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АНОТАЦІЯ  

Лук’янчук І. С. Ефективність застосування препарату Alizin для 

лікування піометри у кішок. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 211 – ветеринарна медицина. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир 2020.  

Зміст анотації. В роботі проведено вивчення розповсюдження піометри у 

кішок в м. Бердичеві, досліджено причини виникнення та перебіг 

хахворювання. Досліджено гематологічні та біохімічні показники крові у 

хворих на піометру кішок. Проведено та проаналізовано ефективність 

консервативного лікування піометри за застосування «Алізину» та 

«Ензапрост 25».  

Піометра – накопичення гною в матці, в основі захворювання лежить 

порушення гормональної функції яєчників, а саме залозисто-кістозна 

гіперплазія ендометрія, хронічний ендометрит і піометра. Встановлено, що 

дана патологія найчастіше зустрічається у кішок віком 2-5 років та становить 

58,3% від загальної кількості хворих на піометру кішок. Найменша кількість 

захворювань спостерігається у кішок віком до 1 року та становить лише 10,4 

% від загальної кількості хворих. Було зафіксовано, що найчастіше в клініку 

з ознаками піометри зверталися власники кішок британської короткошерсної 

породи, донський або канадський сфінкс, персидської, бенгальської, 

звичайної домашньої та шотландської порід.  

Перебіг піометри у кішок характеризується зниженням вмісту 

гемоглобіну та еритроцитів, збільшенням ШОЕ та кількості лейкоцитів. За 

даними біохімічного аналізу крові у хворих на піометру кішок 

спостерігається збільшення загального білка, підвищення активності АлАт та 

АсАт, α- амілази та ГГТ.  

Встановлено, що запропоноване нами лікування: Алізін в дозі 15 мг/кг за 

наступною схемою: 0 день, 1 день, 7 день та 14 день лікування, препарат 

вводили підшкірно. Кобактан 1 мл на 20 кг живої ваги один раз на добу 
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протягом 7 діб, в/м. Метронідазол (Basalt) в дозі 10мг/кг два рази на добу 

протягом 7 діб. Єнтерол 250 по ½ капсули 2 рази на добу протягом 10 діб 

внутрішньо. Укрлів в дозі 12 мг/кг живої ваги один раз на добу, ввечері 

протягом 30 діб внутрішньо призводить до зупинки запального процесу в 

організмі хворих кішок, евакуації вмістимого матки, зняття інтоксикації та 

видужуванню тварин.  

Ключові слова: алізін, біохімічні показники, гематологічні, ентерол 250, 

кішка, оваріогістеректомія, піометра, укрлів.  

 

Qualifying scientific work for a Master's degree, in specialty 211 – 

Veterinary Medicine. – Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 

2020. 

Annotation content. The scientific work highlights the investigation of the 

distribution, causes of occurrence, and progression of pyometra in cats in 

Berdychiv. Hematological and biochemical blood indices in cats ill with pyometra 

were studied. The paper also presents and analyzes the investigation into the 

efficiency of the conservative method of pyometra treatment with the use of 

"Alizin" and "Enzaprost 25". 

A pyometra is a collection of pus distending the uterine cavity. The disease 

is based on hormonal dysfunction of the ovaries, or that is to say, glandular-cystic 

hyperplasia of the endometrium, chronic endometritis, and pyometra. It has been 

established that this pathology is most commonly found in cats aged 2 to 5 years 

old and accounts for 58.3% of the total number of cats ill with pyometra. The 

lowest number of diseases is observed in cats under 1 year of age and is only 

10.4% of the total number of those ill with pyometra. It was recorded that the 

owners of such pet breeds as: British Short Hair, Don or Canadian sphinx, Persian, 

Bengal, common domestic and Scottish breeds most often consult a veterinarian as 

for the signs of pyometra among their cats. 

The course of pyometra in cats is characterized by the decrease in the 

content of hemoglobin and erythrocytes, the increase in ESR and in the number of 
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leukocytes. The biochemical analysis of blood in cats ill with pyometra made it 

possible to reveal the increase in crude protein, and increased activity of AlAt and 

AsAt, as well as the activity of α-amylase and GGT. 

It was found that our proposed treatment: Alizin at a dose of 15 mg / kg 

according to the following scheme: 0 day, 1 day, 7 days and 14 days of treatment, 

the drug was administered subcutaneously. Cobactan 1 ml per 20 kg of live weight 

once a day for 7 days, intravenously. Metronidazole (Basalt) at a dose of 10 mg / 

kg twice a day for 7 days. Enterol 250 ½ capsules 2 times a day for 10 days orally. 

Ukrliv at a dose of 12 mg / kg live weight once a day, in the evening for 30 days 

internally stops the inflammatory process in the body of ill cats, evacuation of the 

uterus, removal of intoxication and recovery of animals. 

Key words: cat, pyometra, Allisin, Enterol 250, Ukrliv, ovariohysterectomy, 

hematological and biochemical indices. 
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Вступ 

Діагноз «піометра» досить часто зустрічається у самок дрібних 

домашніх тварин та викликає серйозні занепокоєння зі сторони власників. 

Більшість лікарів ветеринарної медицини встановлюючи даний діагноз 

тварині пропонують її власникам проведення оваріогістеректомії. Але 

враховуючи наявність великої кількості високопородних тварин, які куплені 

власником для розведення говорить нам про необхідність удосконалення та 

вивчення різних схем консервативного лікування піометри.  

Піометра – накопичення гнійного ексудату в порожнині матки. 

Причини виникнення піометри досить різняться, одна автори вважають, що 

під час еструсу шийка матки відкривається і в її порожнину проникають 

мікроорганізми, які і призводять до виникнення запалення. Інші автори 

вважають, що основною причиною виникнення піометри є порушення 

гормонального балансу організму. Отже, дослідження основних причин 

виникнення піометри та удосконалення методів консервативного лікування є 

досить актуальною проблемою у сучасній ветеринарії. Відсутність лікування 

не лише консервативного але і оперативного несе пряму загрозу життю 

тварини [1-15].  

Метою наших досліджень було проведення порівняння ефективності 

двох консервативних методів лікування піометри у кішок. 

Завдання роботи: встановити розповсюдженість, порідну 

приналежність, вік захворювання серед кішок у м. Бердичів; провести 

гематологічне та біохімічне дослідження крові кішок хворих на піометру; 

порівняти ефективність застосування різних схем лікування кішок; дослідити 

статеві органи за допомогою узд діагностики; провести гістологічні 

дослідження видалених маток.  

Методи проведення досліджень. У відповідності з метою при 

проведенні досліджень використані клінічні, гематологічні, біохімічні, 

ультразвукові, гістологічні та статистичні методи досліджень. 
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Об’єкт дослідження: кішки різних порід та різного віку у яких 

встановлено діагноз «піометра». 

За темою кваліфікаційної роботи опубліковано:  

1. Ковальова Л. О., Лук’янчук І. С. Ефективність застосування «ALIZIN» 

фірми VIRBAC для лікування піометри у кішок. Наукові здобутки 

студентської молоді у ветеринарії : зб. матеріалів ХХI наук.-практ. конф. 

магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. Житомир: «ЖНАЕУ» 2020. –Вип. 11. – 

С. 56–59. 

2. Ковальова Л. О., Лук’янчук І. С. Гематологічні та біохімічні показники 

крові у кішок хворих на піометру. Наукові читання 2020: Сучасні підходи 

забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів 

матеріали наук.-практ. конф, листопад-січень. 2019-2020 рр. – Житомир: 

«ЖНАЕУ» 2020. – С. 119–122. 

3. Лук’янчук І. С. Розповсюдження та особливості клінічних проявів 

піометри у кішок. Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : зб. 

матеріалів ХХI наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 30 січ. 2020 р. 

Житомир: «ЖНАЕУ» 2020. –Вип. 11. – С. 59–62. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні в 

лікування удосконалених схем лікування піометри. Результати досліджень 

викотристовуються в науковій та навчальній роботі кафедри акушерства і 

хірургії ЖНАЕУ.  

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота викладена на 35 

сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів, власних досліджень, висновків, пропозицій та переліку 

використаних літературних джерел. Текст ілюстрований 4 таблицями та 10 

рисунками. 
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Висновки та пропозиції 

 

1. Гнійне запалення матки у кішок виникає незалежно від породи та віку, але 

найчастіше за рахунок контамінації піхви різними мікроорганізмами під 

час тічки або в’язки та після згодовування гормональних препаратів.  

2. Протікання піометри характеризується зниження гемоглобіну та 

еритроцитів, підвищенням кількості лейкоцитів та ШОЕ, а також 

збільшенням активності АЛТ, АСТ, ГГТ та амілази.  

3. Запропонована нами схема лікування: Алізін в дозі 15 мг/кг за наступною 

схемою: 0 день, 1 день, 7 день та 14 день лікування, препарат вводили 

підшкірно. Кобактан 1 мл на 20 кг живої ваги один раз на добу протягом 7 

діб, в/м. Метронідазол (Basalt) в дозі 10мг/кг два рази на добу протягом 7 

діб. Єнтерол 250 по ½ капсули 2 рази на добу протягом 10 діб внутрішньо. 

Укрлів в дозі 12 мг/кг живої ваги один раз на добу, ввечері протягом 30 

діб внутрішньо, дає гарний терапевтичний ефект в лікуванні піометри.  

4. Для уточнення і підтвердження у кішок клінічного діагнозу «піометра» 

проводити ультразвукове дослідження статевих органів та дослідження 

крові з визначенням вмісту не лише лейкоцитів, рівня ШОЕ, але й  α-

амілази, АСТ, АЛТ, ГГТ та креатинкінази. 

5. Для консервативного лікування піометри у кішок запропоновано наступну 

схему лікування: Алізін в дозі 15 мг/кг за наступною схемою: 0 день, 1 

день, 7 день та 14 день лікування, препарат вводили підшкірно. Кобактан 

1 мл на 20 кг живої ваги один раз на добу протягом 7 діб, в/м. 

Метронідазол (Basalt) в дозі 10мг/кг два рази на добу протягом 7 діб. 

Єнтерол 250 по ½ капсули 2 рази на добу протягом 10 діб внутрішньо. 

Укрлів в дозі 12 мг/кг живої ваги один раз на добу, ввечері протягом 30 

діб внутрішньо. Дана схема дає позитівні результати лікування кішок при 

піометрі. 
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