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У статті проведено аналіз зареєстрованих в Україні гепатопротектів. У складі 

гепатопротекторів кількість компонентів коливається в межах від 1 до 10. Більшість 

гепатопротекторів, які представлені на ринку України, містять карнітин, сорбітол, магнію 

сульфат, вітаміни групи В, екстракти рослин (артишок, розмарин, больдо) та амінокислоти 

– метіонін, лізин. Вивчили вплив гепапротектора гепаренол при ураженні птиці 

батьківського поголів'я гетеракісами та гістомонадами. Серед птиці, віком 190 діб 

реєстрували гострий перебіг гістомонозу та гетеракозу. На основі патолого-анатомічних 

змін у кишечнику , печінці та лабораторних досліджень встановлено гістомоноз. Сліпі кишки 

були збільшені в об'ємі, заповнені тістоподібною масою, слизова оболонка гіперемійована з 

численними виразками. Печінка збільшена, на її поверхні відмічали різні за формою та 

величиною некротичні біло-жовті вогнища некрозу. Одночасно у сліпих кишках виявляли  

гетеракакісів. Навeдені результати застосування гепатопротектора Гепаренол, 

виробництва фірми Меріал (Франція) на батьківському птахопоголів'ї при комплексній 

обробці проти гістомонозу та гетеракозу. Встановлено, що застосування гепаренолу за 

комплексної обробки птиці антигельмінтиками (10 % альбендазол та метронідазол) 

підвищилась несучість на 4,8 % та зменшилась загибель птиці на 0,4 %. 

Гепаренол – комплексний гепатопротектор, дія якого спрямована на поліпшення 

метаболічних функцій організму птиці, стимуляції жовче-видільної функції печінки, що 

поліпшує перетравлення жирів та засвоєння жиророзчинних вітамінів, підвищення 

резистентності, профілактики жирової дистрофії печінки, гепатиту, забезпечує 

оптимальний захист організму від впливу різних патогенних факторів, підвищує імунітет і 

покращує виробничі показники. 

Ключові слова: ПТИЦЯ, ГЕПАПРОТЕКТОРИ, ГЕПАРЕНОЛ, ГЕЛЬМІНТОЗИ, 

ГІСТОМОНОЗ, ГЕТЕРАКОЗ. 
 

Гепатопротектори (грец. hepar – печінка + лат. protector – захисник) – підвищують 

стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлюють її функції при різних 

пошкодженнях. Оскільки печінка є основним детоксикуючим органом, гепатопротектори в 

першу чергу підвищують резистентність печінки до токсичних речовин і підсилюють її 

знешкоджуючу функцію [1]. Застосування гепатопротекторів у тваринництві, зокрема у 

птахівництві, останнім часом отримало широкого поширення, оскільки було доведено, що 



186 

інтенсивна годівля і прискорене вирощування птиці підвищують сприйнятливість організму 

до несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

При сучасних інтенсивних темпах вирощування, печінка тварин і птиці несе серйозні 

навантаження. Це прямо пов'язано з цілим комплексом факторів, серед яких можна виділити 

такі основні: 

–інтенсивна висококалорійна годівля; 

– вплив на організм інфекційних чинників; 

– застосування великої кількості лікарських засобів - антибіотиків, протипаразатарних 

препаратів, кокцидіостатиків, вакцин; 

– вплив різних стрес-факторів (висока щільність посадки, зміна раціону, тепловий і 

транспортний стреси тощо. 

Не дивлячись на потужні регенеративні властивості тканини печінки, вищевказані 

фактори призводять до складних патологій, серед яких найбільш часто діагностується 

дистрофія печінки. Зниження її нормального функціонування призводить до послаблення 

імунного захисту, підвищення чутливості до стресу, що різко позначається на загальній 

продуктивності (середньодобових приростах, несучості). 

Відомо, що нормальне функціонування травної системи у великій мірі залежить від 

функціонального стану печінки, яка є своєрідним фільтром для різних речовин, що надходять 

в організм тварин. Саме тому питання захисту печінки надзвичайно актуальне, а правильний 

вибір і застосування ефективного гепатопротектора є важливим елементом в системі 

лікувально-профілактичних заходів на будь-якому птахівничому і тваринницькому комплексі. 

Гепатопротектори, покращуючи обмін речовин у печінці, забезпечують інтенсивне 

зростання, розвиток і високу продуктивність тварин та птиці. Дотепер немає єдиної чіткої 

класифікації гепатопротекторів [1]. До них відносять вітаміни групи В, вітамін Е, 

амінокислоти (особливо карнітин, орнітин, метіонін), бетаїн, жовчогінні препарати, 

вуглеводи, флавоноїди, органічні кислоти [1–3]. Залежно від хімічного складу і походження, 

гепатопротектори можна поділити на кілька груп:  

– рослинного походження; 

– тваринного походження; 

– есенціальні фосфоліпіди; 

– амінокислоти чи їх похідні; 

– вітаміни - антиоксиданти та вітаміноподібні сполуки.  

У ветеринарній медицині найбільш практичним є спосіб введення гепатопротекторів з 

питною водою і з кормом. Характеризуючи механізм дії гепатопротекторів, слід зазначити, що 

ці препарати впливають на патогенез, а не на причину захворювання. В основі патогенезу 

захворювань печінки лежать пошкодження клітинних елементів (в основному гепатоцитів), 

що призводить до порушення їх функцій, дистрофічних змін, запалення, цитолізу, некрозу чи 

фіброзу [4–6]. 

 Незважаючи на те, що птахівництво є однією з найрентабельніших галузей сучасного 

тваринництва кишкові парацитози птиці надалі завдають великих збитків. У більшості 

господарств на підлоговому утриманні  птиці частіше встановлюють ураженість птиці 

нематодами  Ascaridia galli, Heterakis gallinarum та найпростішими роду Eimeria, Histomonas 

meleagridis [7, 8]. Особливо проблемв гістомонозу набула надзвичайної гостроти за 

розведення індиків, гусей та серед батьківських стад. Особливо важко переносить птиця 

перебіг асоційованих парацитозів. Так при  гістомонозі та гетеракозі уражається печінка та 

сліпі кишки. 

 Мета роботи – провести аналіз зареєстрованих в Україні гепатопротекторів для тварин 

та птиці, вивчити ефективність гепатопротектора гепаренол, за комплексного застосування 

при спалаху асоційованої інвазії гістомонозу та гетеракозу на батьківському поголів'ї м' ясного 

кросу КОББ-500. 
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Матеріали і методи. Гепатопротектор Гепаренол виробництва Меріал, Франція; 

Альбендазол 10 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія), Метронідазол, батьківське поголів'я 

м' ясного кросу КОББ-500. Аналіз зареєстрованих гепапротекторів для тварин та птиці (назва, 

фірма, склад, метод застосування, дозування, види тварин) проводили на основі даних 

листівок-вкладок. Діагностику гістомонозу проводили за даними патолого-анатомічного 

розтину, дослідження зіскрібків із слизової оболонки сліпих кишок, мазків відбитків з печінки 

для виявлення живих гістомонад. Діагностику на гетеракоз встановлювали за виявлення 

гетеракісів у сліпих кишках. 

Ефективність гепатопротектра Гепаренол, за комплексного лікування при асоційованій 

інвазії гістомонозу і гетеракозу  ураженого батьківського стада, проводили за схемою: 
 

Групи гол Вік/доба 
Назва препаратів/термін застосування 

Альбендазол метронідазол Гепаренол 

контроль 7063 190 2 доби 10 діб Не задавали 

дослід 7366 190 2 доби 10 діб 5 діб 
  

  Групі дослідній задавали гепаренол з водою у дозі 1 мл/л питної води за допомогою 

дозатора, встановленого на лінії водопостачання протягом 5 діб; групі контрольній – не 

задавали. Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, % несучості.  

Результати й обговорення. В Україні зареєстровано широкий спектр препаратів 

гепатопротекторної дії (табл.1)         
            Таблиця 1 

 

Перелік деяких гепатопротекторів для птиці, що зареєстровані в Україні та розглядаються у даній статті  
 

Назва препаратів, лікарська 

форма, фірма-виробник 
Склад препаратів 

Дози, 

термін застосування 

Вігорпол, розчин, 

Поліхем С.Л., Іспанія 

Сорбітол – 250,0 г; 

Магнію сульфат Гептагідрат –250,0 г 

Вітамін В t(L-карнітин) - 50,0 г 

Натуральні ароматизатори-175,0мг 

Кислота лимонна – 75,0 г 

Пропіленгліколь –50,0 г, Вода- до 1 л 

Перорально тваринам та птиці  

з водою – 1-2 мл/л;  

з кормом – 2-4 мл/кг 

Термін - 5-7 діб 

Вігозин, розчин, 

Сева Санте Анімаль, 

Франція 

Карнітину гідрохорид – 1,0 г 

Сорбітол 25,0 г, Магнію сульфат 25,0 г 

Допоміжні речовини :ПЕГ, кислота 

сорбінова, екстракти рослин (артишок, 

розмарин звичайний, пеумус сольдо, 

ортосифон тичинковий) 

Перорально з водою або з  кормом: 

птиці 1мл/л; ВРХ, коні дорослі – 

20 мл/гол; молодняк  - 15 мл/гол; 

свині дорослі-15мл/гол; молодняк-

1мл/гол; собаки,коти-1-2 мл/гол 

Термін - 6-10 діб 

Гепатонік, розчин 

ТОВ “АТ Біофарм”, 

Україна 

Карнітину гідрохлорид – 50 мг 

Ціанокобаламін (вітамін В12) - 0,03 мг 

Кальцію пантотенат (вітамін В5) -7,5 мг 

Нікотинамід - 20 мг 

Янтарна кислота – 20 

Перорально з питною водою або 

кормом птиця 1-2 мл/л води; 

свині: молодняк –  1-2мл/л;  

дорослі – 15-40 мл/гол  

Термін - 5-10 діб 

Гепавекс 200, розчин, 

ІндустріалВетерінаріа, С.А., 

Іспанія 

Сорбітол-  200,0 г, Магнію сульфат - 

10,0 г, Карнітин - 25,0 г, DL- метіонін - 

10,0 г, Холіну хлорид  - 18,75 г 

Перорально тваринам та птиці з 

кормом: 0,25-0,5 мл/кг корму 

Термін - 5-7 діб 

Гепаренол, розчин, 

Коофавет С.А.С.,  

Франція 

Сорбітол – 35 г, Метіонін – 10 г 

Холіну хлорид –7,5 г, Бетаїн – 6 г 

Лізин – 2 г 

рідкий екстракт артишоку,  

рідкий екстракт тирличу,  

рідкий екстракт больдо 

Перорально з питною водою: 

птиця, кролі -1 мл/л води; коні, ВРХ 

– 20-50 мл/день; вівці, кози, телята -

5-15 мл/день, поросята, молоді 

свині - 10-30 мл/день; кролі, 

свійська птиця –1-2 мл/л води 

Термін - 5-10 діб 

Карнівет- L рідина, 

ТзОВ «Ветсинтез», Україна 

Карнітину гідрохлорид – 50 мг; 

сорбітол - 250 мг; 

Магнію сульфат кристалічний –250 мг 

Перорально з питною водою: птиця 

телята на відгодівлі, вівці, кози, 

свині, коні – 1 мл/л.  
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вода дистильована – до 1 мл Термін - 5-10 діб 

Карнікінг, порошок, 

ЛоманАнімалХелсГмбХенд

Ко.КГ, Німеччина 

L-карнітин 48,5 – 52 %  З кормом мг/кг: бройлери - 60- 

1000 мг, кури несучки – 40-50 мг 

(індики, качки, гуси),свині – 100-

200 мг, ВРХ – 150-200мг 

коні –200-300 мг, риба – 100-200 мг 

Термін - постійно або за потребою 

Ловіт Гепавент, рідина, 

ЛоманАнімалХелсГмбХенд

Ко. КГ, 

Німеччина 

Холіну хлорид - 1000мг/л, Бетаїн – 

20000мг/л, Інозитол– 7000 мг/л, 

L-карнітин – 50 000 мг/л 

Сорбітол – 150 000 мг/л, 

Магнію сульфат – 10000 мг/л 

Перорально з питною водою: 

птиця – 0,5-1л на 1000 л води  

Термін - 3 доби 

Нувісолхетч Л, рідина, 

Нутрекс  Н.В., Бельгія 

 

Вітамін В9 – 1000мг, Вітамін В12 –  

20 мг, Нікотинамід 10 000мг 

Біотин – 50 мг, L-карнітин – 30 000 мг 

Перорально з питною водою:  

птиця – 500мл/т щоденно, 

упродовж першого тижня життя 

Неомірол 

Неолайт, Франція 

Сорбітол    450 000 мг 

Холіну хлорид  50 000 мг 

DL - метіонін 10 000 мг 

 Лізин гідрохлорид 15 000 мг 

Магній 5 000 мг  

Екстракт артишоку  

 Екстракт листя больдо  

Перорально з питною водою: 

бройлери -1 мл/л води на 5-9 добу 

та повторно 21-24 добу; кури-

несучки на початку яйцекладки та 

на піку продуктивності; корови, 

бугаї – 150 мл/гол; телята з 

одномісячного віку – 40 мл/гол; 

телята на відгодівлі – 4 мл на 10 кг 

маси тіла. вівці, кози - 40 мл/гол; 

ягнята, козлята 10 мл/гол ; свині -3-

4 мл на 10 кг маси тіла, кнури – 

плідники, свиноматки після 

опоросу, поросята на дорощуванні 

або на початку відгодівлі при 

досягненні 50-60 кг маси тіла. 

Термін – 5-6 діб до 10 діб  
 

У складі наведених вище гепатопротекторів кількість компонентів коливається в межах 

від 1 до 10. (рис.1).  

 
Рис. 1.  Назви гепапротекторів та кількість компонентів у них 

АПСА ВІГОРПОЛ. 
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Гепатонік. 7
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Гепаренол. 2Карнівет- L рідина. 
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КАРНЕОН 50. 1

Ловіт Гепавент 

Рідина. 4

Нувісол Хетч Л. 10

Неомеріол рідина. 7
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Більшість гепатопротекторів, які представлені на ринку України, містять карнітин, 

сорбітол, магнію сульфат, вітаміни групи В, екстракти рослин (артишок, розмарин, больдо) та 

амінокислоти – метіонін, лізин (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Назви компонентів та їх кількість у складі гепатопротекторів для птиці 

 

. Перелік компонентів , що входять до складу гепатопротекторів представлені у таблиці 2.  

Як свідчать дані таблиці 2, гепатопротектори, а саме Вігозин (Сева Санте Анімаль, 

Франція), Гепаренол (Меріал, Франція) та Неомеріол (Неолайт,Франція), крім 

вищеперерахованих компонентів містять екстракти рослин, а саме: розмарину, артишоку, 

больдо. Крім того, деякі гепатопротектори додатково містять амінокислоти: метіонін - 

гепавекс 200  та метіонін+лізин- гепаренол, неомеріол. 

  Застосування гепатопротектора гепаренолу за комплексного лікування асоційованої 

інвазії гетеракозу та гістомонозу батьківського стада показали ефективність гепаренолу.  

Серед птиці батьківського стада у 190 діб спостерігали зниження апетиту, появився 

пронос. Випорожнення були жовтувато-зеленого кольору, а згодом коричневі, пінисті з 

гнилим запахом. Спостерігалися розлади центральної нервової системи – парези і паралічі 

.Птиця зменшила споживання корму та води. Перед смертю спостерігали тривалі конвульсії. 

 Діагноз на гістомоноз встановили із урахуванням епізоотологічних даних, клінічних 

ознак хвороби, патолого-анатомічних змін, а також результатів мікроскопічного дослідження. 

Живих гістомонад виявляли у зіскрібках із слизової оболонки сліпої кишки. Одночасно при 

патолого-анатомічному розтині трупів птиці виявили в сліпих кишках Heterakis gallinae.  

 

 

карнітин; 8 сорбітол; 11

карнітин+сорбітол; 

10

магнію сульфат; 21

нікотинамід; 20

янтарна кислота; 1

вітамін В4; 27

вітамін В6; 34

вітамін В5; 7

вітамін В8; 1вітамін В9; 4

вітамін В12; 34

екстракти рослин ; 

17

бетаїн; 18

біотин; 40

метіонін; 4

метіонін+лізин; 31
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Таблиця 2 

 

Назви основних компонентів, що входять у склад гепатопротекторів для птиці та тварин 
 

Н
аз

в
а 

п
р

еп
ар

ат
у

 

Ф
ір

м
а/

 

К
р

аї
н

а
 

Л
ік

ар
сь

к
а 

ф
о

р
м

а 

К
ар

н
іт

и
н

 

С
о

р
б

іт
о

л
 

М
аг

н
ій

 с
у

л
ь
ф

ат
 

Н
ік

о
ти

н
ам

ід
 

Я
н

та
р

н
а 

к
-т

а
 

В4 В6 В5 В 8 В9 В12 

Е
к
ст

р
ак

т 

р
о

сл
и

н
 

б
ет

аі
н

 

б
іо

ти
н

 

К
ар

б
о

н
ат

 к
ал

ь
ц

ію
 

А
м

ін
о

к
и

с
л
о

ти
 

Апса 

Вігорпол1, 2 

Андрес 

Пінталуба, 

С.А., Іспанія 

розчин 

Х Х Х              

Вігозин Сева Санте 

Анімаль, 

Франція 

 

рідина 
Х Х Х         

артишок, 

розмарин, 

пеумус 

больдо 

    

Гепатонік3 Тов «АТ 

Біофарм», 

Україна 

розчин 

Х Х Х Х Х   Х   Х      

Гепавекс 

Плюс 

Індустріал 

Ветерінаріа, 

С.А., Іспанія 

розчин 

Х Х Х   Х          
метіо-

нін 

Гепаренол Меріал, 

Франція 

розчин 

 Х Х   Х      

 артишок, 

тирлич, 

рідкий 

екстракт 

больдо 

Х   

метіо-

нін, 

лізин 

Карнівет- L 

рідина 

ТзОВ 

“Ветсинтез”, 

Україна 

рідина 

Х Х Х              

Карнеон 50 Кеслер 

Нутрішн 

ГмбХ, 

Німеччина 

  поро-

шок 
Х              Х  

Нувісол хетч Л Агрімекс Н.В., 

Бельгія 

рідина 
Х   Х      Х Х   Х   

Ловіт 

Гепавент 

Рідина3 

Кеслер 

Нутрішн 

ГмбХ, 

Німеччина 

рідина 

Х Х Х   Х       Х    

Неомеріол 

рідина 

Неолайт 

С.А.С., 

Франція 

розчин 

 Х Х   Х      
артишок, 

больдо 
   

метіо-

нін, 

лізин 
 

Примітка: лимонна кислота1, пропіленгліколь2,, інозитол3 

 

При патолого-анатомічному розтині загиблої птиці реєстрували збільшення    сліпих 

кишок, наповнених пінистим жовтим вмістом, слизова оболонка гіперемійована з численними 

виразками, порожнина заповнена сироподібною масою (рис. 3). 
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Рис. 3. Казеозна  сироподібна маса у сліпій кишці 
 

Печінка збільшена в розмірі, а на її поверхні і при розрізі помітні білувато-жовті або 

темно-сірі вузлики величиною від просяного зерна до лісового горіха. Форма їх різна – 

овальна, кругла, зірчаста, клиноподібна. Центр поверхневих некротичних ділянок вдавлений, 

по периферії вони оточені потовщеною червонуватого кольору демаркаційною лінією (рис. 4–

6). 

 
Рис. 4. Ураження печінки при гістомонозі 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.  Некротичні вогнища ураження печінки з гістомонозу 

 

 
Рис. 6. Некротичні вогнища різної форми та величини оточені демаркаційною лінією на поверхні печінки  

при гістомонозі 

http://atmagro.ru/wp-content/uploads/2016/12/clip-image0081.jpg
http://atmagro.ru/wp-content/uploads/2016/12/gistomonoz.jpg
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 При патолого-анатомічному розтині трупів птиці виявили в сліпих кишках Heterakis 

gallinae. Ураження локалізувалися тільки в сліпих кишках, де спостерігали дифузний або 

нодульозний тифліт з утворенням бородавчатих розрощення. У вузликових потовщеннях 

слизової оболонки і в просвіті сліпих кишок виявляли гельмінти (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Дифузний тифліт при гетеракозі птиці 

 

Зазвичай, сам гетеракоз не викликає явних симптомів, але більшу небезпеку становлять 

вторинні інфекції, для яких захворювання створює умови проникнення. Це відбувається 

внаслідок того, що яйця Heterakis виступають переносником для протозоа Histomonas 

meleagridis. Усередині яєць трофозоїти найпростіших можуть залишатися інфекційними 

протягом року, а без їх допомоги гинуть вже через кілька годин. У результаті розвивається 

гістомоноз, який вражає печінку. При важких інфекціях у птиці стінки кишечника можуть 

ущільнюватися і проявляється помітне запалення. Це призводить до порушень процесу 

всмоктування. Може спостерігатися зниження апетиту, несучості, порушення травлення. В 

результаті з'являється діарея, інтенсивність якої залежить від ступеня інвазії. Тому 

антигельмінтні заходи необхідні не тільки для того, щоб позбавити птицю від гістомонад, а й 

для профілактики небезпечного захворювання - гістомонозу. 

Враховуючи, що при асоційованій інвазії уражається печінка, то в комплекс лікування, 

крім протипаразитарних препаратів, включили гепатопротектор гепаренол із  розрахунку 1-

2 мл/л води впродовж 5 діб. Гепаренол містить сорбітол, гідрокси-аналог метіоніну, холіну 

хлорид, бетаїн безводний, лізину моногідрохлорид, рідкий екстракт артишоку, настойка 

тирличу, рідкий екстракт сольдо.  

Гепаренол проявляє сукупні фармакологічні властивості окремих компонентів, а саме:  

– сорбітол – енергетична речовина, накопичується в печінці у формі глікогену, частково 

компенсує негативний енергетичний баланс, має виражений сечогінний ефект. стимулює 

жовчовивідну функцію печінки, що в свою чергу покращує засвоєння корму (особливо 

емульгування жирів і засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, K і E); 

– метіонін – донатор метильних груп для синтезу холіну і фосфоліпідів біологічних 

мембран на клітинному та субклітинному рівнях. Із нейтрального жиру і холіну в печінці 

утворюються холінофосфатиди, чим забезпечується постійний відплив жиру з печінки і 

попереджається жирова дистрофія гепатоцитів. Окрім того, метіонін бере участь у синтезі 

адреналіну, креатину, активує дію ряду гормонів, ферментів, вітамінів В12, Вс і С, знешкоджує 

токсичні речовини; 

– холіну хлорид входить до складу компоненту клітинної мембрани лецитину; активізує 

синтез фосфоліпідів печінки; є джерелом вільних метильних груп. Недостатня кількість холін 

хлориду призводить до жирової інфільтрації печінки, дегенерації печінки та нирок; 

– бетаїн – амінокислота, яка містить метил, його ліпотропна дію допомагає запобігти 

ожирінню печінки; 
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– лізин входить до складу практично всіх білків, необхідний для росту, відновлення 

тканин, виробництва антитіл, гормонів, ферментів, альбумінів; 

– рідкий екстракт артишоку – гепатопротектор, що має жовчогінну, діуретичну дії. 

Аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В1, B2, інулін, що в ньому містяться, сприяють 

нормалізації обміну речовин в організмі. 

 У результаті проведенного комплексного лікування асоційованої інвазії гістомонозу та 

гетеракозу із застосуванням гепаренолу на батьківському стаді в дослідній групі несучість 

збільшилась на 4,8 %, загибель знизилась на 0,1 %, порівняно до контролю.  

 
В И С Н О В К И 

 
Така композиція діючих речовин у гепапротекторі Гепаренол при комплексній обробці 

птиці проти гістомонозу та гетеракозу проявляє виражену гепатопротективну дію, забезпечує 
оптимальний захист організму від впливу різних патогенних факторів, підвищує несучість та 
збереженість птиці. 

Перспективи досліджень полягають у розробці комплексної схеми із застосуванням 
гепатопротекторів при проведенні протипаразитарних заходів у господарствах, 
неблагополучних щодо асоційованого гістомонозу з гетеракозом та іншими інвазійними    
захворюваннями.  
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S U M M AR Y 
 

The article analyzes hepatoprotect registrations registered in Ukraine. As part of 

hepatoprotectors, the number of components varies in the range from 1 to 10. Most hepatoprotectors, 

which are presented in the Ukrainian market, contain carnitine, sorbitol, magnesium sulfate, vitamins 

B, plant extracts (artichokes, rosemary, baldo) and amino acids - methionine, lysine. The influence 

of heparoprotector heparenol on the damage of fetal livestock by heteracusis and histomonads was 

studied. Among the birds of 190 days, the acute histomonosis and heterocysts were recorded. 

Histomonosis is established on the basis of pathological and anatomical changes in the intestine, liver 

and laboratory studies. The cecum was enlarged in volume, filled with dough mass, mucous 

membrane hypermixed with numerous ulcers. The liver is enlarged, on its surface noticed different 

forms of necrotic white-yellow necrosis in the form of necrosis. Simultaneously, hepatoconus was 

detected in the blind intestines. The results of the hepatoprotector heparenol produced by the company 

Merial (France) on the parent bovine head with complex treatment against histomonosis and 

heterocysts were detected. It was established that the use of heparenol for complex processing of birds 

with albendazoleum and 10% metronidazole increased the tolerance by 4.8% and reduced the loss of 

poultry by 0.4%. Heparenol is a complex hepatoprotector whose action is aimed at improving the 

metabolic functions of the bird organism, stimulating the biliary function of the liver, which improves 

the digestion of fats and the assimilation of fat-soluble vitamins, increased resistance, prevention of 
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fatty dystrophy of the liver, hepatitis, provides optimal protection of the organism from the influence 

of various pathogenic factors, enhances immunity and improves production performance. 

 Keywords: POULTRY,  HEPATOPROTECTORS, HEPARENOL,  HISTOMONOSIS, 

HETERAKOSIS. 
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ПТИЦЫ ПРИ АССОЦИИРОВАННОМ ГИСТОМОНОЗЕ И ГЕТЕРАКИДОЗЕ 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 
В статье проведен анализ зарегистрированных в Украине гепатопротекторов. В составе 

гепатопротекторов количество компонентов колеблется в пределах от 1 до 10. Большинство 
гепатопротекторов, которые представлены на рынке Украины, содержат карнитин, сорбитол, 
магния сульфат, витамины группы В, экстракты растений (артишок, розмарин, больдо) и 
аминокислоты – метионин, лизин. Изучили влияние гепапротектора Гепаренол при 
комплексной обработке птицы родительского стада, пораженного гетеракисами и 
гистомонадами. Среди птицы возрастом 190 суток регистрировали острое течение 
гистомоноза и гетеракоза. На основе патологоанатомических изменений в кишечнике, печени 
и лабораторных исследований установлено гистомоноз. Слепые кишки были увеличены в 
объеме, заполненные тестообразной массой, слизистая оболочка гиперемирована с 
многочисленными язвами. Печень увеличена, на ее поверхности отмечали разные по форме и 
величине некротические бело-желтые очаги некроза. Одновременно в слепых кишках 
обнаружили гетеракиси. Получены результаты применения гепатопротектора Гепаренол, 
производства фирмы Мериал (Франция) на родительском стаде при комплексной обработке 
против гистомоноза и гетеракоза. Установлено, что применение гепапротектора Гепаренол 
при комплексной обработке птицы 10 % альбендазолом и метронидазолом при 
ассоциированной инвазии повышает яйценоскость на 4,8 % и снизилась гибель птицы на 
0,4 %. Гепаренол – комплексный гепатопротектор, действие которого направлено на 
улучшение метаболических функций организма птицы, стимуляции желчевыделительной 
функции печени, улучшение переваривания жиров и усвоение жирорастворимых витаминов, 
повышение резистентности, профилактики жировой дистрофии печени, гепатита, обеспечение 
оптимальной защиты организма от воздействия различных патогенных факторов, повышение 
иммунитета и улучшение производственных показателей при выращивании птицы. 

Ключевые слова: ПТИЦА, ГЕПАПРОТЕКТОРЫ, ГЕПАРЕНОЛ, ГЕЛЬМИНТОЗЫ, 
ГИСТОМОНОЗ, ГЕТЕРАКОЗ. 
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