
Постановка проблеми. Уроцистит – гостре 

або хронічне запалення сечового міхура. Час-

тіше супроводжується уретритом – запален-

ням слизової оболонки уретри, що протікає з 

подібними клінічними ознаками. 

За перебігом класифікують гострий та хро-

нічний уроцистит. 

Зустрічається у всіх порід кішок незалежно 

від їх віку. У котів уроцистит зустрічається 

частіше, що пов’язано з анатомічними особли-

востями. Якщо у кішок сечовипускний канал 

короткий, прямий і широкий, що не перешко-

джає вільному проходженню з сечею криста-

лів солей, то у котів він довший, має два виги-

ни, звуження у статевому члені та ділянці пе-

редміхурової залози. Саме тому у котів досить 

часто виникають слизові і сольові пробки, що 

призводять до припинення виділення сечі з 

сечового міхура [1, 2]. 

Захворювання сечового міхура серед дома-

шніх тварин, у тому числі у кішок, вельми по-

ширена патологія, конкуруюча у частоті вини-

кнення із захворюваннями шлунково-

кишкового тракту та репродуктивних органів. 

Затримка сечі призводить до її застою і роз-

кладання, що викликає первинний цистит. Ча-
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Встановлено, що рання діагностика уроциститу інфекційної природи, особливо диференційна  

є утрудненою і повинна бути комплексною із застосуванням таких методів, як збір анамнезу, 

клінічний огляд тварини, біохімічне дослідження сечі, ультразвукове дослідження органів сечової 

системи. У хворих тварин дане захворювання проявляється пригніченням, частим та 

утрудненим сечовиділенням, спрагою, болючістю у ділянці черева, у сечі перевищенням 

допустимої кількості лейкоцитів та гематурією.  

Визначена терапевтична ефективність імуностимулюючого препарату бактеріального 

походження Уро-ваксом котам, хворим на гострий уроцистит інфекційної природи.  

Встановлено, що при застосуванні загальної схеми лікування динаміка біохімічних показників 

сечі хворих котів у дослідній групі була клінічно кращою, ніж в контрольній.  

При підозрі на запальні захворювання сечовидільних шляхів рекомендовано, поряд із 

загальноприйнятими методами обстеження, проводити ультразвукове дослідження нирок, 

сечового міхура, передміхурової залози (у самців) і матки (у самок). 

Коти, гострий уроцистит, імуностимулятор, уро-ваксом. 

сто дане захворювання зустрічається у резуль-

таті тривалого переохолодження, ускладнень 

при захворюваннях сечостатевої системи, а 

саме пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, ура-

ження сечовивідних шляхів паразитами, що 

викликають у кішок механічні пошкодження в 

ділянці зовнішніх статевих органів. З огляду 

на те, що анальний отвір і уретра у кішки зна-

ходиться практично зовсім поруч, коли кішка 

починає вилизувати, інфекція через уретру за-

носиться в сечовий міхур. Додатково паразити 

виділять токсини, що призводять до порушен-

ня обміну речовин і виникнення вторинних 

циститів [5, 6]. 

Більша частина усіх випадків циститів у ко-

тів до 10 років є наслідком бактеріальної інфе-

кції. Патогенні мікроорганізми можуть потра-

пляти в сечовий міхур гематогенним або лім-

фогенним шляхами. Велику роль в етіології  

відіграє кишкова паличка, що виступає причи-

ною 70-80% випадків захворювання уроцисти-

том, що має бактеріальну природу. 

Застосування стандартних схем лікування 

без використання імуностимулюючих препа-

ратів, таких як Уро-Ваксом, дають тимчасовий 

результат. Використання антибіотикотерапії 
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призводить до утворення стійких штамів бак-

терій, що відіграє велику роль у виникненні 

даного захворювання. Це, в свою чергу, при-

зводить до частих рецидивів [3, 4]. 

Є повідомлення, що вказана патологія під-

дається кращому лікуванню за використання 

імуностимулюючих препаратів бактеріального 

походження, зокрема «Уро-Ваксом», так як 

одним з механізмів його дії є утворення специ-

фічних імуноглобулінів та активізація клітин-

ного імунітету. 

Тому метою роботи було визначити тера-

певтичну ефективність різних схем лікування 

котів, хворих на гострий уроцистит бактеріа-

льної природи що, зокрема, зумовлено E. coli. 

Так як здатність штамів E. coli до адгезії клі-

тин уротелію, а також їх висока проліфератив-

на активність у сечі, мають важливе значення 

у патогенезі гострого циститу. 

Матеріал та методи досліджень. Дослі-

дження проводили упродовж 2014-2015 років 

в умовах ветеринарної лікарні «Ветсервіс» мі-

ста Дніпропетровськ. Досліджували котів різ-

них порід, віком до 10 років з ознаками гост-

рого уроциститу бактеріальної природи. Для 

цього було сформовано контрольну і дослідну 

групи тварин, по 5 тварин у кожній. З лікува-

льною метою хворим котам у контрольній гру-

пі застосовували наступні препарати: 

• із 1-го по 10-й день лікування, внутрішньо-

м’язово вводили но-шпу в дозі 0,1 мл/кг ма-

си тіла тварини, 2 рази на день; 

• із 1-го по 10-й день, внутрішньом’язово 

вводили дицинон у дозі 0,1 мл/кг маси тіла 

тварини; 

• у перші 7 днів,  внутрішньом’язово марфло-

ксин 10% з розрахунку 0,1 мл/5 кг маси тіла 

тварини 

• із 1-го по 10-й день – Urinodol cat внутрі-

шньо по 1 таблетці 2 рази на день. 

У дослідній групі до схеми лікування дода-

ли препарат Уро-Ваксом, в дозі ½ капсули, 

один раз на день впродовж 14 днів. 

Уро-ваксом відноситься до імуностимулю-

ючих препаратів бактеріального походження. 

Препарат володіє наступними ефектами: 

– стимулює Т-лімфоцити; 

– індукує утворення ендогенного інтерфе-

рону; 

– збільшує вміст IgA, в т.ч. у сечі. 

Уро-Ваксом зменшує частоту рецидивів ін-

фекцій сечового тракту, особливо циститів. 

Для постановки діагнозу проводили збір 

анамнезу, клінічний огляд, УЗД, лабораторні 

дослідження сечі (аналіз проводили двічі: при 

первинному огляді та після повного одужан-

ня).  

Результати досліджень та їх обговорення.  
За даними клінічного огляду та збору анамне-
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Таблиця. Показники дослідження сечі тварин, (M±m, n=5) 

Показники Норма 

Контрольна група Дослідна група 

до  

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Питома вага 1,015-1,030 1,036±0,004 1,029±0,003 1,035±0,003 1,025±0,005 

Лейкоцити 0-6 більше 6 більше 6 більше 6 0 

Нітрити Немає - - - - 

ph 4,5-8,5 7,5±0,51 7,2±0,43 8,1±0,30 7,6±0,28 

Білок Немає - - - - 

Глюкоза 0-1,5 ммоль/л - - - - 

Кетони Немає - - - - 

Уробіліноген Немає - - - - 

Білірубін Немає - - - - 

Кров Немає + - + - 

Гемоглобін Немає + - + - 

Клітини перехід-

ного епітелію 
Немає 

+ + + - 
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зу були встановлені такі симптоми: часте та 

утруднене сечовиділення, болючість у ділянці  

черева, пригнічення тварини, спрага, підви-

щення температури тіла, сеча має різкий не-

приємний запах. 

При дослідженні сечі хворих котів було ви-

явлено гематурію. Кількість еритроцитів у сечі 

дослідних тварин у середньому не була визна-

чена, так як цей дослід проводився за допомо-

гою тест-смужки «Decaphan». Також у сечі 

відмічалася наявність лейкоцитів та клітини 

епітелію слизової оболонки (таблиця). 

За мікроскопії сечового осаду було виявле-

но епітеліальні клітини. Може спостерігатися  

підвищення клітин плоского епітелію але істо-

тного діагностичного значення це не має, ви-

никає, наприклад, при неправильній підготов-

ці тварини до збору аналізу. Нами було вияв-

лено підвищення клітин перехідного епітелію, 

що свідчить про  роцистит. 

На УЗД спостерігали потовщення стінки 

сечового міхура (рисунок). 

Часто гострий перебіг переходить у хроніч-

ний. При хронічному уроциститі розвивається 

гіпертрофія м’язового шару, в результаті чого 

сечовий міхур повністю від сечі не спорожня-

ється. У сечовому міхурі відбувається накопи-

чення патогенних мікроорганізмів, що призво-

дить до рецидиву уроциститу. 

У результаті проведеного курсу лікування, 

в обох групах досліджуваних тварин відзнача-

ли відновлення нормального сечовиділення, і 

як наслідок, зниження кількості лейкоцитів та 

еритроцитів у сечі. Було встановлено, що в пе-

ршій групі (контрольній), де не використову-

вали імуностимулятор Уро-Ваксом, у сечі був 

незначний лейкоцитоз та наявність епітеліаль-

них клітин. Це може свідчити про перехід гос-

трого запального процесу у хронічний. Тобто, 

за стандартної схеми лікування вірогідність 

виникнення рецидивів значно більша, ніж в 

дослідній групі, що може загрожувати здоро-

в’ю та життю тварин. 

Висновки. 

Застосування імуностимулятору бактеріаль-

ного походження при гострому уроциститі на-

дає більший терапевтичний ефект, у порівнян-

ні зі звичайною схемою лікування, що прояв-

ляється відновленням показників функціона-

льного стану сечового міхура та уретри, нор-

малізацією загального клінічного стану. 

Оскільки саме Е. сoli, в більшості випадків, 

є основним збудником як ускладнених, так і 

неускладнених сечових інфекцій, цілеспрямо-

ваність препарату Уро-Ваксом можна розці-

нювати, як етіотропний ефект.  
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Рисунок. Потовщення стінки сечового міхура у кота за гострого уроциститу 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА УРО-ВАКСОМ ПРИ ОСТРОМ 

УРОЦИСТИТЕ У КОТОВ 

Семенов А. В., Шульженко Н. Н., Даниленко В. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Установлено, что ранняя диагностика уроцистита инфекционной природы, особенно диффе-

ренциальная, является затрудненной и должна быть комплексной с применением таких мето-

дов, как сбор анамнеза, клинический осмотр животного, биохимическое исследование мочи, 

ультразвуковое исследование органов мочевой системы. У больных животных данное заболева-

ние проявляется угнетением, частым и затрудненным мочеотделением, жаждой, болезненно-

стью в области живота, в моче превышением допустимого количества лейкоцитов и гематури-

ей. 

Определена терапевтическая эффективность иммуностимулирующего препарата бактери-

ального происхождения Уро-Ваксом котам, больным острым уроцистит инфекционной приро-

ды. Установлено, что при применении общей схемы лечения динамика биохимических показате-

лей мочи больных котов в опытной группе была клинически лучше, чем в контрольной. 

При подозрении на воспалительные заболевания мочевыводящих путей рекомендуется, наряду 

с общепринятыми методами обследования, проводить ультразвуковое исследование почек, моче-

вого пузыря, предстательной железы (у самцов) и матки (у самок). 

Коты, острый уроцистит, иммуностимулятор, Уро-Ваксом. 

EFFICACY URO-VAKSOM FOR ACUTE UROCYSTITIS IN CATS  

A. Semyonov, N. Shulzhenko, V. Danylenko  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University 

 

Determined the therapeutic  efficacy of the immunostimulatory drug of bacterial origin Uro-vaksom  

for cats with acute urocystitis infectious nature. The aim of this work was the comparative evaluation of 

methods of  treatmenturocystitis in cats and determine the most effective of them. It is found that the dy-

namics of biochemical indices of cats urine with acute urocystitis was clinically better than with the gen-

eral treatment regimen. 

Early methods of diagnosis of urocystitis, particularly differentiation from other diseases of the uri-
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nary system, is one of the important problems of practical veterinary medicine. The studies were con-

ducted using methods such as medical history, clinical examination of the animal, biochemical examina-

tion urine, ultrasound examination. 

From sick animals were observed characteristic of the disease symptoms: depression, frequent and 

difficult urination, thirst, pain in the abdomen. Based on the results of biochemical examination of urine 

was found exceeding the allowable number of white blood cells in the urine, haematuria. At suspicion on 

inflammatory disease of the urinary tract is recommended, in addition to conventional methods of ex-

amination, conduct ultrasound of the kidneys, bladder, prostate (males) and uterus (females). In our 

case  have observed thickening of the walls of the bladder. 

Analysing the progress and recovery of animals suggests that the risk of recurrence in the experimen-

tal group, as opposed to the control, where some changes were registered significantly less urine pa-

rameters. 

Cats, acute urocystitis, immunostimulatory, Uro-vaksom.  
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