
Гепатити – найбільш часта причина печін-

кової недостатності, що призводить до зни-

ження функцій печінки нижче рівня, необхід-

ного для забезпечення нормальної життєдіяль-

ності організму у зв’язку з центральною рол-

лю печінки в стабілізації гомеостазу організ-

му. При своєчасній терапії печінкова недостат-

ність може бути зворотньою. Провідну роль у 

корекції печінкової недостатності відіграє па-

тогенетична і замісна терапія. Вимоги до су-

часних гепатопротекторів – заміщення втраче-

них функцій ураженої печінки, стимуляція її 

регенерації, зниження вільнорадикального по-

шкодження гепатоцитів, протизапальна дія, 

регуляція метаболізму при відсутності негати-

вного впливу на пацієнта, властивого деяким 

лікарським препаратам і на навколишнє сере-

довище [1-4].  

Мета роботи полягала у визначенні терапе-

втичної ефективності різних схем лікування 

собак, хворих на гострий паренхіматозний ге-

патит неінфекційної природи. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2013-2015 років в 

умовах державної лікарні ветеринарної меди-

цини м. П’ятихатки. Для цього було сформова-

но контрольну і дослідну групи тварин, по 5 

собак у кожній, вирівняні за масою та віком, з 

ознаками гострого паренхіматозного гепатиту 

неінфекційної природи. 
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при поєднаній терапії гепатопротекторами гептрал і тіопротектин була клінічно кращою, ніж 

використання гепатопротекторів есенціале і тіопротектин 

Собаки, гострий паренхіматозний гепатит, терапевтична ефективність, 

гепатопротектори 

стосовували наступні препарати:  

• із 1-го по 5-й день лікування внутрішньовен-

но вводити есенціале в дозі 1 мл/10 кг маси 

тварини (собакам контрольної групи);  

• із 1-го по 5-й день лікування внутрішньовен-

но вводити гептрал в дозі 1 мл/10 кг маси 

тварини (собакам дослідної групи); 

• у перші 5 днів внутрішньовенно (краплинно) 

5 %-ий розчин глюкози з розрахунку 0,5 г на 

1 кг маси; 10 %-ний розчин аскорбінової ки-

слоти (2–5 мг/кг), яку додають до глюкози; 

підшкірно – інсулін (4–6 Од/10 кг маси); 

• із 1-го по 15-й день  – тіопротектин внутрі-

шньом’язово 1мл/ 10 кг 1 раз на добу; 

• із 1-го по 10-й день – катозал внутрішньо-

м’язово 1мл/ 10 кг 1 раз у 2 доби; 

• із 1-го по 10-й день всередину – мультивіта-

мін внутрішньом’язово 1мл/ 10 кг 1 раз у 2 

доби. 

Всі собаки до основного домашнього раціо-

ну отримували по 200 г телячої печінки протя-

гом 15 діб. 

Гептрал відноситься до групи гепатопротек-

торів з антидепресивною активністю. Він має 

холеретичну і холекінетичну дію, детоксика-

ційні, регенеруючі, антиоксидантні, антифіб-

ринолітичні і нейропротективні властивості. 

Препарат не тільки поповнює нестачу адеметі-

оніну в організмі, а й стимулює його продук-

цію в різних органах (в першу чергу в печінці, 

головному і спинному мозку). Адеметіонін – 
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речовина, яка зустрічається практично у всіх 

тканинах і фізіологічних рідинах організму. 

Завдяки своєму хімічному складу препарат є 

донором метильної групи в реакціях трансме-

тилювання та є основою для багатьох біохіміч-

них тіолових сполук (цистеїну, таурину, коен-

зиму А та ін.) У процесі транссульфування є 

попередником поліамінів (путресцина, спермі-

дина, сперміну, що входять до структури ри-

босом), стимулює регенерацію клітин. 

Головна діюча речовина препарату есенціа-

ле –“есенціальні” фосфоліпіди (субстанція 

EPL), які є основними елементами у структурі 

клітинної оболонки і клітинних органел печін-

ки. Присутність EPL в організмі нормалізує 

метаболізм ліпідів, білків підвищує детоксика-

ційну функцію печінки, відновлює і зберігає 

клітинну структуру печінки та фосфоліпідза-

лежні ферментні системи, гальмує розростан-

ня сполучної тканини в печінці. 

Фармакологічний ефект тіопротектіна обу-

мовлений антиоксидантними, мембраностабі-

лізуючими, протиішемічними та імуномоду-

люючими властивостями. Тіопротектін попе-

реджає загибель гепатоцитів, знижує ступінь 

жирової інфільтрації та поширення центроло-

булярних некрозів печінки, сприяє процесам 

репаративної регенерації гепатоцитів, нормалі-

зує в них білковий, вуглеводний, ліпідний і 

пігментний обміни. Збільшує швидкість синте-

зу та виділення жовчі, нормалізує її хімічний 

склад. 

Лабораторне дослідження крові проводили 

загальновизнаними методиками. У сироватці 

крові тварин визначали: загальний білок сиро-

ватки крові – біуретовим методом, білкові 

фракції – нефелометричним методом, вміст 

глюкози – глюкозо-оксидазним методом, білі-

рубін та його фракції – методом Ієндрашика, 

активність АсАТ і АлАТ – динітрофенілгідро-

зоновим методом (Райтмана-Френкеля), актив-

ність холестатичного ферменту – гамма-

глутамілтранспептидази (ГГТП) визначали 

колірною реакцією з L-γ-глутамін-4-

нітроанілідом, визначення активності лужної 

фосфатази (ЛФ) – гідролізом β-

гліцерофосфату (метод Боданські), активність 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) – за реакцією з 2,4-

динітрофенілгідразином (метод Савела-

Товарека), вміст сечовини – за колірною реак-

цією з діацетилмонооксимом, вміст креатиніну 

– за колірною реакцією Яффе (метод Поппе-

ра), загальний кальцій – з кальційарсеназним 

реагентом, визначення активності α-амілази – 

за методом Каравея (зі стійким крохмальним 

субстратом).  

Результати досліджень та їх обговорення. 

За даними державної лікарні ветеринарної ме-

дицини м. П’ятихатки впродовж 2013-2015 рр. 

захворюваність гепатитами у собак відзначена 

у 15,5% випадків звернень до клініки. Най-

більш часто реєструвався неспецифічний реак-

тивний гепатит (46,5%) та інвазійний гепатит, 

який виникав внаслідок бабезіозу (37,5%). То-

ксичні гепатити відзначені в 13,5% випадків 

(третя частина з них, можливо, ятрогенної еті-

ології, так як в анамнезі виявлялася попередня 

терапія гепатотоксичними препаратами – тет-

рацикліном, вінкристином, івомеком, канамі-

цином, індометацином, преднізалоном, пара-

цетамолом та ін.) Гепатит інфекційної етіоло-

гії зайняв 2,5% (рисунок).  

Гострий паренхіматозний гепатит у собак 

проявлявся загальним пригніченням, анорексі-

єю, брадикардією, діареєю, поліпное, полідип-

сією, іктеричністю слизових оболонок. Істотні 

зміни при гострому паренхіматозному гепати-

ті у собак було зафіксовано при досліджені 

крові: підвищення ШОЕ, зниження гематокри-

ту, зниження гемоглобіну, нейтрофільний лей-

коцитоз, незначна тромбоцитопенія. 

Серед біохімічних показників крові була 

зафіксована гіпопротеїнемія, обумовлена зни-

женням синтезу альбумінів, досягла мінімуму 

у деяких собак 51,5 ±0,3 г/л. Відмічалася та-

кож у собак мінімальна глюкоземія – 3,1 

ммоль/л.  

За рахунок сечовини виникла ретенційна 

азотемія від 24,1±0,2 мг% до 31,2±0,4 мг%. 

Вміст холестерину прогресивно знижувався у 

собак в межах нормальних значень. Зниження 

антитоксичної функції печінки проявляється 

різким зниженням кон'югації білірубіну до 

0,4–0,5 мкмоль/л, що корегували з результатом 

тимолової проби. 

Каталітична активність органоспецифічних 

ферментних систем печінки дала ранні і більш 

демонстративні ознаки напруженості функцій 

печінки при гострому паренхіматозному гепа-

титі. У крові собак встановлено активність 
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АЛТ і ACT різко збільшеною по відношенню 

до норми, що є ознаками гепатиту. Активність 

холінестерази, навпаки, різко знизилася до 

266,2±5,1 ммоль/л. Ця тенденція зберігалася 

майже у всіх тварин до кінця експерименталь-

ного періоду. Динаміка каталітичної активнос-

ті ЛДГ корелювала із змінами активності холі-

нестерази. 

Поряд із гострим паренхіматозним гепати-

том спостерігався уремічний синдром. Він ха-

рактеризувався тим, що на 5 добу зафіксовано 

максимальне збільшення в сечі концентрації 

білка, цукру, жовчних кислот, уробіліну, інди-

кану. У період лікування відзначалося посту-

пове зниження концентрації даних речовин. 

Однак, певні концентрації їх були вищими, ніж 

у здорових собак. 

При проведенні гепатопротективної терапії 

внутрішньовенними вливаннями есенціале та 

гептралу було відмічено різницю у їх клінічній 

дії та нормалізації каталітичної активності фе-

рментів. Зокрема, при використанні гептралу у 

собак гострим паренхіматозним гепатитом, на 

3-4 добу відзначена нормалізація діяльності 

шлунково-кишкового тракту: припинилася діа-

рея, відновився апетит. Зникла іктеричність, 

полідипсія, брадикардія, відновилися реакції 

при спілкуванні. Навпаки, при використанні 

есенціале у собак відзначена нормалізація їх 

діяльності – на 5-7 добу. Біохімічний статус 

виявив тенденцію до нормалізації гомеостазу.  

Показником відновлення білоксинтезуючої 

функції печінки було усунення диспротеїнемії. 

За використання гептралу рівень альбумінів 

виріс до 5 доби із збереженням даної тенденції 

на 15 добу, знизилася концентрація глобулінів 

з 52,3±3,3 г/л на 3 добу до 38,0±2,8 г/л на 5 до-

бу. У контрольній групі вміст альбуміну ниж-

че нормального значення з 5 до 15 діб, а гло-

булінів – вище (41,4±2,9 г/л на 5 добу з норма-

лізацією тільки до 15 діб). Ретенція азотистих 

шлаків знизилася за рахунок сечовини, засвід-

чуючи про відновлення антитоксичної функції 

печінки, що підтверджувалося також динамі-

кою зменшення її вмісту у контролі та дослід-

ній групі. 

Рівень глюкоземії у дослідній групі залиша-

вся у межах фізіологічних показників протя-

гом всього періоду лікування, тоді як у конт-

рольній групі зафіксована гіпоглікемія з 5 до 

15 діб.  

Динаміка фракцій кон’югованого і некон’ю-

гованого білірубіну при гепатопротективній 

терапії негативно корелювали, засвідчуючи 

про відновлення дезінтоксикаційної функції 

печінки. Фракція некон’югованого білірубіну 

у собак дослідної групи знизилася з 2,9±0,02 

мкмоль/л на 1 добу до 0,5±0,01 мкмоль/л на 15 

добу. На противагу в контрольній групі, яка 

отримувала есенціале фракція некон’юговано-

го білірубіну знизилася з 3,1±0,02 мкмоль/л на 

1 добу до 1,7±0,02 мкмоль /л на 15 добу. 

Підвищення кон’югації білірубіну, поєдну-

валося з відновленням холестеринового пулу 

до вихідних величин в обох групах. 

Каталітична активність лужної фосфатази 

46,5
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Рисунок. Етіологічна структура гепатиту собак у місті П’ятихатки  
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при гепатопротективній терапії гептралом від-

новилася до вихідного рівня на 15 добу, засвід-

чуючи про нормалізацію жовчоутворення і жо-

вчовиведення. Підтвердженням є негативна 

динаміка вмісту жовчних кислот у сечі до 10-

15 доби. На противагу цьому у собак контроль-

ної групи, яка отримувала есенціале активність 

лужної фосфатази не нормалізувалася і до 15 

доби, ілюструючи явища холестазу.  

Каталітична активність АЛТ і ACT сироват-

ки крові у собак 2 групи відновилися до вихід-

ного рівня до 10 доби, а лактатдегідрогенази – 

до 15 доби. 

Застосування гепатопротектору гептрал при 

гострому паренхіматозному гепатиті надає 

більш вираженого терапевтичного ефекту ніж 

есенціале, що проявляється відновленням по-

казників функціонального стану печінки та но-

рмалізацією загальноклінічного стану. 

Динаміка біохімічних показників крові со-

бак хворих на гострий паренхіматозний гепа-

тит, особливо каталітична активність органо-

специфічних ферментів, при поєднаній терапії 

гепатопротекторами гептрал і тіопротектин 

була клінічно кращою, ніж використання гепа-

топротекторів есенціале і тіопротектин. 

Висновки та перспективи подальших 

розробок. Застосування гепатопротекторів ге-

птрал і тіопротектин курсом лікування протя-

гом 15 діб при неінфекційній печінковій недо-

статності надає виражений терапевтичний 

вплив, що виявляється нормалізацією показни-

ків, що характеризують функціональний стан 

печінки і нормалізацією загальноклінічного 

стану.  
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ЭССЕНЦИАЛЕ 

И ГЕПТРАЛ ПРИ ОСТРОМ ПАРЕНХИМАТОЗНОМ ГЕПАТИТЕ У СОБАК 

Шульженко Н.М., Волошина Т.А.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет,  г. Днепропетровск 

 

Определена терапевтическая эффективность гепатопротекторов: эссенциале и гептрал при 

различных схемах применения собакам, больным острым паренхиматозным гепатитом неин-

фекционной природы. Установлено, что динамика биохимических показателей крови собак, 

больных острым паренхиматозным гепатитом, особенно каталитическая активность органос-

пецифических ферментов, при комбинированной терапии гепатопротекторами гептрал и тио-

протектин была клинически лучше, чем использование гепатопротекторов эссенциале и тиопро-

тектин 

Собаки, острый паренхиматозный гепатит, терапевтическая эффективность, гепато-

протекторы 


