
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Шифр «Колумба» 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА 

на тему: 

 

«Ультрасонографічна семіотика та терапія гострого  

пієлонефриту у котів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 
 

Зміст 

 
Вступ ............................................................................................................................. 3 

Основна частина .......................................................................................................... 5 

Висновки та пропозиції ............................................................................................ 21 

Список використаної літератури ............................................................................. 22 

Додатки ....................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Вступ 
 

Хвороби нирок займають одне з головних місць в структурі патології 

дрібних домашніх тварин. Можливості діагностики захворювань нирок 

постійно розширюються. Лабораторна діагностика досить поширена в практиці 

і введена в клінічну практику. Також відомо, що велика частина клінічних 

випадків пов'язана з запальними процесами у нирках. Дані лабораторних 

досліджень визначають функціональний стан нирок на момент дослідження. 

Однак результати аналізів не відображають патоморфологічну структуру 

нирок, що є особливо цінним у діагностиці гострих дифузних та вогнищевих 

захворювань, коли на початку захворювання клінічні ознаки та показники 

лабораторної діагностики не є специфічними, а період ремісії ці діагностичні 

дані не відображають стану органу. При вогнищевих патологіях в період 

компенсації нирки підтримують гомеостаз організму за рахунок підвищення 

швидкості клубочкової фільтрації, компенсаторної гіпертрофії 

контрлатеральної нирки та інших механізмів. Таким чином, в період 

компенсації дані лабораторних аналізів не відображають патологічний процес. 

Ультразвукова діагностика дозволяє оцінити не тільки розміри і 

контури, а й структуру паренхіми, збиральної системи нирки, магістральні 

судини. УЗД є частиною комплексної діагностики сечовидільної системи, а 

також основним допоміжним методом при пункційній біопсії нирок. Крім 

діагностичного значення УЗД також має важливе прогностичне. Так, проводячи 

численні контрольні дослідження в ході терапії, можна простежувати динаміку 

стану тварини. Це можливо завдяки мінімальній дії ультразвуку на органи і 

тканини і через відсутність необхідності в загальній анестезії тварини. 

Серед як дифузних, так й вогнищевих патологій нирок у кішок 

пієлонефрит займає одне з головних місць. 

У сучасній вітчизняній літературі щодо гострого пієлонефриту котів є 

лише загальні відомості про суть хвороби та методи її діагностики. Тому, 

обрана тема є досить актуальною на сьогоднішній день і наші дослідження 
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дають змогу оцінити ті чи інші структурні зміни за допомогою сонографії та 

простежити їх динаміку протягом лікування. 

До діагностики необхідно підходити комплексно: враховувати 

анамнестичні дані про тварину, клінічні ознаки та результати лабораторних і 

додаткових методів дослідження. 

Для моніторингу стану здоров’я тварин важливим є такий метод 

діагностики, як морфологічні та біохімічні дослідження крові та сечі. За 

допомогою них ми можемо визначити ефективність лікування та механізм дії 

лікарських засобів на функціональність певних органів. 

Основним методом діагностики ми вважаємо ультразвукове 

дослідження, яке дає змогу оцінювати структурні зміни в нирках і ступінь їх 

ураження, а також, проводити диференційну діагностику, для чого було 

проведено вивчення ультразвукової семіотики гострого пієлонефриту у котів. 

Лікування за гострого пієлонефриту спрямоване в основному на 

знищення патогенної мікрофлори у нирках та зменшення запалення, 

відновлення функції нирок, миски, сечоводів. Крім того, проводиться 

симптоматична терапія. 

У зв’язку з цим, мета нашої роботи полягала у вивченні 

ультрасонографічних змін за гострого пієлонефриту у котів. 

Об’єкт досліджень: коти, хворі на гострий пієлонефрит. 

Предмет досліджень: ультрасонографічні зміни у нирках, біохімічні та 

морфологічні показники крові та сечі котів за гострого пієлонефриту. 

Методи досліджень: клінічні, інструментальні, біофізичні, біохімічні, 

морфологічні, статистичні. 
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Основна частина 
 

Для дослідження були відібрані 23 коти хворі на гострий пієлонефрит, 

різного віку, породи, з різними умовами утримання, догляду та годування, яких 

було розділено на 2 групи з подальшим лікуванням. 

При надходженні тварини до клініки проводились клінічні, лабораторні 

та інструментальні методи досліджень. 

Ультразвукові дослідження проводили зі сторони бічної черевної стінки, 

паракостально за допомогою ультразвукового сканеру GE Vivid 3 з 

використанням фазованого датчика 7S з частотою 5-8 МГц та мікроконвексного 

датчика 5С з частотою 4,5-6,5 МГц. Під час ехографії проводили візуалізацію 

нирки, вивчали її положення, форму, розміри, контури, капсулу, стан паренхіми 

(товщина, ехогенність, кортико-медулярна диференціація), нирковий синус, 

миску, наявність вогнещевих змін (кісти, пухлини та ін.) проксимальний відділ 

сечоводів. Датчик ставили вентрально від хребта та паралельно йому. В такому 

положенні ми бачимо максимальну довжину нирки. Після цього повертали 

трансдуктор на 90° та продивлялись поперековий розріз нирки.  

Біохімічне дослідження крові та сечі проводили у клінічній лабораторії 

ННВ КДЦ із використанням напівавтоматичного аналізатора Rayto 1904Vet, з 

використанням реагентів виробництва “FelicitDiagnostic”. 

Всім тваринам первинний діагноз ставили за результатами 

анамнестичних даних, клінічного огляду, результатів лабораторних досліджень. 

Клінічно у всіх тварин виявляли пригніченість, вимушене положення 

тіла, болючість поперекової ділянки спини та бічної черевної стінки, 

лихоманку. Лабораторно було виявлено лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, 

підвищення концентрації загального білка, лейкоцитурію, протеїнурію. 

Для уточнення діагнозу і визначення форми пієлонефриту всім тваринам 

проводили ультраснографічне дослідження (Таблиця 1). 
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Таблиця 1. 

Дифузні та вогнищеві зміни у нирках, виявлені у дослідних тварин 

 

Зміни у нирках група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

пієліт, пієлоектазія 12 11 

Апостема  7 7 

Інфаркт нирки 1 0 

Абсцес нирки 0 1 

Перинефрит  8 7 

Вторинний обструктивний 

пієлонефрит 

3 3 

 

Під час ультрасонографії були диференційовані різні форми хвороби та 

спостерігались певні зміни. 

За всіх форм виявляли асиметричні збільшення нирок, за виключенням 

вторинного обструктивного пієлонефриту. 

У всіх тварин обох дослідних груп ультрасонографічно було виявлено 

пієліт, що був візуалізований як ущільнення стінок миски та розширення її 

просвіту у вигляді анехогенного простору без розтягнення її стінок. У тварин з 

вторинним обструктивним пієлонефритом спостерігали виражену пієлоектазію, 

зменшення товщини капсули миски. 

Апостеми були виявлені у 7 тварин у першій та такої ж кількості тварин 

другої групи. Дані зміни візуалізувалися у вигляді гіпо- та анехогенних 

колоподібних утворень, розташованих у кортикальному шарі, діаметром від 3 

до 5 мм. 
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Рис. 1 Пієліт у нирці кота 

 

Рис. 2. Апостеми у кортикальному шарі нирки у кота. 

 

У однієї тварини з першої групи було виявлено інфаркт нирки у вигляді 

гіпоехогенного утворення трикутної форми без чітких кордонів, що вершиною 

направлене до миски. Не дивлячись на те, що ураження паренхими у даному 

випадку становило біля 25% від об’єму нирки, клінічна картина у хворої 

тварини не відрізнялась від інших у дослідних групах. 

 

 

 



 

У 8 тварин першої та 7 другої групи було виявлено перинефрит у 

вигляді відшарування капсули нирки і, відповідно, скупчення анехогенного 

ексудату між кортикальним шаром паренхими та капсулою.

 

Рис. 3. Інфаркт нирки 

 

У 8 тварин першої та 7 другої групи було виявлено перинефрит у 

вигляді відшарування капсули нирки і, відповідно, скупчення анехогенного 

ексудату між кортикальним шаром паренхими та капсулою.

Рис. 4. Перинефрит у кота. 
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У 8 тварин першої та 7 другої групи було виявлено перинефрит у 

вигляді відшарування капсули нирки і, відповідно, скупчення анехогенного 

ексудату між кортикальним шаром паренхими та капсулою. 
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У одного кота другої групи були виявлено абсцес нирки у вигляді 

гіпоехогенного новоутворення у паренхімі нирки, обмеженого капсулою. Ця 

патологія супроводжувалась компресією всіх частин нирки. 

 

Рис. 5. Абсцес нирки у кота. 

Кількість тварин з ознаками вторинного обструктивного пієлонефриту 

становила загалом 6 голів. За цієї патології спостерігалася виражена 

пієлоектазія зі стоншенням структур синусу та паренхими. Також спостерігали 

розширення проксимального відділу сечоводу. 

Етіологічно випадки обструктивного пієлонефриту були викликані 

частковою чи повною обструкцією сечоводу на різному рівні, що виникали за 

різних механічних факторів (конкрементів, білкових конгломератів, стриктур). 
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Рис. 6. Обструктивний пієлонефрит у кота. 

 

Рис. 7. Обструктивний пієлонефрит у кота. 
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Рис. 8. Обструктивний пієлонефрит у кота. 

Незалежно від маси і породи у здорових котів кортикальний шар повинен 

бути рівномірним по товщині, однорідним. Товщина кортикального шару з 

віком може дещо потоншитись і мати велику ехогенність в зв'язку з 

атрофічними змінами в паренхімі, зниженням кількості функціонуючих 

нефронів [24]. Однак, за даними Н. Hricak , С. Cruz, Romanski R. et al. (1982), не 

дивлячись на вікові зміни рівномірність товщини шару, залишається 

незмінною. В іншому випадку локальні зміни товщини корелюють зі 

змінами ехогенності , нерівними контурами, що дає підставу інтерпретувати їх 

як патологію. 

Болючість нирок відмічали при збільшенні їх розмірів, розширенні 

лоханкової системи. Ступінь болючості і ступінь збільшення розмірів нирок не 

завжди корелювали.  

Таким чином, клінічні прояви дифузних та вогнищевих запальних 

патологій нирок виявлялися одночасно із ультразвуковими ознаками.  

Ультразвукові ознаки гострих запальних захворювань були часто 

неспецифічні, відзначались в цілому інфільтративні зміни паренхіми без поділу 
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за нозологічними одиницями: збільшення розмірів 

(особливо дорсовентрального); нечіткість контурів нирок; слабко виражена  

кортико-мозкова діференціація, неоднорідність і нерівномірність товщини 

паренхіми, розширення збиральної системи нирок. неспецифічність ознак 

пов'язана зі стадійністю перебігу і різноманітною картиною захворювання, так 

гострий пієлонефрит може перебігати в інфільтративній , гнійно-ексудативній , 

гнійно-деструктивній, репаративній стадії. Залежно від перебігу, дифузний 

процес може перейти в стадію абсцесу і організуватися або припинитися на 

будь-якій із стадій, в подальшому проявляючись у вигляді склеротичних змін. 

У дослідних тварин інфільтративні зміни в паренхімі, збільшення 

розмірів нирок, ознаки ураження збиральної системи частіше 

безпосередньо корелювали з даними аналізу сечі, тобто УЗД було більш 

достовірним. Прояв больового синдрому залежав від давності і фази перебігу 

захворювання, а також від локалізації патологічного процесу, особливо в 

разі обструктивних пієлонефритів. 

У зв'язку з тим, що внаслідок гострих запальних патологій нирок в 

паренхімі розвиваються незворотні склеротичні зміни всі клінічні випадки 

призводили до розвитку різних форм нефросклерозу. Це своєрідна 

реакція нирок на патологічний процес, в тому числі і запальної етіології, що 

пов'язано з меншою здатністю до регенерації в порівнянні з іншими 

паренхіматозними органами [41]. Ступінь нефросклерозу і його 

функціональний прояв хронічної ниркової недостатності разом з лабораторною 

діагностикою дозволяє виявити УЗД [7]. 

При діагностиці патологій нирок за допомогою біохімічного 

дослідження крові у котів виключали ниркову недостатність, крім цього 

проводили комплексну оцінку інших показників.  

При виражених вогнищевих ураженнях паренхіми з атрофічними змінами 

навколишніх тканин, при нефросклерозі, УЗД має важливе діагностичне і 

прогностичне значення. УЗД дозволяє виявити наслідки захворювання у 
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вигляді дегенеративних змін паренхіми, біохімічне дослідження сироватки 

крові - стан функції нирок. 

В ході дослідження, на нашу думку, пріоритетне значення в плані оцінки 

функції нирок мало біохімічне дослідження сироватки крові. УЗД дозволяє 

оцінити морфологічну структуру органу, співвідношення структур, і при оцінці 

функції нирок, має другорядне значення. Оптимальним варіантом є комплексне 

дослідження. 

Одним з найважливіших ознак патології нирок ми вважали протеїнурію. 

При комплексній оцінці результату аналізу сечі нами враховувалося 

співвідношення відносної густини і рівня протеїнурії. При зниженні відносної 

густини і при значній протеїнурії, в разі полакіурії відбувається значна добова 

втрата білка, даний факт має важливе діагностичне і прогностичне значення.  

Кількість лейкоцитів в осаді більше 2 в полі зору у котів в I групі у 75%, в 

II - у 72,7% тварин. 

Еритроцити (більше 1) виділені у котів I групи в 25% випадках, у II-у 

27,2%. 

Плаский, перехідний епітелій (більше 2) визначено у 58,3% в I групі, а  в  

I I -у  63,6%. 

Серед основних ультразвукових симптомів гострих дифузних 

інфільтративних змін в паренхімі виділені якісні зміни: потовщення, 

неоднорідна ехогенність, нерівномірність товщини коркового шару, 

нечіткість кортико-медулярного кордону і контурів нирки, деформація синуса 

нирки, в різному ступені розширення миски при пієлонефриті, больова реакція 

на тиск. 

У зв'язку з різноманітною ультразвуковою характеристикою 

запальних змін в паренхімі нирок ми вважаємо необхідним використовувати 

УЗД в комплексі з іншими методами: загальний аналіз сечі, клінічний огляд, 

біохімічний аналіз сироватки крові. У комплексі зазначених методів, УЗД 

дозволяє виявити, перш за все, вогнищеві зміни, здійснювати 
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моніторинг перебігу і по результатам контрольних досліджень на тлі 

лікування стає можливим визначити прогноз. 

З патогномонічних ультразвукових симптомів при діагностиці дифузного 

гострого пієлонефриту виділені: розширення миски, проксимального відділу 

сечоводу при обструктивних пієлонефритах, пієліт. А також, 

значне підвищення ехогенності , нерівність контурів нирки, ангіосклерози, 

ущільнення кортико-медулярної диференціації. 

При встановленні діагнозу – гострий пієлонефрит, було розпочато 

лікування тварин. У першій дослідній групі з цією метою застосовували 

антибіотик групи фторхінолони – «Бігафлон» з діючою речовиною 

Гатіфлоксацин, у другій дослідній групі – «Синулокс», групи пеніциліни. 

«Бігафлон» у формі розчину вводили повільно внутрішньовенно крапельно у 

дозі 2-4 мг/кг, кожні 12 годин. Препарат вводили на 15-20мл 0,9 %-го розчину 

Натрію Хлориду протягом 60хв. Курс лікування складав 3 дні.  

Вибір даного препарату був заснований на здатності Гатіфлоксацину 

виводитись з сечею більше ніж на 70% в незміненому вигляді. Крім того, його 

зв’язування з білками плазми становить лише близько 20 % і не залежить від 

концентрації.  

Другий засіб – «Синулокс» містить в своєму складі амоксицилін з 

клавулановою кислотою. Препарат є досить розповсюдженим у ветеринарній 

медицині і застосовується при різних патологіях, у тому числи, за хвороб 

сечовидільної системи. Виділення його із сечею становить 50–80 % для 

амоксициліну та 27–60 % для клавуланової кислоти протягом 24-годинного 

періоду. Препарат вводили у формі розчину для ін`єкцій в дозі 12,5 мг/кг маси 

тіла, внутрішньом`язово, 1 раз в 24 години, протягом 5-ти днів. 

Крім того, для обох дослідних груп тварин, проводилась додаткова 

терапія з використанням:  

1. спазмолітичного засобу «Ріабал» в дозі 1 мг/кг, який вводили 

внутрішньовенно на 0,9%-му розчині Натрію Хлориду, кожні 12 годин;  
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2. 5%-го розчину Аскорбінової кислоти в дозі 0,1мл/кг, на 0,9%-му розчині 

Натрію Хлориду, внутрішньовенно крапельно, 1 раз в 24 години. 

Застосовували з метою зниження pH сечі. 

Усім котам була призначена дієта – лікувальний корм Purina «Pro Plan NF» 

протягом тривалого часу. 

Ефективність лікувальних заходів відображається на стані тварин і 

представлена у таблиці (Таблиця 2). 

Лікування котів дослідних груп за пієлонефриту 

Таблиця 2. 

 група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

Д
об

а 
лі

ку
ва

нн
я 

К
ал

ам
ут

ні
ст

ь 
се

чі
 

Б
іл

ь 
в 

ді
ля

нц
і 

ни
ро

к 

П
ри

гн
іч

ен
ня

 

А
пе

ти
т 

П
ор

уш
ен

ня
 

се
чо

ви
пу

ск
ан

ня
 

К
ал

ам
ут

ні
ст

ь 
се

чі
 

Б
іл

ь 
в 

ді
ля

нц
і 

ни
ро

к 

П
ри

гн
іч

ен
ня

 

А
пе

ти
т 

П
ор

уш
ен

я 
се

чо
ви

пу
ск

ан
ня

  

1 11/12 10/12 11/12 3/12 11/12 11/11 10/11 10/11 3/11 11/11 

2 9/12 7/12 9/12 5/12 10/12 11/11 10/11 9/11 3/11 11/11 

3 6/12 4/12 5/12 9/12 5/12 10/11 9/11 9/11 4/11 10/11 

4      9/11 8/11 7/11 6/11 8/11 

5      8/11 6/11 5/11 7/11 6/11 

 

Аналізуючи порівняльну ефективність застосування двох антибіотиків 

різних груп слід відмітити, що при лікуванні «Бігафлоном» стан тварин 

починав покращуватись вже на наступний день, поступово почав з`являтись 

апетит, нормалізувалась температура тіла, зникала болючість в ділянці нирок. 

Також, вже на другий день у 2-х тварин відмічалось зниження каламутності 

сечі. 

Застосування «Синулокса» також показало певні результати, симптоми 

хвороби поступово зникали, але процес лікування тривав значно довше. За час 

призначеного курсу лікування (5 днів) значно покращився стан у 5. Серед 
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другої дослідної групи у двох котів, в яких було діагностовано – у одного – 

апостематозну форму, у другого – абсцес нирки, стан став погіршуватись, 

лікування виявилось не ефективним. 

Для моніторингу стану здоров’я тварин обидві групи були під контролем 

загального та біохімічного аналізів крові, а також аналізу сечі (додаток 3-8). 

Зміни гематологічних показників крові до застосування 

препаратів 

(Таблиця 3) 

Показник Норма група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

Гемоглобін г/л 80-150 104±31 109±29 

Еритроцити х 106/мл 5,3-10 6,45±2,65 7,1±2,3 

Лейкоцити х 103/мл 5,5-18 30,6±10,6 33,8±11,2 

ШОЕ мм/г 1-8 21,3±11,5 23,3±6,1 

 

Зміни спостерігали і в біохімічних показниках крові. 

Біохімічні показники крові до застосування препаратів 

(Таблиця 4) 

Показник Норма група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

Загальний білок г/л 60-79 73±9 70±10 

Альбуміни г/л 25-37 34±8 35±6 

Сечовина моль/л 5,3-11,8 10,5±4,1 11,8±3,7 

Креатинін мкмоль/л 79,6-140 132±15 134±11 

Кальцій моль/л 2-2,88 2,3±0,3 2,4±0,3 

Фосфор моль/л 0,97-1,97 1,5±0,4 1,4±0,5 
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У всіх котів обох груп виявлено збільшення числа лейкоцитів та 

підвищена швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), що свідчить про розвиток 

запального процесу в організмі. У деяких тварин спостерігалось незначне 

зниження кількості еритроцитів, що може бути пов’язано з гематурією.  

У більшості котів обох дослідних груп за біохімічного аналізу кров 

спостерігається незначне підвищення сечовини та креатиніну. 

Також були відібрані зразки сечі для дослідження до - та після лікування. 

Результати наведені у таблицях. 

 

Динаміка  показників сечі тварин дослідних груп до лікування за пієлонефриту 

(Таблиця 5) 

Показник Норма група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

Колір Солом`яно-жовтий Каламутний Каламутний 

pH 6,5-7,0 7,1±0,9 6,9±1 

Білок г/л сліди 0,33±0,4 0,31±0,2 

Відносна 

густикна г/мл 

1020-1050 1037,5±2,5 1037,5±2,5 

Еритроцити у п/з 0 5,5±4,5 4,5±3,5 

Лейкоцити у п/з 0-2 5±3 3,5±2,5 

Епітелій у п/з 0-1 3±2 2,5±2,5 

Бактерії 0 3±3 3,5±2,5 

Слиз 0 6±5 6,5±5,5 

Циліндри 0-1 3±2 3±3 
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Динаміка гематологічних показників крові після лікування тварин дослідних 

груп за пієлонефриту 

(Таблиця 6) 

Показник Норма група 1  (n = 12) група 2 (n = 11) 

Гемоглобін г/л 80-150 112±30 116±25 

Еритроцити х 106/мл 5,3-10 8,3±1,7 7,2±2,2 

Лейкоцити х 103/мл 5,5-18 13±5 15±4 

ШОЕ мм/г 1-8 5±3 5±4 

 

Біохімічні показники крові тварин дослідних груп після лікування 

(Таблиця 7) 

Показник Норма група 1 (n = 12) група 2 (n = 11) 

Загальний білок г/л 60-79 72±5 74±5 

Альбуміни г/л 25-37 30±4 32±5 

Сечовина моль/л 5,3-11,8 8,4±2,3 11,5±5,25 

Креатинін мкмоль/л 79,6-140 99±15 140,5±54,5 

Кальцій моль/л 2-2,88 2,3±0,2 2,4±3 

Фосфор моль/л 0,97-1,97 1,4±0,5 1,65±0,55 

 

У тварин першої і другої дослідної групи після курсу терапії 

спостерігаються покращення морфологічних і біохімічних показників крові. 

Слід відмітити зниження кількості лейкоцитів та ШОЕ, а також зниження 

сечовини та креатиніну, що свідчить про нормалізацію роботи нирок. Але, 



19 
 
якщо порівняти ефективність лікування тварин в обох дослідних групах, то 

можна сказати, що більш значні зміни спостерігаються у тварин першої групи. 

Крім того, після лікування у двох тварин з другої групи відмічається, 

навпаки, підвищення рівня креатиніну і сечовини, а також  збільшився рівень 

фосфору. На підставі клінічних ознак та лабораторного дослідження крові ми 

встановили, що у цих тварин стадія гострого пієлонефриту ускладнилась 

нирковою недостатністю. Внаслідок цього, два коти з другої групи вийшли з 

було продовжено відповідне лікування. 

Динаміка показників сечі після лікування тварин дослідних груп  

(Таблиця 8) 

Показник Норма I група (n = 12) II група (n = 11) 

Колір Солом`яно-жовтий Світло-жовтий Світло/темно 

жовтий 

pH 6,5-7,0 6,85±0,25 6,85±0,15 

Білок сліди 0,075±0,075 0,1±0,1 

Відносна густина 1020-1050 1030±5 1035±5 

Еритроцити 0 1±1 2±2 

Лейкоцити 0-2 2±2 3±2 

Епітелій 0-1 1,5±1,5 3±2 

Бактерії 0 0,5±0,5 2±2 

Слиз 0 3,5±3,5 4±3 

Циліндри 0-1 1,5±1,5 2,5±1,5 
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В аналізі сечі також спостерігаємо певні зміни – усі показники знизились. 

У кількох тварин обох груп все ще присутні еритроцити у сечі, але їх кількість 

значно менша, це є добрим показником. 
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Висновки та пропозиції 
 

1. Гострий пієлонефрит є досить розповсюдженою патологією. 

Оптимальними методами діагностики є морфологічне і біохімічне дослідження 

крові, а також сечі. 

2. Ультразвукова діагностика є ефективним методом для виявлення 

структурних змін у нирках, уточнення діагнозу з подальшим призначенням 

ефективного лікування.  

3. За ефективністю препарати «Бігафлон» та «Синулокс» показали 

неоднакові результати лікування. Нами встановлено, що при лікуванні першим 

препаратом симптоми зникали швидше і вже після початку лікування стан 

тварин значно покращувався. Застосування «Синулокса» також показало певні 

результати, симптоми хвороби поступово зникали, але процес лікування тривав 

значно довше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Список використаної літератури 
 

1. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло 

та ін.; За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2012. – Ч. 1. – 528 с. 

2. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин: Практикум 

/ В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Л.М. Богатко та ін.. – Біла Церква, 2000. – 224 с. 

3. Вандер, А. Физиология почек /А. Вандер. - СпБ.: Издательство «Пи-

тер», 2000. 

4. Васильев, М.Ф. Исследование мочи у мелких домашних животных и 

его клиническое значение / М.Ф. Васильев, P.M. Васильев // Методические 

указания.- СПб.: Издательство СПбГАВМ, 2001.- 38 с. 

5. Дергачев, А.И. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек и над-

почечников / А.И. Дергачев.- М.: «Триада-Х», 2004.- 96с 

6. Деревянченко, В.И. Комплексная ультразвуковая диагностика острого 

пиелонефрита / В.И. Деревянченко // Эхография.- 2002.- Т.З, №4,- С. 425-427. 

7. Иванов, В.В. Ультрасонографическое исследование мочевой системы 

у мелких домашних животных / В.В. Иванов // Ветеринарный врач.- 2004.- №6.- 

С. 40-43. 

8. Кирк, Р. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Р. Кирк. 

Пер. с англ. -М.: ООО «Аквариум -Принт», 2005,- 1376 с. 

9. Лопаткин, H.A. Рациональная фармакотерапия в урологии // H.A. Ло- 

паткин, Т.С. Препанова,- М.: Литера, 2006. 

10. Паскалев, Д. Клинико-лабораторные признаки, способствующие объ-

ективизации диагностики обострения хронического пиелонефрита / Д. 

Паскалев, С. Танчева // Нефрология.- 2007.Т.11.№1.- С.83-86. 

11. Прокопенкова, И.А. Особенности нормальной ультразвуковой 

картины органов мочевыделительной системы собак и кошек / И.А. Прокопен-

кова // Материалы десятого московского международного ветеринарного 

конгресса.- М., 2002.- С.297-298. 

12. Хан Конин М., Херд Черил Д. «Ветеринарная рентгенография» / Пер. 

с англ. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. – 296 с.: ил. 



23 
 

13. Анатомия собаки и кошки (Колл. авторов) / Пер. с нем. Е. Болдырева, 

И. Кравец. – М.: «АКВАРИУМ БУК», 2003. – 580 с., ил. цв. вкл.  

14. Тилли Л., Смит Ф. «Ветеринария. Болезни кошек и собак»: Пер. с 

англ. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 602 – 603: ил. (784с) 

15. Иванов В.В. «Клиническое ультразвуковое исследование органов 

грудной и брюшной полости у собак и кошек. Атлас. – М.: ООО «Аквариум-

Принт», 2005. – С. 12, 31 – 38: ил. (176с) 

16. Ниманд Ханс Г., Сутер Петер Ф. «Болезни собак. Практическое 

руководство для ветеринарних врачей (организация ветеринарной клиники, 

обследование, диагностика заболеваний, лечение)» 8 изд. / Пер. с нем., 2-е 

издание. – М.: «АКВАРИУМ ЛТД», 2001 – 816 с. с илл.  

17. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. «Внутренние незаразне 

болезни животных» – М.: КолосС, 2003 – 461 с.: ил. – (Учебники и учеб. 

пособия для средних специальных учеб. заведений).  

18. Антонова, В.Е. Эфферентная терапия в комплексном лечении 

острого гнойного пиелонефрита в раннем послеоперационном периоде / В.Е. 

Антонова [и др.] // Урология.- 2007.- №4.- С.94-99. 

19. Нефрология и урология собак и кошек (Под редакцией Джона 

Байнбриджа и ДжонатанаЭллиота) / Пер. с англ. Е. Махиянова. - М.: 

"АКВАРИУМ ЛТД", 2003. 272 с., илл. 

20. Чандлер Э.А., Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М. Болезни кошек / Пер. с 

англ. - М.: "АКВАРИУМ ЛТД", 2002 – С. 211 – 229, илл. (696с) 

21. Полное руководство по лабораторным и инструментальным 

исследованиям у собак и кошек. Ветеринарная консультация за 5 минут / Пер. с 

англ. яз. - М.: Аквариум Принт, 2013. - 1120 стр.: ил.) 

22. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Пер. с англ. / В 

двух частях. Часть 1 (С.1-674). – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2014. – С. 922 – 

960. (674) 



24 
 

23. Современный курс ветеринарной медицины Кирка / Пер. с англ. / В 

двух частях. Часть 2 (С.675 – 1376). – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2014. – С. 

922 – 975: ил. (709с) 

24. Kaizu, K, Etoh, S. Nephrotic syndrome and anticoagulant therapy // 

Internal Medicine, 1998, 37(2). 

25. Klahr, S. Mechanims of progression of chronic renal damage // Journal of 

Nephrology, 1999. 

26. Konde, L.J. renal sonography // Seminars in Veterinary Medicine and Sur-

gery (small animal), 4, 1999. 

27. Nissenson, A.R. Acute renal failure: definition and pathogenesis // Kidney 

Internal Supply. 1998; 66:S7. 

28. Pak, C.Y. Etiology and treatment of urolithiasis // American Journal 

Kidney Disease. 1991. 18(6) 

29. Senior, D.: Nephrology / urology, 2004. 

30. Родоман, В.Е. Значение определения концентрации 

антибактериального препарата в ткани почки без взятия её для исследования в 

лечении острого пиелонефрита / В.Е. Родоман. // Материалы пленума 

правления 

всероссиского общества урологов: Тезисы докладов.- М., 1996.- С.78- 79. 

31. Яненко, Э.К. Роль уровня обструкции в нарушении уродинамики 

верхних мочевых путей при осложнениях мочекаменной болезни / Э.К. Яненко, 

Н.В. Ступак, И.С. Мудрая [и др.] // Урология.- 2001.- №3.- С.З- 5. 

32. Синякова, JI.A. Антибактериальная терапия острого пиелонефрита / 

JI.A. Синякова // Российский медицинский журнал.- 2003,- №11.- С.16- 21. 

33. Слесаренко, H.A. Особенности строения почек новорожденных котят 

по данным ультразвукового и морфологического исследований / H.A. 

Слесаренко, H.A. Кайдановская // Российский ветеринарный журнал.- 2006.-

№2.- С.22-26. 

34. Соломка, A.A. Ультразвуковая эхография в диагностике заболеваний 

мочеполовой системы у мелких домашних животных. Проблемы ветеринарного 



25 
 
обслуживания мелких домашних животных / A.A. Соломка.-Киев, 1998.- С.87-

91. 

35. Щупакова, А.Н. Клиническая ультразвуковая диагностика / А.Н. Щу- 

пакова, А.М Литвяков. - Минск: Книжный дом, 2004.- С.290-309. 

36. Страчунский, JI.C. Практические подходы к выбору антибиотиков 

при неосложненных инфекциях мочевыводящих путей / Л.С. Страчунский, В.В. 

Рафальский, С.В. Сехин // Урология.- 2000.№2.- С.8-14. 

37. Тиктинский, О.Л. Пиелонефриты / О.Л. Тиктинский, С.Н. Калинина.- 

СПб.: Медиапресс, 1996. - 256с. 

38. Фольмерхаус, Б. Анатомия собаки и кошки. / Б.Фольмерхаус, Й. Фре- 

вейн. Пер. с нем. Е. Болдырева, И. Кравец. - М.: «АКВАРИУМ БУК», 2003.- 580 

с. 

39. Ходырева, Л.А. Уродинамика верхних мочевыводящих путей у боль-

ных мочекаменной болезнью и хроническим пиелонефритом / Л.А. Ходырева, 

И.С. Мудрая // Урология.- 2007.- № 2.- С.16-21. 

40. Храйчик, Д.Е. Секреты нефрологии / Д.Е.Храйчик, Д.Р. Седор, М.Б. 

Ганц.- СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский диалект», 2001,- 303 с. 

41. Шабанов, A.M. Ультразвуковая диагностика внутренних болезней 

мелких домашних животных / A.M. Шабанов [и др.].- М.: КолосС, 2005.- 138с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Додатки 
 

 

2 акти впровадження результатів дослідження у лікарнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


