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KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN
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Amoxicillin therapy in urethral catheterization.induced lower prinary tract infection in
dogs.

Summary: In this survey. urethral catheterization was used ona daily for
five concequtive days in 2-3 years old 34 healthy maIl' dogs. Af ter this schedule
dysuria, hematuria and pollakuria occured in animals. Urine pH above 7, pro-
teinuria, profuse leucocyte and erythrocyte, and a few struvit erystale and blad-
der epithels were detected. In the urine of 27 dogs (79.4%) P. mirabilis
(59.2%), P. vulgaris (11.1%). Staph. epidermidis (7.4%), staph aureus (3.7%),
E. coU (3.7 %). Hemolytic streptococcus (3.7%). P. mirabiJis and E. eoU
(3.7%), P. mirabiJis and P. aeroginosa (3.7%) and staph. aureus and E. coU
(3.7%) were isolated.

Oral amoxicillin was administred 8 dogs 66 mg/kg bodyweight only once
and 10 dogs 33 mg/kg bodyweight three times in a day for seven days. The other
9 dogs were untreated.

Sewenty two hours after the completion of therapy. urine analysis revealed
urine pH deerease, miJd proteinuria. deerease in leueocyte eount and absenel'
of erythrocyte and struvite erystales in the 8 dogs administred amoxicillin and
one dog given no medical treatment. Bacteriologic eultures were negative in
two dogs administred single dose amoxicillin. and 6 dogs administred amoxicil-
lin for seven days and one dog without therapy.

As a result. daiJy single catheterization of five coneequtive days coused su-
perficiallesions of urethra and urinary bladder in spite of antisepsis ordinance.
According to the clinical and labOl'atOl'y(Urine analysis and bacteriologic) ex-
aminations results, it was thought that administration of oral amoxicillin for
seven days (33 mg/kg three times in aday) wasfound more effeetive than signle
dose (66mg/kg) oral amoxicillin in catheterizafion-induced lower urinary tract
infection in dogs.
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Özet: Bu araştırmada 2-3 yaşlz 34 erkek köpeğe 5 gün süreyle günde bir
kez üretral kateterizasyon uygula.ndı. Bu uygulamadan sonra köpeklerde disüri.
hematüri ve pollaküri gözlendi. Idrar analizinde, idrar pH'slnın Tnin üzerinde
olduğu, proteinüri, bollökosit ve eritrosit, birkaç sütrivit kristali ile idrar kesesi
epitelinin varlığı saptandı. Köpeklerden 2Tsinin idrarlarında (%79.4) P. mira-
bilis (%59.2), P. vulgaris (%/l ./), Staph. epidermidis (%7.4) Staph. aureus
(%3.7). E. coli (%3.7). Hemolitik streptekok (%3.7), P.mirabilis ve E. coli
(%3.7), P. mirabilis ve P. aeroginosa (%3.7) ve Staph. aureus ve E. coli (%3.7)
izole edildi. oral amoxicillin 8 köpeğe 66 mg/kg canlı ağırlık dozunda bir kez,
LOköpeğe 33 mg/kg canlz ağırlık dozunda günde üç kez yedi gün süreyle verildi.
Diğer 9 köpeğe hiç bir ilaç verilmedi.

Sağaltımm tamamlanmasından 72 saat sonra, amoxcilllin verilen köpekler-
den sekizinin ve diğer köpeklerden birinin idrar analizlerinde idrar pH'smda
düşme, haftfproteinüri •.lökosit sayısında azalma, sütrivit kristalleri ve eritrosit-
lerin ortadan kalktığı dikkati çekti. Tek doz amoxicillin uygulanan köpeklerden
ikisinde. yedi gün süreyle amoxcillin uygulanan köpeklerin altısında ve sağa 1-
tımsız bıraktlan bir köpekte idrarların bakteriyolojik kültürlerinin negatif oldu-
ğu saptandı.

Sonuç olarak. beş gün süreyle günde bir kez kateterizasyon uygulamalan
antisepsi kurallarına uyulmasına raRmen uretra ve idrar kesesinde yüzeysellez-
yonlara neden oldu. Klinik ve laboratuvar (İdrar analizi ve bakteriyolojik kül-
tür) muayene bulgulanna göre kateterizasyon sonucu oluşan aşağı üriner sis-
tem enfeksiyonlarında yedi "gunlük oral amoxicillin kullammımn (33 mg/kg
canlı ağırlık dozunda günde üç kez). bir kez oral amoxicillin (66 mg/kg canlz
ağıı-lık dozunda) kullanımından daha etkili olduRUkanısına varıldı.

Giriş

Kedi ve köpeklerde üretral kateterizasyon üretradaki daralma veya tıkanma
noktalarının belirlenmesi, tıkanmanın giderilmesi, idrar kesesi operasyonları ön-
cesi ve sonrasında idrar akışının sağlanması, idrar analizleri için örnek alınması,
idrar kesesine sistografı için k~ntrast madde veya çeşitli ilaçların verilmesi ama-
cıyla uygulanmaktadır (3, 7). Uretral kateterizasyonun bu diyagnostik ve terapö-
tik amaçlı kullanımı esnasında üretra ve idrar kesesinde travmatik lezyon ve ka-
namalara, idrar kesesinin, üretra, prepisyum ve vaginada bulunan saprofit
bakterilerle veya enfekte kateterlerle kontaminasyonuna neden olabileceği bildi-
rilmektedir (5, ıo, ı3, ı4, 23, 29).

Sağlıklı köpeklerde idrar kesesine çeşitli yollarla ulaşabilen bakteriler do-
ğal savunma mekanizmaları (düzenli idrar akışı, üretra ve prostat sekresyonları,
doku reaksiyonları, fagositoz, idrarın pH'sl, idrar konsantrasyonu ve içerdiği
amonyum iyonu gibi) tarafından uzaklaştırılmaktadır (7). Kateterizasyonun id-
rar kesesi ve üretrada neden olduğu travmatik lezyonlar, üretra ve idrar kesesi
boyunun ürolit veya neoplazmlar tarafından tıkanması, nöroleptik nedenlerle id-
rarın kesede birikmesi, üriner sistemde divertikül oluşması gibi nedenlerle alt
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üriner sistemde yerleşip üreyen bakterilerin akut sistitis veya üretritise yol açtığı
ve başlıca semptomlarının disüri, hematüri, poııaküri ve idrar kesesi palpasyo-
nunda ağrı olduğu (3, LO,14,30) belirtilmektedir.

Alt üriner sistem enfeksiyonu bulunan köpeklerin idrar analizlerinde idrar
pH 'sının yükselmesi, hematüri, proteinüri, lökosit sayısında artış, kristalüri, bak-
teriüri ve idrar kesesi epiteııerine rastlanmaktadır (I, 3, 5, 20, 29). Kesin tanının
idrar kültürü sonucuna göre konulabildiği, bu amaçla sistosentezin en uygun id-
rar alma yöntemi olduğu bildirilmektedir (5, 9, 16, 29). Kateterizasyon ve gö-
nüııü idrar verme yöntemleriyle alınan idrar örneklerine normal floraya ait bak-
terilerin karışabilme olasılığı nedeniyle bu yöntemle alınan örneklerin
bakteriyolojik kontroııerinde i ml idrarda i 04-5 ve üzeri koloni izolasyonu üriner
sistem enfeksiyonu olarak kabul edilmektedir (3, 9, 20, 29).

Alt üriner sistem enfeksiyonlarında alınan idrar örneklerinden bağırsak kö-
kenli (E. coli, Proteus spp., diğer koliform bakteriler, Pseudomonas aeroginosa,
Streptococcus fecalis) ve deri kökenli (Staphylococcus, Streptococcus türleri)
bakteriler izole edilmektedir O, 9, 23,3 I).

Üriner sistem enfeksiyonlarının sağaltımı ıçın idrardaki konsantrasyonu
yüksek olan antibiyotiklerin (Penisilin ve türevieri, trimetoprim, sulfadoksin,
tetrasiklin, gentamisin, kanamisin, kloramfenikol, nitrofurantoin, tobramisin,
amikasin) seçilmesi önerilmekte, kısa (5- ıo gün) ve uzun (2-6 hafta) süreli anti-
biyotik kuııanımlarından söz edilmektedir (i i, 12, is, 17, 18,21,27).

Antibiyotik sağaitımının başarısızlığında, idrarda yeterli antibiyotik kon-
santrasyonuna erişilememesi, lezyonun derin dokulara yayılmış olması, bakteri-
yel rezistans, enfeksiyonda birden çok bakterinin roloynaması, ürolitiazis, pye-
lonefritis, üriner neoplazmlar, prostatitis gibi kronik enfeksiyon odaklarının
bulunması, idrar pH'sının antibiyotiğin etkin olduğu pH ya uymaması gibi ne-
denlerin (4,6,30) roloynadığına işaret edilmektedir. Bakteriyel rezistansın mey-
dana geldiği olgularda antibiyotik duyarlılık testleri yapılarak uygun antibiyoti-
ğin seçilmesi gerekmektedir (lS, 17, 2 i, 31).

İnsanlarda akut alt üriner sistem enfeksiyonları ve kateter uygulamaların-
dan sonra üriner sistemde etkili olduğu bilinen antibiyotiklerin tek ve yüksek
dozda oral kuııanımlarının pratik ve ekonomik olduğu ileri sürülmekte ve en az
uzun süreli antibiyotik kuııanımı kadar etkili, diagnostik ve prognostik amaçlı
bir yöntem olduğu vurgulanmaktadır (2, i i, 12, 24-26, 28). Köpek ve kedilerde
kateterizasyonun neden olduğu bakteriyel enfeksiyonları önlemek ve sağaltmak
amacıyla çeşitli antibiyotikler değişik sürelerle kuııanıldığında enfeksiyon insi-
densinin düştüğü ve sağaıtırnın %50-95 başarılı olduğu bildirilmektedir (6, 7,
15). Yalnız bu tür uygulamalarda izole edilen bakterilerde antibiyotiğe karşı di-
renç oluştuğundan söz edilmektedir (3, 12,32).

Alt üriner sistem enfeksiyonlarının etyolojisinde önemli yer tutan üretral
kateterizasyonun neden olduğu enfeksiyon oranını azaltmak için zorunlu kalın-
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madıkça kateterizasyondan kaçınılması, kateterizasyon süresince ve sonrasında
antibiyotik uygulanması önerilmektedir (3, 14,30).

Bu çalışma, köpeklerde uretral kateterizasyonun enfeksiyona neden olabi-
leceğini vurgulamak, uretral kateterizasyon sonucu ortaya çıkan sistitis ve uret-
ritisli olgularda 33 mg/kg canlı ağırlık dozunda günde üç kez yedi gün süreyle
ve 66 mg/kg canlı ağırlık dozunda bir kez oral amoxicillin kullanımının etkileri-
ni karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada 2-4 yaşlı melez 34 erkek köpek kullanıldı. Keçiören Beledi-
yesinden sağlanan köpekler iç ve dış parazitlerinden arındırıldı. Klinik muaye-
neleri, rutin kan ve idrar kontrolleri yapılan köpekler türlerine özgü gıdalarla
beslendiler ve bokslarında sürekli su bulunduruldu.

Denemenin başlamasından önce köpeklerin hepsinden sistosentezle (8, 9,
16) idrar örnekleri alınarak en kısa sürede fiziksel, kimyasal, mikroskobik ve
bakteriyolojik kontrolleri rutin yöntemlerle yapıldı (I, 20).

Köpeklere beş gün süreyle günde bir kez kateterizasyon uygulandı. Katete-
rizasyonda kullanılan kateterler ve eldivenler deneme süresince antiseptik karış-
tırılmış su içeren kaplarda bekletildi. Penis ve prepisyum antiseptikli su ile siIin-
dikten sonra kateter orifisyum üretradan idrar kesesine doğru ilerietiIdi.
Kendiliğinden veya idrar kesesi palpasyonu ile idrar alınınca kateter geri çekil-
di. Son kateter uygulamasından 24 saat sonra köpeklerin klinik muayeneleri ya-
pıldı. Kan ve idrar muayeneleri için örnekler alındı. Idrar örnekleri sistosentez
ve gönüllü idrar verme yöntemleri ile alındı. Sistosentez için hayvan muayene
masasında ayakta dururken sol tarafta durup sol elle kese palpe edildi ve sağ el-
le 10 ml lik plastik enjektör iğnesi genu eklemi ile karnın orta hattı ar~sı bölge-
den karın içine kaudo-dorsal yönde batırıldı ve idrar örneği alındı. Idrarların
önemli miktarda (sistosentezde her koloni, gönüllü idrar vermede 1()4 ve üzeri
koloni sayısı) bakteri kolonisi izole edilen köpekler üç gruba ayrıldı. Birinci
grup 8 köpeğe amoxicillin (Alfoxil, Abfar) 66 mg/kg dozda oral bir kez verilir-
ken, ikinci grup LO köpeğe günde üç kez 33 mg/kg dozda amoxicillin 7 gün sü-
reyle oral verildi. Diğer 9 köpeğe hiçbir ilaç verilmedi.

Amoxciilin sağaltımından 72 saat sonra hastaların klinik muayeneleri ya-
pıldı ve öncelikle sistosentez, mümkün olmuyorsa gönüllü idrar verme yöntem-
leriyle idrar örnekleri alınıp idrarın fiziksel, kimyasal, mikroskobik ve bakteri-
yolojjk kontrol.l.eri tekrarlandı. İdrar.ın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik
muayeneleri A.U. Veteriner Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik La-
boratuvarında, bakteriyolojik kontrolleri ve kültürleri Gülhane Askeri Tıp Aka-
de~isi Mikrobiyoloji Bölümünde yapıldı. Her gruptan 6 köpeğin otopsileri
A.U. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı'nda yapıldı.
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Araştırmada kuııanılan köpeklerden deneme öncesi sistosentezle alınan id-
rar örneklerinin fiziksel, kimyasal, ~ikroskobik ve bakteri yolojik kontroııerinde
patolojik bir bulguya rastlanmadı. Ilk kateterizasyondan sonraki uygulamalarda
ve ürinasyon esnasında köpeklerin ağrı duydukları bazılarının durgunlaştığı, iş-
tahlarının azaldığı, bede~ ısısı, nabız ve solunum sayılarının normal sınırlar
içinde olduğu belirlendi. Idrar analizlerinde pH 'nın 7 nin üzerinde olduğu, pro-
teinüri ve hematürinin varlığı dikkati çekti. Mikroskobik kontroııerde bol löko-
sit, eritrosit, birkaç idrar kesesi epiteli ve strüvit kristaııerine rastlandı.

Alınan kan örneklerinin alyuvar ve akyuvar sayıları ile hemoglobin, hema-
tokrik değerlerininnormal sınırlar içinde olduğu belirlendi.

Yapılan bakteriyolojik kontrollerde 34 köpeğin 27 sinde (%79.4) bakteri
izole edildi. Bunlardan 16 sında (%59.2) Proteus mirabilis, 3 ünde (% i ı. i) Pro-
teus vulgaris, ikisinde (%7.4) Staphylococcus epidermidis, birinde (%3.7)
Staphylococcus aureus, birinde (%3.7) E. coli, birinde (%3.7) Hemolitik stepto-
coccus, birinde (%3.7) Staph, aureus ile birlikte E. coli, birinde (%3.7) P. mira-
bilis ile birlikte E. coli. birinde (%3.7) P. mirabilis ile birlikte Pseudomonas ae-
roginosa izole edildi.

Sağaitım sonrası köpeklerin idrar yaparken ağrı duymadıkları. iştahlarının
düzeldiği, durgunluğun ortadan kalktığı ve hematürinin bulunmadığı gözlendi.
Sağaitım uygulanmayanlarda ise durgunluk, iştahsızlık, sekizinde ağrılı ürinas-
yon, dördünde hematürinin devam ettiği dikkati çekti.

Günde üç kez 33 mg/kg dozda 7 gün süreyle amoxicillin uygulanan köpek-
lerde idrar pH'slnın düştüğü, proteinürinin azaldığı veya ortadan kalktığı, löko-
sit sayısının azaldığı (2-3 adet), eritrositin görülmediği, üç köpekte bir iki adet
tripelfosfat kristaııerinin bulunduğu belirlenirken 66 mg/kg tek doz oral amoxi-
cillin uygulanan köpeklerin altısında ve sağaitım uygulanmayan 8 köpekte idrar
pH 'sının düşmediği, proteinürinin devam ettiği, olguların çoğunda eritrosit, lö-
kosit ve tripelfosfat kristaııerinin fazla miktarda bulunduğu belirlendi.

Tek doz oral amoxiciııin ile yapılan sağaitımdan 3 gün sonra alınan idrar
örneklerinden (6'sl sistosentez, 2'si gönüllü) dördünde (%50) P. mirabilis, iki-
sinde (%25) P. vulgaris izole edilirken. ikisinde (%25) bakteri izole edilemedi
(Tablo 1). Amoxicillin'in 7 gün süreyle uygulandığı LOköpekten alınan idrar ör-
neklerinin (6 sı sistosentez, 4 ü gönüııü) birinde (% 10) P. mirabilis, ikisinde
(%20) P. vulgaris, birinde (% 10) E. coli izole edilirken, 6 köpekte (%60) bakteri
izole ediIemedi.

Sağaitım uygulanmayan 9 köpekten sistosentezle alınan idrar örneklerin-
den 6 sında (%66.6) Proteus mirabilis, birinde (% 11.1) Staphylococcus ep ider-
midis, birinde (% 11.1) Proteus mirabilis ve Staphylococcus aureus birlikte izole
edilirken, birinde (% 11.1) hiç bir bakteri izole edilemedi (Tablo 3).
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Tablo i: 66 mglkg dozda oral amoxicil1in'in bir kez verildiği köpekJere ait idrarların
bakteriyolojik kültür ve antibiyotik duyarlılık testi sonuçları.

-----------------------------_ ..-----
Olgu Sağaitım öncesi Duyarlı olduğu Sağaitım sonrası
No izole edilen antibiyotikJer izole edilen

bakteriler bakteriler

i P. mirabilis A.C.F.G P. mirabilis

2 P. vulgaris O.G.H P. vulgaris

3 P. mirabilis B.C.E.H P. mirabilis

4 P. mirabilis A.B.D.E B.t.E.
E. coli

:; Hemolitik D.F.G IÜE
sıreptococcus

6 Staph. aureus B.C.G P. mirabilis
E.coli

7 P. mirabilis B.D.E.G P. vulgaris

8 P. mirabilis B.C.D.F.G P. mirahilis._-_.

Duyarlı olduğu
antibiyotikler

A.B.D
C.D.E
D.E.G

E.G

D.E

E.G

B.t.E: Bakteri izole edilmedi
A: Amoxiciııin E: Ciprofloxacin
B: Gentamisin F: Tetrasiklin
c: Trimetoprim Sulfa G: Sefaıaksim
D: Sefuroxim H: Kloramfenikol

Tablo 2: Günde 3 kez 33 mglkg dozda 7 gün süreyle oral amoxiciııin uygulanan köpeklere ait
idrarların bakteriyolojik kültür ve antibiyotik duyarlılık testi sonuçları.

B.E.G

E.G

B.D.E.

B.C.D.E

C.E

Olgu Sağaitım öncesi Duyarlı olduğu
No izole edilen antihiyolikler

bakteriler

i P. mirabilis B.C.E.G
2 P. mirahilis C.E.G.H
3 P. mirabilis B.E.G
4 P. vuIsaris B.D.E.G

:; P.mirabilis B.E.G.H
P. aeroginosa

6 E.coli

7 P. vulgaris

8 Staph. aureus

9 P. mirabilis

iO P. mirabilis

B.t.E: Bakteri izole edilmedi
A: Amoxicillin E: Ciprofloxacin
B: Gentamisin F: Tetrasiklin
c: Trimetoprim Sulfa G: Sefataksim
D: Sefuroxim H: Kloramfenikol

Sağaitım sonrası
izole edilen
bakıeriler

P. mirabilis
B.I.E
B.t.E
P. vulgaris

B.İ.E

E.coli

P. vulgaris

B.İ.E

B.t.E

B.I.E

Duyarlı olduğu
anıibiyotikJer

C.D.E

B.E

B.E.G

E.G
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Tablo 3: sağa1ılm uygulanmayan köpeklere ait idrarlann bakteriyolojik kü1ıür ve antibiyotik
duyarlılık testi sonuçlan.
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Olgu tık örnekte izole Duyarlı olduğu
No edilen bakteriler antibiyotikler

1 P. mirabi1is B.D.E.G
2 P. mirabi1is B.C.E.G
3 P. mirabi1is B.C.E.G
4 P. mirabi1is B.E.G

5 Staph. epidermidis A.B.E.G

6 P. mirabilis B.C.E.G.H

7 P. mirabilis E.G

8 Staph. epidermidis C.D.E.G

9 P. mirabilis B.C.E

İkinci örnekte izole
edilen bakteriler

B.t.E
P. mirabilis
P. mirabilis
P. mirabi1is

Staph. epidermidis

P. mirabi1is

P. mirabilis

P. mirabilis
Sıaph. aureus

P. mirabilis

Duyarlı olduğu
antibiyotikler

C.E.H
B.D.F.G
C.E

B.C.E.G

A.B.C.E

C.E.G

B.C.E.G.F

C.E.G

L_

------- ----------- -------------

B.1.& Bakleri izole edilmedi
A: Amoxicillin E: Ciprofloxacin
B: Gentamisin F: Tetrasiklin
c: Trimetoprim Sulfa G: Sefataksim
D: Sefuroxim H: Kloramfenikol

Her gruptan 6 köpeğin yapılan otopsilerinde sistitis ve üretritise özgü mak-
roskobik (mukozalarda hiperemi ve kanama odakları) ve histopatolojik (propria
mukozada mononükleer hücre infiltmsyonları, lamina epiteiyaliste epitel hücre-
lerde hiperplazi) bulgular belirlendi.

Tartışma ve Sonuç

Sistosentez yöntemi ile alınan idrarın bakteriyolojik kültüründe belirlene-
cek her koloni, kateterizasyon veya gönüllü ürinasyon yöntemleriyle alınan id-
rarlarda ise en az 104-5 koloni sayısının bakteriyel üriner sistem enfeksiyonuna
işaret edeceği bildirilmektedir (5, 9, 18,20,27,29). Aynı kriterlerin göz önünde
tutulduğu bu araştırmada beş gün süreyle günde bir kez üretml kateterizasyon
uygulanan 34 köpekten 27 sinde (%79.4) üriner sistem enfeksiyonunun oluşma-
St üretral kateterizasyonda enfeksiyon yüzdesinin yüksek olduğu bildirimlerine
(3,5,9, 14, 30) uygunluk göstermektedir.

Bu araştırmada kateterizasyon sonucu sistitis ve üretritise özgü klinik bul-
guları gösteren ve idrar kültüründe önemli miktarda kolon i belirlenen 27 köpek-
ten 26 sında Streptococcus, staphylococcus ve proteus türü bakteriler izole edil-
diğinden sağaıtırnda bu tür bakterilere etkili olduğu bildirilen (3, 19, 21, 26, 31)
penisilin grubu ilaçlardan amoxicilline tercih edildi. Amoxicilline akut üriner
sistem enfeksiyonlarında 7- LOgün süreyle, kateterizasyon uygulamalarından
sonra ise yüksek dozda bir kez oral verilmektedir (2, 12, 24, 26, 27). Bu çalış-
mada LOköpeğe 33 mg/kg dozda günde üç kez 7 gün süreyle, 8 köpeğe ise 66
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mg/kg dozda sadece bir kez oral amoxicillin verildi. Klinik ve laboratuvar (Tam
idrar analizi ve bakteriyolojik kültür) bulgulanna göre 7 gün süreyle amoxicillin
verilen köpeklerin çeşitli araştıncılann bulgu lan na (2, 24, 26, 27) benzer olarak
%60 ının sağaltıma iyi yanıt verdiği belirlendi. Akut ve yüzlek aşağı üriner sis-
tem enfeksiyonlan ve üretral kateterizasyonlardan sonra amoxicillin'in yüksek
dozda (günlük dozun iki katı) bir kez verilmesinin en az 7-10 günlük uygulama-
lar kadar etkili olduğu bildirilmektedir (2, 24, 26, 27). Bu deneme sonucunda
otopsisi yapılan köpeklerde üretra ve idrar kesesi lezyonlannın yüzlekliğine rağ-
men 66 mg/kg dozda oral amoxicillin uygulamasının %25 başanlı bulunması bu
dozun kateterizasyonun neden olduğu aşağı üriner sistemin yüzlek enfeksiyon-
larında yetersiz kaldığı, bu nedenle amoxicillin'in daha yüksek oral dozlarının
denenmesinin yararlı olacağı söylenebilir.

Sonuç olarak, köpeklerde üretral kateterizasyon uygulamalarında enfeksi-
yon meydana gelme riskinin yüksek olması nedeniyle zorunlu kalınmadıkça ka-
teterizasyon yapılmaması, kateterizasyon sonucu meydana gelen sistitis ve üret-
ritisli olgularda amoxicillin'in günde üç kez 33 mg/kg dozda 7 gün süreyle
kuııanılmasının başarılı sonuç verdiği. amoxicillin'in 66 mg/kg oral bir kez uy-
gulanan dozunun ise yeterli başarıyı sağlayamayacağı kanısına varıldı.
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