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 Захворювання що 

характеризується порушенням 

вуглеводно-ліпідного та 

білкового обмінів,    

 Ссупроводжується 

гіпоглікемією, кетонемією, 

кетонурією, кетонгалактією, 

 Ураженням в наслідок цього 

центральної нервової і гіпофіз-

наднирковозалозної систем, 

щитоподібної залози, печінки, 

серця, нирок та інших органів.

КЕТОЗ ВРХ



 Дефіцит енергії у перші дні після 
отелення та у фазі інтенсивної 
лактації.

 Надмірний рівень білку в раціоні, 
особливо на фоні нестачі цукру 
(низьке цукрово-протеїнове 
співвідношення)

 Згодовування не якісних кормів що 
містять багато масляної і оцтової 
кислот.

 Ожиріння та гіподинамія

Етіологія



КЕТОЗ ВРХ



 Підвищується вміст кетогенної масляної 

кислоти і знижується вміст пропіонової

яка є основним джерелом глюкози в 

організмі жуйних.

 В рубці підвищується вміст аміаку що 

значно підвищує енерговитрати

 Утворюється порочне коло, коли велику 

потребу високопродуктивних корів у 

поживних речовинах прагнуть 

забезпечити згодовуванням підвищеної 

кількості концентратів, а це спричинює 

додаткову витрату енергії та її дефіцит.

Етіологія



Кетоз
ВРХ

Ожиріння у 
сухостійний 

період

Нагромаджен
ня в організмі 
кетонових тіл

Підвищення 
ліполізу,  

нагромадження 
ацетил КоА

Надлишок 
концентратів, 

нестача  енергії  
у фазі 

інтенсивної 
лактації



 Надмірне надходження з 
кормом масляної і оцтової 
кислот.

 При утилізації масляної кислоти 
утворюється бета-оксимасляна
та ацетооцтова кислота, а з 
останньої ацетон.

 Кетогенез посилюється і при 
надмірному надходженні 
оцтової кислоти адже на її 
утилізацію та перетворення на 
жир молока потрібна енергія.

Етіологія



 Порушення процесів травлення у рубці 

 Дисбаланс ЛЖК (зменшення кількості пропіонату та 
підвищення вмісту масляної кислоти)

 У кров всмоктується велика кількість аміаку та 
кетогенних амінокислот при нестачі глюкопластичних
речовин

 Що порушує функції ЦНС, ендокринної системи, 
печінки, серця, і гальмує генерацію щавелеоцтової
кислоти та реакції циклу трикарбонових кислот

Патогенез



 Кетонові тіла утворюються у 
печінці, нирках, стінках 
передшлунків і молочній залозі.

 Розвивається ацедоз

 Ураження ЦНС

 Ураження щитоподібної та 
прищитоподібної залоз

 Розвиваються гепато та 
миокардіодистрофії.

Патогенез



 Спостерігається у сухостійний 
період, перші дні після отелення 
та у період найвищої лактації

 Тварини збудливі, тремор 
скелетних м'язів, скреготіння 
зубами. 

 Збудження змінюється 
пригніченням, апетит знижується, 
розвивається запор або тривала 
діарея, 

 У сироватці крові підвищена 
кількість індикаторних печінкових 
ферментів

Клінічні ознаки та перебіг



 Клінічно виражена форма

 У корів після отелення виражені зміни нервової, 
серцево-судинної, травної системи і печінки.

 Тварини збудливі, постійно озираються, 
спостерігається тремор, та скреготіння зубами.

 Збудження швидко змінюється пригніченням, 
тварини залежуються, важко встають втрачають 
апетит, іноді розвивається коматозний стан

Клінічні ознаки та перебіг



 Характерними ознаками кетозу є гіпоглікемія, вміст 
глюкози знижується до 1,9-1,4ммоль на л., проти 2,5-
3,5 ммоль на л. у здорових корів.

 В наслідок вимивання з сечею натрію розвивається 
ацидоз; лужний резерв знижується до 34 об % СО2 і 
нижче

Клінічні ознаки та перебіг



 При гострому перебігу вгодованість 
вище середньої, ожиріння

 При хронічному тварини виснажені

 Печінка збільшена в розмірах у 1,5-2 
рази, в'яла, жовто коричневого 
кольору, на розрізі сухувата, 
малюнок не виражений, на ножі 
залишаються сліди жиру. 
Гістологічно відмічають 
інфільтративну жирову дистрофію. 

Патолого-анатомічні зміни



Патолого-анатомічні зміни



Патолого-анатомічні зміни



Лікування та профілактика



 На сам перед з раціону 
виключають неякісні корми що 
містять масляну та надлишок 
оцтової кислоти.

 На третій день всіх новотільних 
корів досліджують на наявність 
кетонових тіл в крові за 
допомогою кетометра.

 При підвищенні кетонових тіл в 
крові вище норми тваринам 
призначають наступне лікування

Лікування та профілактика



Лікування та профілактика



 Розчин глюкози в/в в дозі0, 2,5-0,5гр на кг маси тіла 
протягом 3-5 діб.

 Гапаксин В/В в дозі 50-100 мл на тварину протягом 
3-7 діб, 

 Тріовет F П/Ш в дозі 5мл на тварину три рази з 
інтервалом 7 днів

 Пропіленгліколь орально в дозі 500мл на добу 
протягом 3-5 діб.

 додатково призначають одноразово інєкцію
Дексаметазону в дозі 0,02 мл на кг живої ваги.

Лікування та профілактика



Гепаксін ВС

Гепатопротектор що має 
виражену стимулюючу, 
захисну та жовчогінну  

дію на печінку, покращує 
її функції та метаболізм, 

оптимізує основні 
фізеологічні процеси

L - Аргінін 
– Стимулює 
клітинний 
метаболізм

L -Орнітин
зменшує 

рівень 
аміаку, 
активує 

білковий 
обмін

L-
Цитрулін

Сприяє 
утворенню 

та 
виведенню з 

організму 
сечовини

Бетаїн 
природне 
джерело 

метильних
гру і 

гепатопроте
ктор

Сорбітол
накопичуєть
ся в печінці 

у вигляді 
глікогену, 
компенсує 
негативний 
енергетичн
ий баланс



 Застосування препарату 
Гепаксин в схемах лікування 
кетозів ВРХ значно підвищує 
кількість одужань тварин, 
зменшує терміни та вартість  
лікування.

Гепаксин ВС



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


