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ЕКСПРЕС-СКРИНІНГ ВУГЛЕВОДНО-ЛІПІДНОГО СТАТУСУ  

В КОРІВ ЗА РІЗНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

У статті проаналізовано інформативність визначення вмісту β-гідроксибутирату та глюкози в крові корів з різною 

продуктивністю за допомогою глюкометра Optium Xceed. Встановлено, що у корів раннього післяотельного періоду з 

продуктивністю 7–8 тис. кг молока за лактацію більш яскраво виражене напруження вуглеводно-ліпідного статусу 

порівняно з тваринами з меншою продуктивністю, що проявлялось у значному рівні кетонемії та протеїнурії. Субклі-

нічний та клінічно виражений перебіг кетозу реєстрували у 70 % високоудійних корів, тоді як у корів з продуктивністю 

5 тис. кг молока за лактацію – у 40 % випадків. 
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Постановка проблеми. Одними зі складових успішного ведення скотарства є рання діагнос-

тика, спрямована профілактика, а за необхідності – ефективне лікування метаболічних хвороб 

тварин. Хвороби, спричинені порушенням обміну речовин, на сучасному етапі розвитку тварин-

ництва є досить поширеними. Стосується це, насамперед, кетозу [1–4]. 

Основними етіологічними чинниками його виникнення є незбалансованість раціонів за пожи-

вними речовинами, а саме, дефіцит енергії, легкоферментованих вуглеводів (крохмалю та цукру) 

та надлишок у них протеїну, згодовування силосу й сінажу, які містять масляну кислоту та інші 

продукти гниття, що спричиняє порушення вуглеводно-ліпідного обміну [5–7].  

Оскільки захворювання нерідко має субклінічний, підгострий та хронічний перебіги, то діаг-

ностика його базується на виявленні кетонемії, кетонурії та гіпоглікемії [8–13], для встановлення 

яких необхідно проведення лабораторних досліджень, що для практичних лікарів господарств 

часто є проблематичним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом для кількісного визначення кетонових 

тіл (β-оксимасляної кислоти) та глюкози у крові корів в умовах ферми з успіхом використовують 

прилад Optium Xceed (виробник Abbot Diabetes Care, Німеччина), головними перевагами якого є: пор-

тативність, незалежність від центрального енергозабезпечення, висока точність, швидкість й простота 

проведення аналізу. Визначення вмісту β-гідроксибутирату та глюкози в крові за допомогою глюко-

метра Optium Xceed дає можливість лікарям контролювати стан енергетичного обміну в тварин без-

посередньо на виробництві, що сприяє виявленню на ранніх стадіях кетозу, а відповідно й можливос-

ті вчасного надання лікувальної допомоги та проведення профілактичних заходів.  
Було встановлено, що рівень β-гідроксимасляної кислоти в крові клінічно здорових високо-

продуктивних корів не повинен перевищувати 0,6 ммоль/л. Вміст її в межах 0,6–1,0 ммоль/л вва-
жають незначно підвищеним, кількість кетонових тіл – від 1,0 до 1,4 ммоль/л вказує на субкліні-
чний перебіг кетозу, більше 1,5 – тварина потребує негайного лікування [14–16]. 

Мета дослідження – провести експрес-оцінку вуглеводно-ліпідного статусу в корів з різною 

продуктивністю безпосередньо в господарстві за допомогою глюкометра Optium Xceed, 
Матеріал і методи досліджень. Робота виконувалась на коровах раннього післяотельного 

періоду (1–15 днів) з різною продуктивністю: 1-ша  група – 5 тис. кг молока за лактацію (n=5),  
2-га група – 7–8 тис. кг (n=10). В крові визначали вміст β-оксимасляної кислоти та глюкози за 
допомогою глюкометра Optium Xceed, в сечі – рН, наявність білка, глюкози, кетонових тіл, крові 
з використанням тест-стрічок PentaPhan.  

Результати досліджень та їх обговорення. Встановили, що у корів 2 групи після отелу вміст 
β-гідроксибути-рату знаходився в межах 0,5–4,4 ммоль/л і його середнє значення у 2,7 рази пере-
вищувало показник у корів першої групи (р<0,05). 
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У 70% корів раннього післяотельного періоду 

(1–15 днів після розтелу) рівень β-оксимасляної ки-

слоти був підвищений і знаходився в межах 0,7– 

4,4 ммоль/л (норма до 0,6 ммоль/л) (рис. 1, 2), у то-

му числі у 71,4 % з них він перевищував показник  

1,5 ммоль/л. За таких значень β-оксимасляної кис-

лоти тварини потребують негайного медикаментоз-

ного втручання з метою зменшення рівня кетонемії 

та інтоксикації. Тільки в 30 % тварин рівень кето-

немії був у нормі (0,5–0,6 ммоль/л). У групі з мен-

шим рівнем продуктивності підвищений рівень  

β-оксимасляної кислоти (0,7–1,3 ммоль/л) спостері-

гали у 40 % корів (рис. 3). 

Слід відмітити, що клінічні симптоми кетозу 

(пригнічення, гіпорексія, виснаження, гіпотонія передшлунків) спостерігали лише у 30 % корів 

другої групи, тоді як у 100 % тварин першої групи клінічний стан був задовільний.  
 

  
Рисунок 2 – Рівень кетонемії у корів  

з продуктивністю 7–8 тис. кг молока 

Рисунок 3. – Рівень кетонемії в корів  

з продуктивністю 5 тис. кг молока 

 

Визначення вмісту глюкози в крові за допомогою глюкометра Optium Xceed дозволило вста-

новити різницю між його середніми значеннями в обох дослідних групах (табл. 1). У високоудій-

них корів рівень глікемії на 35,5 % перевищував аналогічний показник у худоби з середнім рів-

нем продуктивності (р<0,1). Розвиток гіпоглікемії спостерігали у 40 % корів першої групи. 

 
Таблиця 1 – Показники вуглеводно-ліпідного обміну в корів, визначені за допомогою глюкометра Optium Xceed 

Показник 
Біометричний 

 показник 
1 група 2 група р< 

Кетонові тіла  

(β-оксимасляна кислота), ммоль/л 

Lim 

M±m 

0,3–1,3 

0,65±0,22 

0,5–4,4 

1,79±0,46 
0,05 

> 0,6 40 % 70 %  

Глюкоза, ммоль/л 

Lim 

M±m 

1,4–2,7 

2,2±0,29 

1,2–4,8 

2,98±0,33 
0,1 

< N 40 % 30 %  

 

Закономірним патогенетичним механізмом за кетозу є те, що на фоні збільшення вмісту кето-

нових тіл у крові відбувається пропорційне зменшення рівня глюкози. Нами встановлено, що за 

фізіологічного рівня кетонемії (<0,6 ммоль/л) у корів першої групи вміст глюкози коливався в 

межах 2,2–2,7 ммоль/л і в середньому становив 2,4±0,22 ммоль/л. За зростання рівня кетонемії до 

0,7–1,4 ммоль/л (субклінічний перебіг кетозу) вміст глюкози в крові корів з середнім рівнем про-

дуктивності мав тенденцію до зниження (1,7±0,30 ммоль/л), при цьому у 100 % тварин відмічали 

гіпоглікемію (табл. 2). 

Проте результати визначення рівня глікемії в другій групі виявилися неоднозначними – гіпо-

глікемію (вміст глюкози менший 2,5 ммоль/л) виявили лише в 30 % корів. У тварин з фізіологіч-

ним вмістом β-гідроксибутирату вміст глюкози в крові був у межах 2,4–3,3 ммоль/л. За субкліні-

чного перебігу кетозу він мав тенденцію до підвищення і становив у середньому 3,9±0,90 ммоль/л. 

70% 30% 

0,7-4,4 ммоль/л 0,5-0,6 ммоль/л 

40% 

60% 

0,7-1,3 ммоль/л 0,3-0,6 ммоль/л 

 
Рисунок 1 – Рівень кетонемії у корів 
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Лише за високого вмісту β-гідроксибутирату (1,7–4,4 ммоль/л) вміст глюкози в крові високоудій-

них корів почав знижуватися (1,2–3,7; 2,5±0,51 ммоль/л; табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Вміст глюкози в крові корів залежно від рівня кетонемії, ммоль/л 

Глюкоза 

Рівень кетонемії, ммоль/л 

< 0,6 

(норма) 

0,7–1,4 

(субклінічний перебіг) 

1,5 і > 

(клінічно виражений) 

1 група 

Lim 

M±m 

р< 

2,2–2,7 

2,4±0,22 

 

1,4–2,0 

1,7±0,30 

0,1 

- 

2 група 

Lim 

M±m 

р< 

2,4–3,3 

2,9±0,27 

 

3,0–4,8 

3,9±0,90 

0,5 

1,2–3,7 

2,5±0,51 

0,5 

Примітка. р< порівняно з тваринами з рівнем кетонемії < 0,6 ммоль/л. 

 

Аналізуючи результати дослідження сечі, встановили, що її водневий показник у корів другої 

групи був на 6,2 % меншим, ніж у першій. В сечі високоудійних корів середні значення вмісту 

кетонових тіл та білка були вірогідно вищими, порівняно з показниками першої групи, у 5,6 та 

3,6 рази відповідно (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Показники сечі у корів 1–15 днів після отелу 

Показник Біометричний показник 1 група 2 група р< 

Водневий показник 
Lim 

M±m 
7,5–9,0 

8,1±0,31 

6,0–9,0 

7,6±0,38 
0,1 

Кетонові тіла, ммоль/л 
Lim 

M±m 

0–0,5 

0,12±0,125 

0–1,5 

0,67±0,263 
0,1 

Білок, г/л 
Lim 

M±m 

0–0,3 

0,15±0,087 

0–1,0 

0,54±0,149 
0,05 

Примітка. р< – порівняно результати 1 і 2 груп. 
 

Експрес-аналіз сечі показав наявність незначної кетонурії (рівень кетонових тіл не перевищу-

вав показник 1,5 ммоль/л) у 40 % корів першої та другої груп. У 75 % корів другої групи за кето-

нурії водневий показник сечі був зниженим (рН – 6,0–7,0). Протеїнурію виявляли у 40 та 70 % 

корів першої та другої груп відповідно (рис. 4).  

Наведені вище результати досліджень 

показали, що з метою оцінки вуглеводно-

ліпідного статусу за субклінічного перебігу 

кетозу в корів раннього післяотельного пе-

ріоду більш інформативним є визначення 

рівня β-гідроксибутирату в крові, порівняно 

з іншими маркерами кетозу. Високий відсо-

ток корів з протеїнурією не завжди можна 

вважати об’єктивним, оскільки визначення 

наявності білка тест-стрічками в сечі корів з 

водневим показником більше 8, часто дає 

хибнопозитивні результати. 

Висновки. 1. Використання глюкометра 

Optium Xceed з метою діагностики ступеня 

кетонемії та глікемії в корів дозволяє швид-

ко та якісно провести кількісне визначення 

β-оксимасляної кислоти та глюкози крові в 

умовах господарства.  

2. Субклінічний та клінічно виражений перебіг кетозу частіше реєстрували серед високоудій-

них корів.  

 
 

Рисунок 4 – Інформативність показників сечі у корів 

з різною продуктивністю 
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3. У корів раннього післяотельного періоду з продуктивністю 7–8 тис. кг молока за лактацію 

відмічали більш яскраво виражене напруження вуглеводно-ліпідного статусу, порівняно з твари-

нами з меншою продуктивністю, що проявлялось у значному рівні кетонемії та протеїнурії. 

4. З метою оцінки вуглеводно-ліпідного статусу в корів за субклінічного перебігу кетозу більш 

інформативним є визначення вмісту β-гідроксибутирату в крові, порівняно з рівнем глюкози. 

У перспективі плануємо продовжувати вивчати зміни рівня кетонемії та глікемії у корів зале-

жно від їх фізіологічного стану з використанням глюкометра Optium Xceed та їх взаємозв’язок з 

іншими біохімічними показниками крові, сечі та молока. 
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Экспресс-скрининг углеводно-липидного статуса у коров с разной продуктивностью 

Н.В. Вовкотруб, О.В. Чуб 

В статье проанализирована информативность определения содержания β-гидроксибутирата и глюкозы в крови ко-

ров с разной продуктивностью с помощью глюкометра Optium Xceed. Установлено, что у коров раннего послеотельно-

го периода с продуктивностью 7–8 тыс. кг молока за лактацию более ярко выражено напряжение углеводно-липидного 

статуса по сравнению с животными с меньшей продуктивностью, что проявлялось в значительном уровне кетонемии и 

протеинурии. Субклиническое и клинически выраженное проявление кетоза выявляли у 70 % высокоудойных коров, 

тогда как у коров с продуктивностью 5 тыс. кг молока за лактацию – в 40 % случаев. 

Ключевые слова: кетоз, кетоновые тела, глюкоза, глюкометр, высокопродуктивные коровы, послеотельный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


