
Praca oryginalna

Kliniczna ooena skuteczności prepa]atu Bouiketozin
w leozeniu subklinicznei i klinicznej ketory u któw

JozEF FILAR, ELlzA czenwlŃsKA*, JAN MARczUK

Katedra i Klinika Chorób WewnętrznychZwierząlWydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Głęboka 30,20-612 Lublin
*Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2,24,100 Puławy

i'"''' ' . "",,- ka E., Marczuk J. ''", "' , 
","':"

Glinicalevalution of Biouikó effectiuene§§ in the ireatment of sub ieal ::

tosis in cows

".::SU:

days. The remaining 7 cowś constituted the control gr
ment of the biochemical changes in the corvs' blood,
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We wszystkich krajach z wysoko rozwiniętąhodow-
1ą bydła, ketozę uw aża się za naj ważniej szą i naj częst-
sząchorobę przemiany materii u mlecznych krów (1,
2,3, II). Zbadań przeprowadzonych w Polsce wyni-
ka równięż, że jednym zważnych problemów w sta-
dach mlecznych krów, jest częste występowanie keto-
zy, a zwŁaszcza jej subklinicznej postaci (4, 5, 16).
Duże straty ekonomiczne jakie powoduje ta choroba
(sp adek wydaj no ści mlecznej, zabur zenia w r o zr o dzie,
zwiększona wrażliwość na infekcje) sprawiły, ze ist-
nieje ze strony praktyki weterynaryjnej i hodowców
duże zapotrzebowanie na skuteczne preparaty do jej
leczenia i zapobiegania.

Zprzeglądupiśmiennictwa na ten temat wynika, ze
w wielu krajach praktyczne zastosowanie do tego celu
znalazł glikol propylenowy (3, 6, 1, n). Wprowadze-
nie tego związku do profilaktyki i leczenia ketozy u
krów i owiec opiera się na znanym mechanizmie po-
wodującym wzrost stężenia glukozy i spadku zwląz-
ków ketonowych we krwi po dożwaczowym jego po-
dawaniu (9, 10, 15). Efekt glukoplasĘczny realizowany
jest częściowo przez tworzenie kwasu propionowego
(wzrasta jego ilośó w żwaczupo podaniu glikolu pro-
pylenowego), a częściowo przez jego bezpośrednie
przemiany w procesie glukoneogenezy w wątrobie do
glukozy (3, 7, I 5). Badania przeprowadzone przez Stu-
der i wsp. (l4) wykazały, że glikol propylenowy może

równiez zna|ęźć zastosowanie w zapobieganiu zespo-
łowi stłuszczenla wątroby u krów. Autorzy ci stwier-
dzlli, że podawanie go u krów w okresie przedporo-
dowym istotnie zmniejsza w okresie poporodowym
gromadzenie się triglicerydów w wątrobie,

W Polsce, jak dotychczas małojest preparatow za-
wierających glikol propylenowy. Dlatego podjęto ba-
dania, ktorych celem była ocena skuteczności krajo-
wego prepatatu zawl,erającego glikol w leczeniu sub-
klinicznej i klinicznej ketozy u krów.

Materiał imetody
W badaniach zastosowano preparat produkcji Biovet

Puławy sp. z o.o. pod nazwąBoviketozin o składzie: siar-
czan kobaltu 0,099 g, jodek potasowy 0,176 g, glikol pro-
pylenowy do 100 ml.

Ocenę skuteczności Boviketozinu w leczeniu subklinicz-
nej ketozy u krów przeprowadzono w stadzie należącym
do Rolnicze go Zakładu Doświadczalnego. Powodem prze-
prowadzenia badań w tym stadzie było zgłoszenie o wy-
raźnymspadku wydajności mlecznej i występujących okre-
sowo lekkich objawach niestrawności u krów. Do doświad-
czeń wybrano 14 krów rasy czarno-białej, w wieku 5-8 lat,
wydajności rocznej od 4820 do 6760 kg mleka, będących
w okresie poporodowym (2-B tydzień), u których na pod-
stawie badań klinicznych i laboratoryjnych krwi i moczu,
rozpoznano subkliniczną (u części na pograniczuklinicz-
nej) postać spontanicznej ketozy. Na podstawie wcześniej-
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szych badań (4, 5) jako najwazniejsze kryterium występo-
wania subklinicznej ketozy u krów przyjęto stęzenie ogó1-

nej zawartości związków ketonowych w postaci acetonu
we krwi powyżej 5 mg/100 ml, co odpowiada 861 pmol/l.
Analiza wyników badań laboratoryjnych i żywienia krów
wykazała, że przyczyną ketozy były zaburzenia przemiany
węglowodanowo-tłuszczowej na tle niedoborów energe-
tycznych. Swiadczyły o tym, poza podwyzszonym stęże-
niem związków ketonowych, wysoki poziom wolnych kwa-
sów tłuszczowych i obniżony glukozy we krwi (tab. 1).

Wybrane krowy podzielono na dwie grupy, doświadczal-
nąi kontrolnąpo 7 zwlerząt w każdej. Krowy grupy kon-
trolnej otrzymywały normalne zywienie stosowane w go-
spodarstwie, a grupy doświadczalnej dodatkowo Bovike-
tozin. Podawano go doustnie, wlewając butelką w ilości
250 ml na zw7eTzę, 1 x dziennie , przez okres 6 dni.

Ocenę skuteczności Boviketozinu w leczeniu klinicznej
postaci ketozy przeprowadzono u 8 króW będących pacjen-
tami Kliniki, Na podstawie badań klinicznych i laborato-
ryjnych krwi j moczu u 3 krów rozpoznano lekką formę
schorzenia, która przebi egała z obj awami niestrawno ści. U
pozostałych 5 krów stwierdzono ctęższą formę ketozy.
Większe było u nich nasilenie zaburzęńprzemiany węglo-
wodanowo-tłuszczowej, o czym świadczyły wyższe pozt,o-

my związków ketonowych i wolnych kwasów tłuszczowych
oraz niższe glukozy we krwi, Krowy z lekką formą scho-
rzentaleczono wyłącznie Boviketozinem, podając go w ilo-
ści 250 ml 2 x dziennie przez okres 4 dnt, a następnie 1 x

dziennje przez dalsze 2 dni.
Biorąc pod uwagę fakt, że u krów z cięższąpostaciąkli-

nicznej ketozy, podawanie tylko Boviketozinu mogłoby
spowodować niepełne wyleczenie i nawrót choroby, zasto-
sowano określony schemat postępowania. W pielwszym i

drugim dniu leczenia podano krowotn dożylnie 20oń g1l-
kozę w ilości 1000 m] i doustnie Boviketozin w ilości 250
m] 2 x dziennie. Przęz dalsze 4 dnileczenie kontynuowano
przez podawanie tylko Boviketozinu w ilości 250 ml2 x

dziennie.
Skuteczność lecznicząpreparatu przy subklinicznej i

klinicznej ketozie oceniano na podstawie ustępowania ob-
j awow kl in i czny ch or az zachowani a s i ę stęzenia zw iązków
ketonowych, wolnych kwasów tłuszczowych i glukozy we
kr-wi oraz związków ketonowych w moczu. Krew i mocz
do badań pobierano w godzinach rannych dwukrotnie, przed
rozpoczęcielTl oraz po 6-dniowym podawaniu Boviketozi-
nu, tj. w 7 dniu doświadczenia.

Ogólna zawarlość związków ketonowych (ZwK) w po-
staci acetonu we krwi oznaczano metodą Goschk'e , gluko-
zę metodą Hardinga, a wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
metodą Do7e. Zawaftość ZwK w moczu oznaczano jako-
ściową próbą za pomocą Testoketu. Wyniki opracowano
staĘstycznie. Istotność rożnic między średnimi arytme§cz-
nymi sprawdzono testem t-Studenta.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań biochemicznych krwi nad skuteczno-

ścią Boviketozinu w leczeniu subklinicznej i klinicz-
nej ketozy u krow przedstawiono w tab. 1. Podano w
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Tab. 1. Wpływ Boviketozinu podawanego krowom z subk|i-
niczą i kliniczną ketozą przez okres 6 dni na stężenie związ-
ków ketonowych (ZlvK), wolnych kwasów tłuszczoł,ych
(WKT) i glukozy we krwi oraz na obecność związków keto-
nolłych w moczu

Objaśnienia: *warlości rózniące się istotnie (p<0,0l) od średnich
przed leczeniem, ++/+++ średnia i silna reakcja na obecność
ZwK w n]oczu, - brak reakcji.

niej równiez wyniki analizy mo c zu na obecno ś c zw 1ąz-

ków ketonowych.
Badania kliniczne łącznie zbadanlami kr-wi i mo-

cZU p|Zeprowadzone u krów z subklinicznąketozą
przed i po 6-dniowym okresie podawania preparatu
wykazaŁy ogólnie lepszy stan zdrowia po leczeniu.
Wyrażało się to poprawąapetytu. ustąpieniern bioche-
micznych zmianwe krwi charakterystycznych dla sub-
klinicznej ketozy oraz zanlkiem obecności ZwK w
moczu. Natomiast u krów nie leczonych (w gTupie
kontrolnej) stwierdzono utrzytnywanie się subklinicz-
nej ketozy, czego wyTazem był brak powrotu do war-
toś ci normalnych p odwy ższone go stężenia ZwK, WKT
i obnizonego glukozy we krwi oraz obecność ZwK w
moczu (tab. 1).

Badania kliniczne przeprowadzone w trakcie lęcze-
nia krów z kltnicznąpostacią ketozy wykazały stop-
niową poprawę stanu zdrowia. Wyrażało się to ustę-
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powaniem klinicznych obj awów niestrawności, powro-
tem apetytu, przeżuwania i normalnej czynności ru-
chowej przedżołądków. U 5 krów, objawy kliniczne
ustąpiły p o 3 -4 dniach podawania preparatu, a u pozo-
staĘch 3 po 5-6. Równocześnie z ustąpieniem obja-
w ów kl i ni c zny ch, normaltzacji ul e gły zmtany b i o che -

micznę we krwi. Stężenia glukozy, WKT i ZwK po-
wrociĘ do warlości prawidłowych, a w moczu brak
było obecności ZwK (tab. 1).

Należy podkreślić, że z dotychczasowych własnych
obserwacji i danych z piśmiennictwa wynika, że peł-
ne wyleczenie chorych krów na klinicznąpostaó keto-
zy wymaga dożylnego podawania 20 lub 40%o ghko-
zy przezokres 4-6 dni (czasami 2-krotnie w ciągu dnia)
i równocześnie domięśniowo preparatów zawterają-
cych glikokortykoidy oraz doustnie związkow gluko-
plastycznych. W przypadku lęczęnia chorych krów w
terenie konieczna jest kilkakrotnawizyta, co znaczntę
p o dwy ższaprac o chłonno ś ć i ko szty lęczenta. Uzyska-
ne wyniki obecnych badai u 5 krów z cięższąformą
klinicznej ketozy wykazały, ze zastosowanie w leczę-
niu B ovikę to zinu, p o zw ala na znaQ zne obniż eni e ko s z -

tów leczenia, gdyż można je ograniczyó do dwukrot-
nego podania glukozy, a zatem i dwukrotnej wizyty.
Podawanie BoviketozifiLprzez dalsze 4-5 dni można
zlectc właścici e1o wt zw terzęcia.

Uzyskane wyniki badań nad przy datnością Bovike-
tozinu w leczeniu subklinicznej i klinicznej postaci
ketozy u krów, wykazaĘ jego bardzo dużą skutecz-
ność. W obydwu grupach krów, po 6-dniowym okre-
sie podawania tego preparatu, stwierdzono ustąpienie
klinicznych i bio chemic zny ch obj awów choroby. Moż-
na więc ptzyjąc, że Boviketozinkorzystnie wpłynął
na normaltzacj ę zabur zo nej prz emi any wę g l o w o dano -

wo-tŁaszczowej u chorych krów. Wyrazem tego był
wyraźny, statystycznie istotny wzrost stężenia gluko-
zy oraz spadek ZwK|WKT we krwi orazzanikobec-
ności ZwK w moczu (tab. 1),

Ten korzystny wpływ byłprzede wszystkim wyni-
kięm zawatlości w preparacie glikolu propylenowe-
go, który ma u przeżIlwaczy działanie glukozotwór-
cze t anĘketogenne (3, 6, 10, 12). Dodatkowo wcho-
dzące w skład preparatu starczankobaltu ijodek pota-
su, mogły równięż wpłynąć stymulująco na przemia-
nę materii. Kobalt jest niezbędny u przeżuwaczy dla
bakteryjnej syntezy witaminy B,r, która m.in. bierze
udział w konwersji propionianu w glukozę. Jod jako
reduktor, btęrzę udział w procesach oksydoredukcyj-
nych w komórkach ustroju.

Wyniki własnych badań potwierdzają dane innych
autorów o wysokiej skuteczności glikolu propyleno-
wego w leczeniu ketozy u krów (3, 6, J, II, I3). Za-
stosowane w naszych badaniach dawki jak i okres po-
dawania B oviketozinu w celach leczniczy ch okazaŁy
się wystarczające. Dawki te zbltżonę sądo zalecanych
przezinnych autorów dla preparatów o zbltżonym skła-
dzie lub samego glikolu (7,8, 12, 13), Boviketozin
może być również stosowany w leczeniu ketozy u

owiec, której etiopatogeneza jestpodobna do ketozy u
krów. Zalecane dawki glikolu propylenowego dla
owiec wynoszą od 60 do 100 ml na zwterzę (I3),

W świetle cytowanychprac i omówionychwyników
własnych, można stwierdzić, że Boviketozin spełnia
wymogi preparatu z wyboru. Szybkie wdrozenie go
do praktyki weterynaryjnej, poszęrzy asortyment le-
ków służących do leczenia suklinicznej i klinicznej
ketozyukrówiowiec.

Wnioski

1. Boviketozin podawany doustnie (sondą lub bu-
telką) jest skutecznym lekiem w leczeniu subklinicz-
nej i lekkiej postaci klinicznej ketozy u krów.Przy cięż-
kiej postaci ketozy może byó stosowany jako lek wspo-
magaJący.

2. W celach leczniczychBoviketozin powinien być
podawany w dawce 250 mI1 x dziennie (przy subkli-
nicznej ketozie) i 250 ml 2 x dzięnnte (przy klinicznej
ketozie) przęz okres 6 dni.
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