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Οξεία και επείγουσα εμφάνιση
Αρχική προσέγγιση
Η λήψη του ιστορικού και της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη πρέ
πει να λαμβάνεται από έναν βοηθό (όταν είναι διαθέσιμος), προ
κειμένου η προσοχή του κτηνίατρου να επικεντρωθεί στην 
αρχική διαγνωστική προσέγγιση και τη σταθεροποίηση της 
γάτας.

Γενική κλινική εξέταση1. 
Εκτίμηση των εξής παραμέτρων: n

A •	 – είναι ανοιχτοί οι αεραγωγοί;
B •	 – η ασθενής γάτα αναπνέει;

Γ•	  – διατηρείται η κυκλοφορία του αίματος; Πρώτα ψηλα
φήστε τον περιφερικό σφυγμό (μετατάρσια ή μετακάρ
πια αρτηρία) και, αν αυτός δεν ανιχνεύεται, ψηλαφήστε 
τη μηριαία αρτηρία. Αν και πάλι δεν ανιχνεύεται σφυγ
μός, ελέγξτε για την παρουσία καρδιακού χτύπου στο 
θωρακικό τοίχωμα.

Αν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα  −
είναι αρνητική, προχωρήστε σε διασωλήνωση της 
τραχείας και ξεκινήστε καρδιοπνευμονική 
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) (Κεφάλαιο 3). Διαφορετικά, 
συνεχίστε με την προκαταρκτική εξέταση.

Προκαταρκτική εξέταση: n

Αναπνευστικό σύστημα:•	

Αίτιο Τύπος της κατάρρευσης

Οξεία Επεισοδιακή Προφανής

Μεταβολικές παθήσεις

Υπογλυκαιμία •

Υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία •

Υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία •

Υπασβεστιαιμία •

Υπερασβεστιαιμία • •

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια • •

Ουραιμική εγκεφαλοπάθεια •

Ενδοκρινοπάθειες

Κετοξεωτικός διαβήτης •

Φαιοχρωμοκύτωμα • •

Οξεία υπερθυρεοειδική κρίση ± συνυπάρχοντα νοσήματα (στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η ταχύπνοια, η 
δύσπνοια, η ταχυκαρδία, η γενικευμένη μυϊκή αδυναμία, η πάρεση/παράλυση, η υπερθερμία ± επιπλοκές από την 
υπέρταση)

•

Νοσήματα του γαστρεντερικού και του παγκρέατος

Διάτρηση του στομάχου/εντέρου και περιτονίτιδα •

Οξεία παγκρεατίτιδα και συνοδές μεταβολικές επιπλοκές •

Έμφραξη του γαστρεντερικού σωλήνα •

Παθήσεις του ΚΝΣ – εγκέφαλος και άνω κινητικοί νευρώνες

Επιληπτικές κρίσεις • •

Κεντρικό αιθουσαίο σύνδρομο •

Νεοπλάσματα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού •

Ναρκοληψία/καταληψία • •

Ισχαιμική μυελοπάθεια •

Τραυματισμός της κεφαλής •

Παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυοσκελετικού

Περιφερικό αιθουσαίο σύνδρομο • •

Πολυμυοπάθειες (π.χ. υποκαλιαιμική μυοπάθεια στις γάτες φυλής Burmese, μυίτιδα από Toxoplasma gondii) • •

Πολυνευροπάθειες (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, κληρονομική υπερχυλομικροναιμία) •

Βαριά μυασθένια • •

Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου • •

Έντονος πόνος από ορθοπαιδικές παθήσεις, κατάγματα • •

Τοξίνες και φάρμακα

Οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα, περμεθρίνες, αιθυλενική γλυκόλη, παρακεταμόλη, βρώση κρίνων, 
μυοκτόνες ουσίες

•

Φάρμακα που προκαλούν υπόταση (π.χ. βαποκλειστές, αποκλειστές διαύλων ασβεστίου,  α2 αγωνιστές, 
φαινοδιαζίνες, διουρητικά)

•

Διάφορες παθολογικές καταστάσεις

Σηψαιμία, σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS) •

Αναφυλακτική αντίδραση •

Έντονος πόνος • •
(συνέχεια) Αίτια της κατάρρευση στη γάτα (βλ. τα σχετικά κεφάλαια για περισσότερες πληροφορίες στις επιμέρους παθήσεις).

4.1.1
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Κεφάλαιο 4.1

Εκτίμηση της αναπνευστικής συχνότητας, του είδους  −
της αναπνοής και της αναπνευστικής προσπάθειας.
Διαπιστώνετε ήχους από το ανώτερο αναπνευστικό,  −
συριγμούς, ρόγχους στον πνεύμονα ή απώλεια του 
κυψελιδικού ψιθυρίσματος κατά την ακρόαση του 
θώρακα;
Βλέπε Κεφάλαιο 4.2 για περαιτέρω συζήτηση πάνω  −
στους τύπους της αναπνοής και τη θεραπεία.

Καρδιαγγειακό σύστημα: n

Πρέπει να εξεταστούν:•	
Η χροιά των βλεννογόνων (π.χ. ωχροί σε περίπτωση  −
αναιμίας ή αγγειοσύσπασης που οφείλεται σε 
καταπληξία).
Ο χρόνος επαναπλήρωσης των τριχοειδών (XET). −
Η ένταση και συχνότητα του σφυγμού στις  −
περιφερικές και τη μηριαία αρτηρία (ακροαστείτε 
ταυτόχρονα την καρδιά για να διαπιστώσετε τυχόν 
ελλείμματα σφυγμού· βλ. ΟΤΑ 1.5).
Η ενυδάτωση των βλεννογόνων. −

Διαπιστώνετε καρδιακό φύσημα, καλπαστικό ρυθμό, •	
αρρυθμίες ή βυθιότητα των καρδιακών παλμών; (ΟΤΑ 
1.5).

Νευρικό σύστημα: n

Αξιολογήστε το επίπεδο συνείδησης (Κεφάλαιο 5.24).•	
Αν η γάτα διατηρεί τις αισθήσεις της, αξιολογήστε την •	
κινητική της ικανότητα καθώς και το αντανακλαστικό της 
κάμψης (ΟΤΑ 1.6).

Ψηλάφηση της κοιλιάς: n

Ελέγξτε για την παρουσία ασκίτη (Κεφάλαιο 5.1), το μέγε•	
θος της ουροδόχου κύστης, τυχόν οργανομεγαλία και 
κοιλιακό πόνο.

Λήψη θερμοκρασίας από το απευθυσμένο: n

Υποθερμία <37°C.•	
Τοποθέτηση ενδοφλέβιου καθετήρα 2. (ΟΤΑ 4.1.1) – Για τη 
χορήγηση ορών και φαρμάκων.
Χορήγηση οξυγόνου flow-by 3. (ΟΤΑ 4.2.2).
Λήψη αίματος για βασικό προφίλ επείγοντος περιστα-4. 
τικού:

Το αίμα συλλέγεται σε φιαλίδια με EDTA και ηπαρίνη. n

Αιματοκρίτης, ολικά στερεά, ουρία, γλυκόζη, ασβέστιο, •	
κάλιο, νάτριο χλώριο.
Εξέταση επιχρίσματος αίματος.•	
Οξεοβασική ισορροπία και γαλακτικά, όταν η εξέταση •	
αυτή είναι διαθέσιμη.

Μέτρηση συστολικής πίεσης του αίματος 5. (ΟΤΑ 5.18.1). Οι 
στόχοι της θεραπείας της υπότασης περιγράφονται στον 
ΟΤΑ 4.1.2.
Λάβετε/επανεξετάστε το σχετικό ιστορικό:6. 

Πιθανότητα τραυματισμού; n

Πιθανότητα έκθεσης σε τοξίνες; (Κεφάλαιο 4.9) n

Χορήγηση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση από τον  n

ιδιοκτήτη;
Προηγούμενα συμπτώματα που συνδέονται με αναπνευστι n

κές, καρδιαγγειακές, νευρολογικές ή γαστρεντερικές 
παθήσεις;
Συνυπάρχουσες νόσοι ή χειρουργικές παθήσεις; n

Τρέχουσα ή πρόσφατη λήψη φαρμάκων; n

Θεραπευτικό πρωτόκολλο σταθεροποίησης
Με βάση την αρχική εκτίμηση, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί 
αν η γάτα εμφανίζει συμπτώματα επικίνδυνων για τη ζωή καρ
διαγγειακών ή αναπνευστικών παθήσεων (π.χ. δύσπνοια, κυά
νωση, καρδιακό φύσημα, καλπαστικός ρυθμός, αρρυθμίες, ρόγ
χοι στον πνεύμονα, βυθιότητα των καρδιακών παλμών εξαιτίας 
πλευριτικής συλλογής ή απουσία σφυγμού στη μηριαία αρτη
ρία) ή/και καταπληξία (Πίνακας 4.1.2).

Η οξεία κατάρρευση συχνά συνδέεται με την καταπληξία. 
Σε κάθε περιστατικό καταπληξίας, ο στόχος της θεραπείας είναι 
η άμεση αύξηση της παροχής οξυγόνου στα ζωτικά όργανα.

Όταν το πρωτογενές πρόβλημα είναι οι καρδιοαναπνευστι

Κλινικά χαρακτηριστικά της καταπληξίας. Επισημαίνεται ότι 
η μείωση του χρόνου επαναπλήρωσης τριχοειδών και η συμ

φόρηση των βλεννογόνων που παρατηρείται στη σηψαιμική καταπληξία 
του σκύλου, ΔΕΝ διαπιστώνεται συνήθως στη γάτα.

4.1.2

Ελλείμματα σφυγμού στις περιφερικές αρτηρίες – αρχικά τιναγμώδης,  n

στη συνέχεια δύσκολα ψηλαφητός, νηματοειδής.
Αύξηση του χρόνου επαναπλήρωσης τριχοειδών (>2 δευτερόλεπτα). n

Ωχροί βλεννογόνοι. n

Υποθερμία (θερμοκρασία απευθυσμένου <37°C). n

Ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία. Στη γάτα η βραδυκαρδία είναι  n

χαρακτηριστική της καταπληξίας, ιδιαιτέρως όταν προκαλείται από 
σηψαιμία.
Άκρα κρύα στην ψηλάφηση. n

Μείωση του επιπέδου συνείδησης. n

Η χορήγηση ορών (βλ. παρακάτω) είναι το πρώτο βήμα 
στην αντιμετώπιση όλων των αιτίων της καταπληξίας, με 
εξαίρεση τις καρδιοπάθειες, όπου οι οροί αντενδείκνυνται 
όταν η καρδιογενής καταπληξία οφείλεται στη συμφορη-
τική καρδιακή ανεπάρκεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

κές παθήσεις, η αύξηση της διάθεσης του οξυγόνου στους 
ιστούς επιτυγχάνεται με την οξυγονοθεραπεία (ΟΤΑ 4.2.2) ταυ
τόχρονα με τη θεραπεία της υποκείμενης καρδιοπάθειας (π.χ. 
διουρήση ± θωρακοκέντηση στη ΣΚΑ· Κεφάλαιο 9) ή της ανα
πνευστικής νόσου (π.χ. χορήγηση ενός βρογχοδιασταλτικού 
φαρμάκου κατά τη διάρκεια κρίσης άσθματος· Κεφάλαιο 10).

Σταθεροποίηση
Επαναφορά με τη χορήγηση υγρών και τη θέρμανση.1. 

Πρέπει να γίνει εφάπαξ αρχική έγχυση κρυσταλλοειδών  n

(Lactated Ringer’s, 5–10 ml/kg μέσα σε 5–15 λεπτά), μέχρι να 
ολοκληρωθεί η ενδελεχής κλινική εξέταση και να αξιολογη
θούν τα αποτελέσματα των αρχικών εξετάσεων. Ο ρυθμός 
χορήγησης των ορών εξαρτάται από τον βαθμό και την ταχύ
τητα εμφάνισης της υπογκαιμίας (βλ. παρακάτω πίνακα).
Η ταυτόχρονη θέρμανση του ζώου επιβάλλεται σε περί n

πτωση που η γάτα εμφανίζει υποθερμία, επειδή η ικανότητα 
ανταπόκρισης των αγγείων είναι μειωμένη μέχρι να αυξηθεί 
η θερμοκρασία του σώματος. Η χρήση συσκευής που παρά
γει θερμό αέρα (π.χ. Bair Hugger) ή ειδικά διαμορφωμένου 
κλουβιού είναι η ιδανική λύση, παράλληλα με την κάλυψη 
των άκρων του ζώου (ελαφρός επίδεσμος ή μεμβράνη μετα
φοράς) και την αποφυγή της χρήσης οινοπνεύματος και του 
κουρέματος, που θα προκαλέσουν περαιτέρω απώλεια θερ
μότητας. Η θερμαντική πηγή πρέπει να στοχεύει στον κορμό 
του σώματος. Όταν χρησιμοποιούνται θερμοφόρες, η γάτα 
πρέπει να ξαπλώνει σε μαλακό υπόστρωμα που τοποθετεί
ται πάνω από τη θερμοφόρα και ταυτόχρονα να σκεπάζεται. 
Οι ενδοφλέβιοι οροί πρέπει, επίσης, να θερμαίνονται ήπια.
Μετά την αρχική εφάπαξ χορήγηση ορών, πρέπει να επανε n

κτιμηθούν οι παράμετροι της αιμάτωσης (είδος σφυγμού, 
συχνότητα καρδιακών παλμών και σφυγμού, ΧΕΤ, χροιά 
βλεννογόνων, συστολική πίεση του αίματος και επίπεδο 
συνείδησης).

Αν η γάτα συνεχίζει να εμφανίζει συμπτώματα καταπλη•	
ξίας, χορηγείται μία δεύτερη δόση κρυσταλλοειδών μέσα 
σε 5–15 λεπτά. Οι εγχύσεις αυτές μπορούν να επαναλη
φθούν μέχρι τη συνολική δόση των 40–60 ml/kg  (ισοδύ
ναμο με τον όγκο του αίματος της γάτας).
Αν διαπιστωθεί έντονη υποπρωτεϊναιμία ή η υπόταση επι•	
μένει, μπορούν να χορηγηθούν κολλοειδή (π.χ. υδροξυ
αιθυλάμυλο) (2–4 ml/kg, μέσα σε 5–15 λεπτά).
Αν διαπιστωθεί έντονη αναιμία, πρέπει να χορηγηθεί •	
ολικό αίμα ή αιμοσφαιρίνη (Oxyglobin, όταν είναι διαθέ
σιμη) για να βελτιωθεί η μεταφορά του οξυγόνου στους 
ιστούς.



Δύσπνοια, ταχύπνοια και υπέρπνοια

118

Κεφάλαιο 4.2
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OTA 4.2.3 συνέχεια

Η ραχιοκοιλιακή λήψη μπορεί να γίνει με την  n
τοποθέτηση της κασέτας μέσα στο κλουβί 
μεταφοράς και, στη συνέχεια, να τοποθετηθεί 
το ζώο πάνω από αυτή, όπως παρουσιάζεται 
στην εικόνα. Ένα ακτινοδιαυγές κάλυμα (π.χ. 
πάνα) κάνει τη γάτα να αισθάνεται πιο 
ασφαλής και να μην προσπαθεί να 
δραπετεύσει. Θυμηθείτε να μην κλείσετε το 
κάλυμμα του κλουβιού, γιατί θα εμφανιστεί 
στην ακτινογραφία!

Ραχιοκοιλιακή λήψη σε δυσπνοϊκή γάτα με την 
εφαρμογή ελάχιστης συγκράτησης.

Λήψη ακτινογραφίας με τη γάτα σε κλουβί 
μεταφοράς. Μην κλείσετε το κάλυμμα του κλουβιού 
γιατί το πλέγμα θα συμπροβληθεί στο 
ακτινογράφημα. (Ευγενική παραχώρηση από Paul 
Maloney.)

Θυμηθείτε ότι, παρ' όλο που η δύσπνοια είναι  n
κοινό σύμπτωμα των νοσημάτων που 
αφορούν στο κατώτερο αναπνευστικό 
σύστημα και στις δομές του θώρακα, μπορεί 
γι' αυτήν, επίσης, να είναι υπεύθυνα τα 
νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος ή οι εξωθωρακικές παθήσεις και, 
έτσι, ίσως να είναι απαραίτητα και τα 
ακτινογραφήματα των ρινικών κοιλοτήτων, 
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος ή/
και της κοιλιακής κοιλότητας.

Ερμηνεία των ευρημάτων 
των επείγουσων θωρακικών 
ακτινογραφημάτων
Η ακριβής ερμηνεία οποιουδήποτε 
ακτινογραφήματος απαιτεί μια σταθερή λογική 
προσέγγιση, αξιολογώντας το μέγεθος, το σχήμα, 
τον αριθμό, την ακτινοσκιερότητα και τα όρια της 
κάθε δομής που συμπεριλαμβάνονται στο 
ακτινογράφημα (βλ. BSAVA Manual of Canine and 
Feline Thoracic Imaging για περαιτέρω 
λεπτομέρειες). Στις περιοχές που πρέπει να 
αξιολογούνται σε κάθε ακτινογράφημα θώρακα, 
περιλαμβάνονται:

Η τραχεία και το κατώτερο αναπνευστικό  n
σύστημα.
Η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία. n
Το πνευμονικό παρέγχυμα. n
Ο μεσοπνευμόνιος χώρος. n
Η κοιλότητα του υπεζωκότα. n
Τα όρια του θώρακα (κυρίως το διάφραγμα και  n
οι πλευρές σε γάτες με πιθανό τραυματισμό).

Σε γάτα με οξεία δύσπνοια, όπου απαιτείται 
ταχεία διάγνωση, είναι χρήσιμο να υπάρχει 
ένας σύντομος κατάλογος της διαφορικής 
διάγνωσης με την εκάστοτε τυπική 
ακτινολογική εικόνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ.
Αμφοτε-
ρόπλευρη 
υπεζωκοτική 
συλλογή. 
(Ευγενική 
παραχώρηση 
από 
Paul Maloney.)

Όταν τεθεί η αρχική διάγνωση και χορηγηθεί η 
αρχική αγωγή, είναι σημαντικό να 
επανεξεταστούν τα αρχικά ακτινογραφήματα, 
τόσο για να αξιολογηθεί η ποιότητά τους όσο και 
για τυχόν ευρήματα που παραβλέφθηκαν. Η 
ποιότητα των ακτινογραφημάτων πιθανώς να 
είναι μειωμένη λόγω της θέσης που τοποθετήθηκε 
το ζώο, για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του, 
και ίσως να είναι απαραίτητη η επανάληψή τους ή 
η λήψη νέων, που αφορούν σε άλλες περιοχές του 
σώματος μετά τη σταθεροποίηση της γάτας.

Υπεζωκοτική συλλογή

Πλάγια λήψη:
Απώλεια της σιλουέτας της καρδιάς και της  n
γραμμής του διαφράγματος, ιδίως κοιλιακά.
Διαγράφονται τα όρια των κοιλιακών λοβών  n
του πνεύμονα λόγω της σκιαστικής αντίθεσης 
με το υγρό που εκτοπίζεται κοιλιακά του 
θώρακα, διεύρυνση των μεσολόβιων σχισμών.
Μετατόπιση των οπίσθιων και άνω  n
πνευμονικών πεδίων προς τη θωρακοσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης, λόγω της 
σκιαστικής αντίθεσης με το υγρό που υπάρχει 
γύρω από τον πνεύμονα.
Πιθανή ανύψωση της τραχείας. n

Ραχιοκοιλιακή λήψη:
Διαχωρισμός των ορίων του πνεύμονα από το  n
θωρακικό τοίχωμα λόγω της συγκέντρωσης 
ακτινοσκιερού υγρού. Συνήθως οι αλλοιώσεις 
είναι αμφοτερόπλευρες, αλλά μπορεί να είναι 
και ετερόπλευρες ή ακόμη εντοπισμένες γύρω 
από έναν λοβό του πνεύμονα.
Αύξηση του εύρους των μεσολόβιων σχισμών. n
Απώλεια της ευκρίνειας της σιλουέτας της  n
καρδιάς.
Εμφανής διεύρυνση του μεσοπνευμόνιου  n
χώρου.

Συχνά η ύπαρξη μικρής ποσότητας υγρού είναι 
δύσκολο να διαπιστωθεί από τη ραχιοκοιλιακή λήψη, 
αφού αυτή εμφανίζεται ως ασαφής, συνήθως 
γενικευμένη θολερότητα των πνευμονικών πεδίων 
λόγω επικάλυψής τους από το υγρό, με ήπια αύξηση 
των διαστάσεων του μεσοπνευμόνιου χώρου.

Αποφύγετε τη συγκράτηση μιας γάτας με  n
σοβαρή δύσπνοια σε πλάγια κατάκλιση. Σε 
γάτα που συνεργάζεται και παραμένει σε 
στερνική θέση, είναι δυνατόν για την πλάγια 
λήψη να χρησιμοποιηθεί οριζόντια ακτίνα, αν 
και τα ευρήματα θα επηρεαστούν από τη 
συμπροβολή των προσθίων άκρων στην 
πρόσθια μοίρα του θώρακα. 

Τα τυπικά ακτινολογικά ευρήματα  του 
θώρακα σε γάτα με οξεία δύσπνοια εμφανίζονται 
παρακάτω. Ο κατάλογος δεν είναι εκτενής και δεν 
περιγράφει αλλοιώσεις από το ανώτερο 
αναπνευστικό σύστημα ή εξωαναπνευστικής 
αιτιολογίας δύσπνοια. Σημειώστε ότι δεν είναι 
απαραίτητο όλα τα ακτινολογικά ευρήματα 
που περιγράφονται να υπάρχουν και στις 
εικόνες που δίνονται ως παραδείγματα.

Σημείωση: Η χρήση οριζόντιας ακτίνας 
αυξάνει τους κινδύνους από την ακτινοβολία 
και ίσως με βάση τους τοπικούς κανονισμούς 
να μην επιτρέπεται η χρήση ιοντισμένης 
ακτινοβολίας.
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Κεφάλαιο 4.2
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QRG XX.XX continuedOTA 4.2.3 συνέχεια
Νοσήματα του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος  
της γάτας

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ. Διάταση 
και αύξηση της ακτινοσκιερότητας των τοιχωμάτων 
των βρόγχων, σε συνδυασμό με ατελεκτασία στα 
πρόσθια πνευμονικά πεδία σε γάτα με άσθμα. Η 
ασυμμετρία του διαφράγματος στη ραχιοκοιλιακή 
λήψη είναι πιθανώς τεχνούργημα λόγω μερικής 
μετατόπισης του δεξιού πνεύμονα, επειδή η γάτα 
βρίσκεται σε δεξιά πλάγια κατάκλιση. Και στις δύο 
λήψεις γίνονται αντιληπτά παλαιά κατάγματα στις 
αριστερές πλευρές 8–11. (Ευγενική παραχώρηση από 
University of Bristol.)

Πλάγιες και ραχιοκοιλιακές λήψεις:
Ο υπεραερισμός των πνευμόνων έχει ως  n
αποτέλεσμα την αύξηση της απόστασης 
μεταξύ της καρδιάς και του διαφράγματος, 
που μερικές φορές στις πλάγιες λήψεις δίνει 
ένα σχήμα χωνιού στον θώρακα.

Σε ορισμένα περιστατικά υπάρχει •	
ταυτόχρονα ατελεκτασία των πνευμόνων 
(συνήθως στον μέσο λοβό) λόγω 
συσσώρευσης βυσμάτων βλέννας στον 
κύριο βρόγχο του.

Στις ραχιοκοιλιακές λήψεις εμφανίζεται  n
επιπεδοποίηση του διαφράγματος. Στην 
πλάγια λήψη διαπιστώνεται μετατόπιση προς 
τα πίσω του επίπεδου διαφράγματος και 
χιασμός του με τη σπονδυλική στήλη στο 
ύψος του Θ13.
Στα περιφερικά πνευμονικά πεδία οι βρόγχοι  n
απεικονίζονται σαν γραμμές του τραμ και σαν 
ντόνατς.

Περιστασιακά διαπιστώνεται αύξηση της •	
διαμέτρου των μικρών αεραγωγών 
συμβατή με βρογχεκτασία.

Πνευμονικό οίδημα
Πλάγιες και ραχιοκοιλιακές λήψεις:

Διάσπαρτες περιοχές με αυξημένη  n
ακτινοσκιερότητα στα πνευμονικά πεδία, με 
απώλεια των δομών των βρόγχων και των 
αγγείων.

Αυξημένη  ακτινοσκιερότητα λόγω της •	
συσσώρευσης υγρού στις κυψελίδες 
(κυψελιδικού τύπου αλλοιώσεις) και στον 
διάμεσο ιστό των πνευμόνων (διάμεσου 
τύπου αλλοιώσεις).

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ. Απεικονίζονται 
ανομοιογενείς περιοχές με αυξημένη 
ακτινοσκιερότητα γύρω από την πύλη του πνεύμονα 
και στα οπίσθια πνευμονικά πεδία· συνυπάρχει 
καρδιομεγαλία. Η διάγνωση ήταν καρδιογενές 
πνευμονικό οίδημα. (Ευγενική παραχώρηση από 
University of LIverpool.)

Οι βρόγχοι, που είναι γεμάτοι με αέρα, συχνά  n
διαγράφονται λόγω ακτινοσκιερότητας των 
γεμάτων υγρό κυψελίδων, με αποτέλεσμα να 
σχηματίζονται αεροβρογχογραφήματα.
Διάφοροι τύποι αλλοιώσεων, συχνά  n
ανομοιoγενείς και ασσύμετρες (σε αντίθεση με 
το περιπυλαίο οίδημα, που κατά κανόνα 
εμφανίζεται στους σκύλους).
Αν το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα είναι η  n
πιθανότερη διάγνωση:

Ελέγξτε για καρδιομεγαλία και συμφόρηση •	
των αγγείων.

Το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα είναι σπάνιο 
στις γάτες, αλλά περιστασιακά διαπιστώνεται σε 
περιστατικά ηλεκτροπληξίας και έμφραξης της 
ανώτερης αναπνευστικής οδού. Ακτινολογικώς, το 
μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα αναγνωρίζεται 
ως αύξηση της ακτινοσκιερότητας των πνευμόνων 
και είναι παρόμοιο με το καρδιογενές. Σε ήπιες 
καταστάσεις, οι αλλοιώσεις εντοπίζονται κατά 
κανόνα στην περιφέρεια του πνεύμονα, ενώ σε πιο 
σοβαρά περιστατικά υπάρχει πιο διάχυτη κατανομή.

Μάζες στον μεσοπνευμόνιο χώρο
Πλάγια λήψη:

Ακτινοσκιερότητα υφής μαλακών ιστών στο  n
πρόσθιο τμήμα του θώρακα.
Ανύψωση της τραχείας σχεδόν παράλληλα με  n
τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (η 
τραχεία στις γάτες έχει κλίση 10–20° σε σχέση 
με τη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης).

Ραχιοκοιλιακή λήψη:
Αύξηση των διαστάσεων του μεσοπνευμόνιου  n
χώρου με συχνή παρεκτόπιση της τραχείας 
προς τα δεξιά.

Γενικώς:
Μετατόπιση προς τα πίσω της σιλουέτας της  n
καρδιάς και των λοβών του πνεύμονα.
Πιθανός υπεραερισμός των οπίσθιων  n
πνευμονικών πεδίων.
Πιθανή ύπαρξη υπεζωκοτικής συλλογής. n

Οι περισσότερες μάζες στις γάτες εντοπίζονται 
προσθίως και κοιλιακώς.

ΜΑΖΑ ΣΤΟΝ 
ΜΕΣΟΠΝΕΥΜΟΝΙΟ 
ΧΩΡΟ. Μια 
ευμεγεθής μάζα 
απεικονίζεται στο 
πρόσθιο τμήμα του 
θώρακα, 
παρεκτοπίζοντας 
την τραχεία 
ραχιαίως και την 
καρδιά και τους 
πνεύμονες 
κοιλιακώς. 
(Ευγενική 
παραχώρηση από 
University of 
Bristol.)

Πνευμοθώρακας
Πλάγια λήψη:

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ. Αμφοτερόπλευρος 
πνευμοθώρακας, με ευδιάκριτη αύξηση της 
ακτινοσκιερότητας των πνευμονικών λοβών, οι 
οποίοι είναι ατελεκτατικοί. Στο πλάγιο 
ακτινογράφημα απεικονίζεται θωρακοστομία. 
(Ευγενική παραχώρηση από University of Bristol.)

Μετατόπιση των κοιλιακών, καθώς και των  n
ραχιαίων και οπίσθιων πνευμονικών πεδίων 
προς το θωρακικό τοίχωμα, τα οποία 
τονίζονται από τον αέρα που τα περιβάλλει, 
ενώ δεν είναι ορατοί οι αεραγωγοί.
Ανύψωση της καρδιάς και απομάκρυνσή της  n
από το στέρνο.
Χωρίς να επικαλύπτεται από τον πνεύμονα, η  n
αορτή απεικονίζεται σαφώς οπισθίως και 
ραχιαίως του θώρακα.
Αυξημένη ακτινοσκιερότητα των  n
ατελεκτασικών πνευμονικών λοβών, που 
απεικονίζονται ως θολερά τρίγωνα που 
μετατοπίζονται προς την πύλη  
του πνεύμονα.
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Τα γατάκια είναι δυνατόν να εμφανίζουν τιμές ασβεστίου (και 
φωσφόρου) πάνω από τα φυσιολογικά όρια των ενηλίκων, 
εύρημα το οποίο θα πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό, χωρίς 
αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση. Το εύρημα αυτό (απο
δίδεται στην ανάπτυξη του σκελετού) μπορεί να επιμένει μέχρι 
να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης των οστών, στην ηλικία περί
που των 6 μηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Υπερασβεστιαιμία

Samantha Taylor

4.3

Η υπερασβεστιαιμία είναι ένα σχετικά σπάνιο εύρημα στις γάτες. 
Συχνά σχετίζεται με μη ειδικά συμπτώματα (πολυουρία, αδυνα
μία, κατάπτωση, ανορεξία, έμετος, δυσκοιλιότητα, επιπολείς μυϊ
κοί σπασμοί, καρδιακές αρρυθμίες) ή αποτελεί τυχαίο εύρημα, 
το οποίο δεν προκαλεί αξιοσημείωτα συμπτώματα.

Το ασβέστιο κατανέμεται στον ορό σε τρία κλάσματα: το 
50% είναι το ελεύθερο ή ιονισμένο ασβέστιο (η βιολογικά δρα
στική μορφή), το 40% είναι συνδεδεμένο με πρωτεΐνες  και το 
10% συνδεδεμένο με ανιόντα. Η ομοιοστασία του ασβεστίου 
ρυθμίζεται από τη παραθορμόνη (PTH), την ενεργό βιταμίνη D 
[καλσιτριόλη 1,25(ΟΗ)2βιταμίνη D] και την καλσιτονίνη, ενώ 
διαταραχές αυτού του άξονα μπορούν να οδηγήσουν σε υπε
ρασβεστιαιμία (βλ. BSAVA Manual of Canine and Feline 
Endocrinology).

Κατά τη μέτρηση του ασβεστίου, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπ' όψιν τα παρακάτω:

Το ολικό ασβέστιο του ορού (tCa τιμές αναφοράς 9,2–10  n

mg/100 ml) επηρεάζεται από τις μεταβολές της συγκέντρω
σης των λευκωματινών. Για τον λόγο αυτόν, είναι προτιμό
τερο να μετριέται το ιονισμένο ασβέστιο (iCa  τιμές αναφο
ράς 4,8–5,28 mg/100 ml).
Η μέτρηση του iCa απαιτεί ειδικό χειρισμό, λήψη του δείγ n

ματος κάτω από αναερόβιες συνθήκες (αποφυγή εισόδου 
αέρα στη σύριγγα κατά την αιμοληψία) και συντήρηση 
(πωματισμός της σύριγγας αμέσως μετά τη δειγματοληψία), 
ενώ μπορεί να μετρηθεί άμεσα με τη χρήση φορητού ανα
λυτή (π.χ. iSTAT).
H μέτρηση της PTH και της πρωτεΐνης που δρα ανάλογα με  n

την παραθορμόνη (PTHrp), επίσης, απαιτούν ειδικό χειρισμό 
του δείγματος.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με 
το εργαστήριο πριν από τη συλλογή των δειγμάτων αίματος για 
ανάλυση.

Διαφορική διάγνωση
Στα συχνά αίτια υπερασβεστιαιμίας περιλαμβάνονται:

Τεχνικό σφάλμα λόγω ακατάλληλου χειρισμού του δείγμα n

τος, λιπαιμίας, αιμοσυμπύκνωσης/υπερπρωτεϊναιμίας (επη
ρεάζουν το tCa).
Παρανεοπλασματική υπερασβεστιαιμία – συχνή, λιγότερο  n

όμως απ' ό,τι στο σκύλο· λέμφωμα, καρκίνωμα, πολλαπλό 
μυέλωμα, σάρκωμα.
Ιδιοπαθής υπερασβεστιαιμία της γάτας – σχετικά συχνή. n

Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) – συνήθως αυξημένο το tCa,  n

ενώ το iCa είναι μειωμένο.
Υπερβολική χορήγηση ασβεστίου – συχνά μετά από θυρεοει n

δεκτομή και κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του επακο
λουθούμενου υποπαραθυρεοειδισμού.

Στα λιγότερο συχνά αίτια υπερασβεστιαιμίας περιλαμβάνο-
νται:

Πρωτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός λόγω νεοπλάσματος  n

των παραθυρεοειδών αδένων.
Υπερβιταμίνωση D – λήψη μυοκτόνων ουσιών που περιέ n

χουν καλσιφερόλη, τοπικά εφαρμοζόμενων φάρμακων για 
την ψωρίαση και ορισμένων φυτών, ιατρογενώς λόγω υπερ
βολικής χορήγησης βιταμίνης D, τοξικά επιβαρυμένη 
δίαιτα.
Κοκκιωματώδης νόσος – τοξοπλάσμωση, λοιμώδης περιτο n

νίτιδα (ΛΠ), κρυπτοκόκκωση, μυκοβακτηριδιώσεις.
Οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) – μπορεί να οδηγήσει σε υπερα n

σβεστιαιμία ή υπασβεστιαιμία.
Υποφλοιοεπινεφριδισμός – πολύ σπάνιος στη γάτα. n

Νοσήματα που χαρακτηρίζονται από οστική βλάβη– n

μεταστατική νόσος, πρωτογενές νεόπλασμα των οστών, 
οστεο μυελίτιδα.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η διαγνωστική προσέγγιση της υπερασβεστιαιμίας συνοψίζεται 
στον αλγόριθμο της Εικόνας 4.3.1. Σημεία που αξίζει να προσέ
ξει κανείς:

Η υπερασβεστιαιμία λόγω τεχνικού σφάλματος θα πρέπει να  n

αποκλειστεί μετά από επικοινωνία με το εργαστήριο ή/και 
την ανάλυση ενός δεύτερου δείγματος. Ήπια αύξηση πάνω 
από τις τιμές αναφοράς μπορεί να αποδοθεί στην φυσιολο
γική διακύμανση, έτσι μέσα από την επικοινωνία με το εργα
στήριο θα αποσαφηνιστεί αν ο βαθμός της αύξησης είναι 
σημαντικός, προτού να προβεί κάποιος σε περαιτέρω διε
ρεύνηση με υψηλό κόστος.
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Κεφάλαιο 4.3

Η μέτρηση του iCa θα επιβεβαιώσει την αληθή υπερασβε n

στιαιμία.
Η μέτρηση του φωσφόρου (PO n 4

3–) συνιστάται, διότι σε συν
δυασμό με την τιμή του iCa θα περιορίσουν τον κατάλογο 
της διαφορικής διάγνωσης (Πίνακας 4.3.2).
Από τη λήψη του ιστορικού, θα μπορούσε να αποκλειστεί η  n

υπερβολική χορήγηση και η τοξίκωση από βιταμίνη D.
Η ολοκληρωμένη κλινική εξέταση θα μπορούσε να αποκα n

λύψει την πιο πιθανή αιτία σε ορισμένες περιπτώσεις, απο

φεύγοντας έτσι την ανάγκη για ακριβές ορμονολογικές εξε
τάσεις.
Αφού η κακοήθεια μπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία,  n

η κλινική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση 
της στοματικής κοιλότητας για παρουσία μαζών και την 
ψηλάφηση της κοιλίας, ενώ οι επιπλέον απεικονιστικές εξε
τάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ενδείξεις.
Η μέτρηση της PTH ενδείκνυται μόνο όταν το ιστορικό και  n

τα ευρήματα της κλινικής  και της απεικονιστικής εξέτασης 

Παθολογική κατάσταση tCa iCa PO4
3- PTH PTHrp 1,25(OH)2-

βιταμίνη D 

Παρανεοπλασματική υπερασβεστιαιμία ↑ ↑ Φ ή ↓ Φ ή ↓ Φ ή ↑ Φ, ↑ ή ↓

Ιδιοπαθής υπερασβεστιαιμία ↑ ↑ Φ ή ↑ Φ ή ↓ Φ ή ↓ Φ, ↑ ή ↓

Νεφρογενής δευτερογενής 
υπερπαραθυρεοειδισμός (χρόνια νεφρική νόσος)

↑ Φ ή ↓ Φ ή ↑ ↑ Φ ή ↓ Φ ή ↓

Υπερβιταμίνωση D ↑ ↑ Φ ή ↑ ↓ Φ ή ↓ ↑

Πρωτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός ↑ ↑ Φ ή ↓ ↑ Φ ή ↓ Φ ή ↑

Μεταβολές ασβεστίου, φωσφόρου και σχετικών παραμέτρων, όπως αναμένονται στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις που συνοδεύονται 
από υπερασβεστιαιμία. Φ = φυσιολογικό (εντός εύρους τιμών αναφοράς).4.3.2

Διαγνωστική προσέγγιση της υπερασβεστιαιμίας. Φ = φυσιολογικό (εντός εύρους τιμών αναφοράς).
4.3.1

Ολική υπερασβεστιαιμία ↑ tCa
Αποκλεισμός τεχνικού σφάλματος, λιπαιμίας, αιμοσυμπύκνωσης.

Μέτρηση iCa
•	 Εξασφάλιση	σωστού	χειρισμού	του	δείγματος,	ιδανικά	άμεση	μέτρηση.
•	 	Αν	δεν	υπάρχει	δυνατότητα	μέτρησης,	επανάληψη	της	μέτρησης	του	tCa	για	

επιβεβαίωση του ευρήματος.
•	 Μέτρηση	PO4

3– και αξιολόγηση του αποτελέσματος σε συνδυασμό με το iCa.

↑ tCa, Φ ή ↓ iCa, Φ ή ↑ PO4
3-

Μαζί με αζωθαιμία και ισοσθενουρία
↑ iCa

Χρόνια νεφρική νόσος και νεφρογενής 
δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός

Έλεγχος των επιπτώσεων της υπερασβεστιαιμίας:
•	 	Ιδιαιτέρως	όταν	το	γινόμενο	ασβεστίου	×	

φωσφόρου είναι >5,0.
•	 	Σχηματισμός	ουρολίθων,	ασβεστοποίηση	μαλακών	

μορίων.
•	 Εμπειρική	θεραπεία,	όταν	ενδείκνυται.

Μέτρηση PTH
Οδηγίες για τον χειρισμό του 

δείγματος από το εργαστήριο, ορός/
EDTA, μεταφορά αυθημερόν με 

παγοκύστες.

Ιστορικό 
•	 	Χορήγηση	σκευασμάτων	ασβεστίου/βιταμίνης	D	ή	πιθανών	

τοξικών ουσιών (φάρμακα, φυτά, μυοκτόνα) –  
υπερβιταμίνωση D.

•	 	Εκτενής	κλινική	εξέταση	–	έμφαση	στη	ανεύρεση	μαζών,	
οργανομεγαλία, ψηλάφηση νεφρών και τραχηλικής χώρας, 
εξέταση στοματικής κοιλότητας.

•	 Απεικονιστική	εξέταση,	όταν	κρίνεται	απαραίτητο.

↑ PTH (Φ ή ↓ PO4
3–) Φ ή ↓ PTH

Πρωτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός
Σπάνιος στη γάτα, ίσως να ενδείκνυται η 
παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση.

Μέτρηση PTHrp
Οδηγίες για τον χειρισμό του δείγματος από το 

εργαστήριο, EDTA, μεταφορά αυθημερόν με παγοκύστες.

↑ PTHrp Φ ή ↓ PTHrp

Κακοήθες νεόπλασμα (Φ ή ↓ PO4
3–)

•	 Κλινική	εξέταση.
•	 Απεικόνιση.
•	 	Κυτταρολογική	και	ιστοπαθολογική	

εξέταση ανάλογα με τις ενδείξεις.

•	 	Κακοήθεια (νεοπλάσματα που εκκρίνουν άλλες 
κυτταροκίνες από την PTHrp) (Φ ή ↓ PO4

3–).
•	 Ιδιοπαθής υπερασβεστιαιμία (Φ ή ↑ PO4

3–).
• Υπερβιταμίνωση D (Φ ή ↑ PO4

3–).
Η διερεύνηση καθορίζεται από το ιστορικό και την κλινική 
εξέταση.
•	 Επιπλέον	απεικονιστικές	εξετάσεις,	μέτρηση	βιταμίνης	D.
•	 Ενδείκνυται	η	παραπομπή	ή	η	επικοινωνία	με	ειδικό.
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έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων και πάλι στη 
συνέχεια, αν οι κρίσεις επανεμφανιστούν.
Η συνολική χορηγούμενη δόση πρέπει να  −
καταγράφεται και να μην υπερβαίνει τα 330 mg/kg ΣΒ, 
κάθε 24 ώρες.

Άλλες θεραπευτικές επιλογές για τον έλεγχο των επιλη•	
πτικών κρίσεων, σε περίπτωση που η μεθοκαρβαμόλη 
δεν είναι διαθέσιμη, είναι η διαζεπάμη, η φαινοβαρβιτάλη 
ή η προποφόλη (βλ. ΟΤΑ 4.7.1).
Από τη στιγμή που ελέγχονται οι κρίσεις, ο μυϊκός τρό•	
μος υποχωρεί, αλλά δεν εξαφανίζεται. Οι υψηλότερες 
δόσεις των αντιεπιληπτικών φαρμάκων που μπορούν να 
καταστείλουν τον μυϊκό τρόμο ενδέχεται να προκαλέ
σουν σημαντικού βαθμού καταστολή του ΚΝΣ και, ως εκ 
τούτου, η χορήγησή τους δεν συνιστάται.
Η ατροπίνη •	 δεν είναι αντίδοτο στην περμεθρίνη και η 
χρήση της αντενδείκνυται.

Διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώμα- n

τος: Οι επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν υπερ
θερμία. Σε βαριά περιστατικά (>41°C), μπορεί να χρειαστεί 
αρχικά να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος, αλλά από 
τη στιγμή που ελέγχονται οι επιληπτικές κρίσεις είναι πιθα
νόν να πρέπει να γίνει προσπάθεια θέρμανσης του ζώου.
Ενδοφλέβια χορήγηση με εναιώρημα λιπιδίων:  n Η χρήση 
ενδοφλέβιου εναιωρήματος λιπιδίων ενδέχεται να βοηθή
σει στη βελτίωση του χρόνου ανάρρωσης και της πιθανότη
τας επιβίωσης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλά δεδο
μένα σχετικά με τη θεραπευτική αυτή προσέγγιση, αλλά 
ανέκδοτες πληροφορίες επισημαίνουν ότι είναι πολλά υπο
σχόμενη στο μέλλον, καθώς στον άνθρωπο και σε πειραμα
τικό επίπεδο φαίνεται ότι είναι ασφαλής αλλά και αποτελε
σματική. Η έγχυση του εναιωρήματος των λιπιδίων φαίνεται 
ότι βοηθά στη δέσμευση των λιπόφιλων τοξινών, όπως η 
περμεθρίνη, μειώνοντας έτσι την τοξική τους δράση μέχρι 
την απομάκρυνσή τους από την κυκλοφορία του αίματος.

Το δοσολογικό σχήμα που προτείνεται περιλαμβάνει τη •	
χορήγηση εναιωρήματος λιπιδίων 20% (π.χ. Intralipid), 
μέσω καθετήρα που έχει τοποθετηθεί σε περιφερική 
φλέβα, χωρίς όμως να αναμειχθεί με άλλους ορούς ή φάρ
μακα – για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η τοποθέτηση 
ξεχωριστού φλεβοκαθετήρα.
Χορηγείται αρχικά δόση εφόδου 1,5 ml/kg μέσα σε 5–15 •	
λεπτά και, στη συνέχεια, σε στάγδην χορήγηση 0,25 ml/
kg ΣΒ/min, για 1–2 ώρες.
Αν μετά από λίγες ώρες επανεμφανιστούν τα συμπτώ•	
ματα της τοξίκωσης, πρέπει να ελεγχθεί δείγμα αίματος 
για παρουσία ορατής υπερλιπιδαιμίας. Σε περίπτωση που 
η υπερλιπιδαιμία έχει υποχωρήσει, μπορεί να χορηγηθεί 
μια επαναληπτική δόση του εναιωρήματος των λιπι
δίων.
Το εναιώρημα των λιπιδίων ευνοεί την ανάπτυξη βακτη•	
ριδίων. Απαιτούνται αυστηρά άσηπτες τεχνικές τοποθέ
τησης του φλεβοκαθετήρα και χορήγησης του διαλύμα
τος. Από τη στιγμή που θα ανοιχθεί, το διάλυμα πρέπει 
να απορρίπτεται, αν έχουν περάσει 24 ώρες χωρίς να έχει 
χρησιμοποιηθεί.

Υποστηρικτική φροντίδα n : Συνιστάται η χορήγηση ενδο
φλέβιων ορών και η καλή νοσηλευτική φροντίδα, μέχρι να 
υποχωρήσουν οι επιληπτικές κρίσεις και να επανέλθει η 
όρεξη της γάτας στο φυσιολογικό. Σε βαριά περιστατικά 
ενδέχεται να χρειαστεί διατροφική υποστήριξη.

Πρόγνωση
Στα περισσότερα περιστατικά, η πρόγνωση είναι καλή, με την 
προϋπόθεση η τοξίκωση να γίνεται εγκαίρως αντιληπτή και η 
θεραπεία να είναι επιθετική. Οι επιληπτικές κρίσεις και ο μυϊκός 
τρόμος συνήθως υποχωρούν μέσα σε 48–72 ώρες, αν και ενδέ
χεται να παρατηρηθούν υπολειμματικές διαταραχές, όπως μυϊ
κός τρόμος των αφτιών και σπασμοί των μυών του προσώπου, 
μέχρι και μία εβδομάδα μετά.

Αιθυλενική γλυκόλη
Η αιθυλενική γλυκόλη είναι σύνηθες συστατικό των αντιψυκτι
κών, μεταβολίζεται σε παραπροϊόντα με υψηλή οξειδωτική ικα
νότητα που είναι τοξικά για τη γάτα και μπορεί να προκαλέσει:

Μεταβολική οξέωση. n

Νέκρωση των νεφρικών σωληναρίων. n

Νεφρόλιθους και ουρόλιθους οξαλικού ασβεστίου. n

Η ακούσια κατάποση ακόμη και μικρής ποσότητας, όπως 
για παράδειγμα στην περιποίηση επιμολυσμένου τριχώματος, 
ενδέχεται να είναι επιβλαβής. Η αιθυλενική γλυκόλη έχει γλυκιά 
και ουδέτερη γεύση που εύκολα συγχέεται με τροφή και είναι 
υπεύθυνη για αρκετά περιστατικά κακοήθους εσκεμμένης δηλη
τηρίασης σε γάτες.

Κλινικά ευρήματα
Στα συμπτώματα που εμφανίζονται άμεσα περιλαμβάνονται  n

η αιφνίδια εμφάνιση εμέτων και η νωθρότητα.
Μέσα σε 1 ώρα, η κλινική εικόνα περιλαμβάνει την αταξία,  n

την ταχύπνοια, την ταχυκαρδία, την πολυουρία, την πολυδι
ψία και την κατάπτωση.
Μέσα σε 12–24 ώρες εμφανίζεται μεταβολική οξέωση, με  n

συμπτώματα που περιλαμβάνουν την αφυδάτωση, τους εμέ
τους, την ουραιμία και την αιματουρία. Κατά την ψηλάφηση, 
ενδέχεται να διαπιστωθεί νεφρομεγαλία. Στα ούρα μπορεί 
να διαπιστωθούν κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου (βλ. ΟΤΑ 
4.11.3).
Μέσα σε 1–3 ημέρες αναπτύσσεται ολιγουρική οξεία νεφρική  n

βλάβη (ΟΝΒ), με συμπτώματα που περιλαμβάνουν τους εμέ
τους, την ανορεξία, την κατάπτωση, την υποθερμία και 
τελικά το κώμα.

Η ένταση των συμπτωμάτων είναι δοσοεξαρτώμενη. Αν η 
ποσότητα της αιθυλενικής γλυκόλης που προσελήφθη είναι 
μικρή, τα άμεσα εμφανιζόμενα συμπτώματα της τοξίκωσης είναι 
πιθανόν να υποχωρήσουν χωρίς θεραπεία, αν και δεν αποκλείε
ται να εμφανιστεί ολιγουρική ΟΝΒ λίγες ημέρες αργότερα.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η αρχική πιθανή διάγνωση θα βασιστεί στην κλινική εικόνα και 
στην επιβεβαίωση ή την υποψία της επαφής με την τοξική ουσία. 
Η πρώιμη ανίχνευση της αιθυλενικής γλυκόλης στο πλάσμα του 
αίματος γίνεται με τη βοήθεια εμπορικά διαθέσιμων διαγνωστι
κών χρωματογραφικών ταινιών. Οι μεταβολές στις βιοχημικές 
παραμέτρους και την ανάλυση των ούρων διαπιστώνονται αργό
τερα κατά την εξέλιξη της νόσου, οπότε και έχει παρέλθει η 
ευκαιρία για την ανάληψη αποτελεσματικής θεραπείας.

Αντιμετώπιση
Η απορρόφηση της αιθυλενικής γλυκόλης και ο μεταβολισμός 
της σε τοξικά παραπροϊόντα έχουν ταχεία εξέλιξη. Η άμεση 
θεραπεία (μέσα σε 3 ώρες από την πρόσληψη) είναι απαραί-
τητη για την πρόληψη της θανατηφόρας ΟΝΒ.

Μείωση της περαιτέρω απορρόφησης n : Η γαστρεντερική 
απορρόφηση της αιθυλενικής γλυκόλης είναι εξαιρετικά 
ταχεία. Αν η γάτα προσκομιστεί μέσα σε 3 ώρες από την 
κατάποση της αιθυλενικής γλυκόλης, η πρόκληση έμετου και 
η χορήγηση ενεργού άνθρακα (Εικόνα 4.9.3) μπορεί να βοη
θήσει, αλλά στα περισσότερα περιστατικά δεν είναι 
έγκαιρη.
Θεραπεία με ορούς: n  Η επιθετική χορήγηση ενδοφλέβιων 
ορών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής 
βλάβης και της μεταβολικής οξέωσης. Η επιπλέον χορήγηση 
διττανθρακικού νατρίου για την ανάταξη της μεταβολικής 
οξέωσης επιφυλάσσει κινδύνους και πρέπει να γίνεται με 
βάση εξειδικευμένες γνώσεις (βλ. BSAVA Manual of Canine 
and Feline Emergency and Critical Care). 
Η φομεπιζόλη  n (4μεθυλπυραζόλη) είναι αποτελεσματικό 
αντίδοτο μόνο όταν χορηγείται μέσα σε 3 ώρες από την 
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κατάποση της αιθυλενικής γλυκόλης. Η συνιστώμενη δόση 
είναι υψηλότερη στη γάτα σε σύγκριση με τον σκύλο: η χορή
γηση, που στην αρχή είναι 125 mg/kg και στη συνέχεια 31,25 
mg/kg ΣΒ στις 12, 24 και 36 ώρες, είναι αποτελεσματική για 
την πρόληψη της ΟΝΒ. Η χορήγηση πρέπει να γίνεται αργά 
ενδοφλεβίως, μέσα σε 15–20 λεπτά. Εξαιτίας της βαθιάς ηρέ
μησης, που ενδέχεται να παρατηρηθεί, απαιτείται συνεχής 
παρακολούθηση και υποστηρικτική αγωγή. Η ηρεμιστική 
της δράση διαρκεί για περίπου 12 ώρες μετά τη διακοπή της 
χορήγησής της.
Αιθανόλη: n  Αν η φομεπιζόλη δεν είναι διαθέσιμη ή το κόστος 
της είναι πολύ υψηλό, μπορεί να ξεκινήσει η ενδοφλέβια 
έγχυση αιθανόλης μέσα στις πρώτες 3 ώρες μετά από την 
πρόσληψη της τοξικής ουσίας, με στόχο να εκτραπεί η δρα
στηριότητα της αλκοολικής δεϋδρογονάσης, που μεταβολί
ζει την αιθυλενική γλυκόλη στα τοξικά της παραπροϊόντα. 
Ωστόσο, η έγχυση της αιθανόλης ενδέχεται να επιδεινώσει 
την οξέωση και την καταστολή του ΚΝΣ.

Συνιστάται η έγχυση 600 mg/kg ΣΒ αραιού διαλύματος •	
αιθανόλης (5–7%, 50–70 mg/ml), ενδοφλεβίως (i.v.) μέσα 
σε 15–20 λεπτά, και στη συνέχεια η στάγδην χορήγηση 
στη δόση των 100 mg/kg/h για 36–48 ώρες.
Αν το διάλυμα της αιθανόλης είναι 20% (200 mg/ml), συνι•	
στάται η χορήγηση 5 ml/kg ΣΒ, ενδοφλεβίως (i.v.) σε διά
στημα 15–20 λεπτών, στη συνέχεια η επανάληψη της 
δόσης κάθε 6 ώρες για 5 συνολικά φορές και έπειτα κάθε 
8 ώρες για 4 ακόμη φορές.

Η  n παρακολούθηση της παραγωγής των ούρων είναι απα
ραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση της ανουρίας ή της ολι
γουρίας.

Πρόγνωση
Η βλάβη που προκαλείται από την αιθυλενική γλυκόλη είναι 
δοσοεξαρτώμενη, αλλά η πρόγνωση είναι επιφυλακτική στην 
καλύτερη των περιπτώσεων. Η εξέλιξη της μη αναστρέψιμης 
νεφρικής βλάβης είναι ταχεία, ενώ η έγκαιρη και επιθετική θερα
πεία δεν είναι βέβαιο ότι θα την προλάβει. Αν η θεραπεία δεν 
ξεκινήσει μέσα σε 3 ώρες από την κατάποση ή/και εμφανιστεί 
ανουρική ΟΝΒ, η γάτα είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα επιβιώσει 
και ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει ευθανασία.

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα
Οι γάτες εκδηλώνουν συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες από την 
υπερδοσία ή την εσφαλμένη χρήση των ΜΣΑΦ (Κεφάλαιο 3 για 
την ορθή χρήση των φαρμάκων). Οι κυριότερες από αυτές είναι 
τα γαστρικά έλκη και η ΟΝΒ, που είναι και ιδιαιτέρως επικίνδυνη 
σε γάτες με μειωμένη αιμάτωση των νεφρών, όπως για παρά
δειγμα στην περίπτωση της αφυδάτωσης ή της υπότασης. 
Επομένως:

Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά σε γάτες με  n

φυσιολογικό μεταβολισμό.
Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για τη συνεχή ενυδά n

τωση και τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης του 
αίματος, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.
Τα σκευάσματα που χορηγούνται από του στόματος πρέπει  n

να δίνονται με την τροφή και η χορήγησή τους να διακόπτε
ται, αν η γάτα είναι ανόρεκτη.

Στα συμπτώματα του γαστρικού έλκους περιλαμβάνονται η 
ανορεξία, η κατάπτωση, ο πόνος στην πρόσθια κοιλία και οι έμε
τοι. Ενδέχεται να παρατηρηθεί και αιματέμεση, που όμως δεν 
είναι συχνή. Αν η γάτα προσκομιστεί εγκαίρως μετά από ακού
σια υπερδοσία, η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει την πρόκληση 
εμέτου και τη χορήγηση ενεργού άνθρακα (Πίνακας 4.9.3). Η 
θεραπεία συνεχίζεται με τη χορήγηση αντιόξινων (σιμετιδίνη, 
ρανιτιδίνη, φαμοτιδίνη ή ομεπραζόλη) και σουκραλφάτης. Η 
μισοπροστόλη (ανάλογο της προσταγλαδίνης), όταν είναι δια

 
 

Η τοξίκωση από παρακεταμό
λη χρωματίζει το αίμα καφέ, 
εξαιτίας της μεθαιμοσφαιριναι
μίας. (© Martha Cannon)
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θέσιμη, χορηγείται στη δόση των 2–5 μg/kg ΣΒ, per os, κάθε 8 
ώρες, και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ανεπιθύμη
των ενεργειών από την υπερδοσία των ΜΣΑΦ, αλλά δεν πρέπει 
να χορηγείται σε γάτες που κυοφορούν και απαγορεύεται ο χει
ρισμός του φαρμάκου από εγκυμονούσες γυναίκες.

Η ΟΝΒ συνδέεται συχνότερα με την υποδόρια έγχυση ΜΣΑΦ 
σε γάτες με νεφρική βλάβη ή πριν από τη γενική αναισθησία. Τα 
συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε 24–48 ώρες και, αν δεν αντι
μετωπιστούν επιθετικά, ενδέχεται να προκαλέσουν επιδείνωση 
της βλάβης και να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη χρόνια 
νεφρική νόσο. Η θεραπεία είναι παρόμοια με αυτή της ΟΝΒ εξαι
τίας κατάποσης κρίνων (βλ. προηγουμένως).

Παρακεταμόλη
Οι γάτες έχουν σχετική έλλειψη στο ένζυμο γλυκουρονυλική 
τρανσφεράση, που απαιτείται για τον μεταβολισμό της παρακε
ταμόλης. Η τοξική δόση στις γάτες είναι περίπου 50 mg/kg 
ΣΒ και η τοξίκωση μπορεί να προκληθεί από μία και μόνο 
χορήγηση.

Κλινικά ευρήματα
Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η γενικευμένη μυϊκή αδυ n

ναμία, η νωθρότητα, η ανορεξία, η σιελόρροια, οι έμετοι, το 
οίδημα του προσώπου, η ταχύπνοια και η ταχυκαρδία.
Οι βλεννογόνοι γίνονται ωχροί και κυανωτικοί ή/και καφέ n

χρωμοι μέσα σε 1–4 ώρες. Το αίμα έχει χαρακτηριστικό καφέ 
χρώμα (Εικόνα 4.9.4) εξαιτίας της μεθαιμοσφαιριναιμίας. Η 
μεθαιμοσφαιρινουρία ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγή του 
χρώματος και των ούρων.
Μέσα σε 12–24 ώρες διαπιστώνεται ο σχηματισμός σωμα n

τίων του Heinz μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια (βλ. ΟΤΑ 5.4.2), 
που οδηγεί σε αιμολυτική αναιμία με διάρκεια μέχρι και 7 
ημέρες.
Η ηπατική ανεπάρκεια εμφανίζεται μέσα σε λίγες ημέρες,  n

όπως διαπιστώνεται από την αύξηση στη συγκέντρωση των 
ALT, ALP και χολικών οξέων, του ορού.

Αντιμετώπιση
Οι στόχοι της θεραπείας είναι: η αναπλήρωση της γλουταθειό
νης, η μετατροπή της μεθαιμοσφαιρίνης σε αιμοσφαιρίνη και η 
πρόληψη ή θεραπεία της ηπατικής νέκρωσης.

Αποτοξίνωση:  n Αν η γάτα προσκομιστεί μέσα σε 2–3 ώρες 
από την κατάποση, συνιστάται η πρόκληση εμέτου και η 
χορήγηση ενεργού άνθρακα (Πίνακας 4.9.3).
Η  n ακετυλοκυστεΐνη αυξάνει τη σύνθεση και τη βιοδιαθεσι
μότητα της γλουταθειόνης.

Χορηγείται από του στόματος (per os) διάλυμα ακετυλο•	
κυστεΐνης 5%, στην αρχική δόση των 140 mg/kg ΣΒ, και 
στη συνέχεια στα 70 mg/kg ΣΒ, κάθε 4 ώρες για 3 ως 5 
φορές και για όσο χρειάζεται, μέχρι να υποχωρήσουν τα 
κλινικά ευρήματα της μεθαιμοσφαιριναιμίας.
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συνιστάται αποσυμπιεστική κυστοκέντηση (βλ. ΟΤΑ 4.11.4), προ
τού αναληφθεί εκ νέου προσπάθεια καθετηριασμού της ουρή
θρας. Σε περίπτωση ανεπιτυχών καθετηριασμών, συνιστάται η 
διενέργεια επείγουσας ουρηθροστομίας ή προσωρινής κυστεο
τομίας με σωλήνα. Για την εκτέλεση των παραπάνω επεμβάσεων 
μπορεί να χρειαστεί παραπομπή του περιστατικού σε ειδικό 
κέντρο ή αναζήτηση της γνώμης ενός ειδικού. Η κυστεοστομία 
με σωλήνα προτιμάται έναντι των πολλαπλών κυστοκεντήσεων, 
αφού επιτρέπει τη σταθεροποίηση της γάτας και τη χορήγηση 
μυοχάλασης της ουρήθρας, με σκοπό τη μελλοντική ανάληψη 
προσπάθειας καθετηριασμού, ή σε περίπτωση αποτυχίας τη χει
ρουργική αποκατάσταση. Εναλλακτική λύση της επείγουσας 
ουρηθροστομίας ή της προσωρινής κυστεοστομίας με σωλήνα 
αποτελεί η τοποθέτηση καθετήρα pigtail.

Καθετήρες pigtail
Οι καθετήρες pigtail επιτρέπουν τη διενέργεια αναίμακτης 
κυστεοστομίας με σωλήνα, κάτω από γενική αναισθησία, με προ
σπέλαση παρόμοια με αυτήν της κυστοκέντησης. Χρησιμο
ποιούνται σε περιπτώσεις παράκαμψης του ουροποιητικού, όταν 
είναι αδύνατη η διέλευση καθετήρα, π.χ. σε γάτες με λιθίαση, 
νεοπλάσματα της ουρήθρας ή του αυχένα της κύστης ή σε 
ρήξεις της ουρήθρας (Εικόνα 4.11.2). Προτού χρησιμοποιή σετε 
την τεχνική αυτή, συνιστάται η παραπομπή του περιστατικού ή 
η αναζήτηση της γνώμης ενός ειδικού.

(συνεχεια) (γ) Στο πλάγιο αυτό ακτινογράφημα απεικονίζεται 
ο καθετήρας pigtail με το άκρο του μέσα την κύστη. Η κύστη 

περιέχει μικρή ποσότητα σκιαστικού, αλλά υπάρχει απώλεια της σκιαστικής 
αντίθεσης στην οπίσθια κοιλία λόγω ουροπεριτοναίου. Επιπλέον, απεικονί
ζεται ένας καθετήρας στην οπίσθια κοιλία, που συμπροβάλλεται με τους 
μηρούς και τον αυχένα της κύστης και τελειώνει στο ύψος της κοιλιακής 
μοίρας του 7ου οσφυϊκού σπονδύλου, δηλαδή βρίσκεται έξω από τα προβο
λικά όρια της ουρήθρας λόγω ρήξης της. Η ρήξη επιβεβαιώθηκε με ουρη
θρογραφία θετικής σκιαστικής αντίθεσης (δεν φαίνεται εδώ). Επίσης, απει
κονίζονται συνδετήρες ως αποτέλεσμα προηγούμενης λαπαροτομής. (Κατό
πιν αδείας από Feline Centre, Langford Veterinary Services, University of 
Bristol.)

4.11.2

γ

Η περινεϊκή ουρηθροστομία είναι μια σωστική τεχνική, που 
πρέπει να αναλαμβάνεται μετά από περίσκεψη. Σε περίπτωση 
που η έμφραξη δεν εντοπίζεται στην πεϊκή ουρήθρα, η επέμ
βαση αυτή δεν ενδείκνυται, ενώ μακροπρόθεσμα υπάρχει κίν
δυνος εμφάνισης ουρολοιμώξεων και στενώσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποκατάσταση χωρίς καθετηριασμό
Για τις περιπτώσεις σπασμού της ουρήθρας και σε απουσία ή 
παρουσία ήπιων μεταβολών στη βιοχημική εικόνα του αίματος, 
έχει δημοσιευτεί (Cooper et al., 2010) πρωτόκολλο αποφυγής 
του καθετηριασμού της ουρήθρας. Αυτό συνιστάται στις περι
πτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν συναινούν στη χορήγηση γενικής 
αναισθησίας ή καθετηριασμού ή/και σε περιπτώσεις οικονομι
κής δυσκολίας του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής του 
ζώου που πάσχει από έμφραξη της ουρήθρας πρέπει πάντα 
να λαμβάνεται υπ' όψιν. Η διάγνωση του σπασμού της ουρή
θρας γίνεται δύσκολα χωρίς τη διενέργεια καθετηριασμού, ιδίως 
κατά την αρχική προσκόμιση του ζώου. Το πρωτόκολλο αυτό 
περιλαμβάνει:

τη χορήγηση ακετυλοπρομαζίνης (0,25 mg/γάτα, i.m. ή 2,5  n

mg/γάτα per os/8ωρο) και βουπρενορφίνης (0,075 mg/γάτα 
υπογλωσσίως/8ωρο) και μεδετομιδίνης (0,1 mg/γάτα 
i.m./24ωρο)·
τη διενέργεια αποσυμπιεστικής κυστοκέντησης (βλ. ΟΤΑ  n

4.11.4)·
τη χορήγηση υγρών υποδορίως (s.c.)· n

την τοποθέτηση της γάτας σε ήσυχο, σκοτεινό περιβάλλον  n

με σκοπό την ελάττωση του στρες.

Η επιτυχία της θεραπείας προσδιορίζεται από την εμφάνιση 
αυτόματης ούρησης εντός 72 ωρών. Το πρωτόκολλο αυτό είχε 
επιτυχία σε 11 από τα 15 περιστατικά.

Βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη
Bass M, Howard J, Gerber B et al. (2005) Retrospective study of indications 

for and outcome of perineal urethrostomy in cats. Journal of Small Animal 
Practice 46, 227–231

Cooper ES, Owers TJ, Chew DJ et al. (2010) A protocol for managing urethral 
obstruction in male cats without urethral catheterization. Journal of the 
American Veterinary Medical Association 237, 1261–1266

Lee JA and Drobatz KJ (2003) Characterization of the clinical characteristics, 
electrolytes, acid–base, and renal parameters in male cats with urethral 
obstruction. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 13, 227–
233

Straeter-Knowlen IM, Marks SL, Rishniw M et al. (1995) Urethral pressure 
response to smooth and skeletal muscle relaxants in anesthetized, adult 
male cats with naturally acquired urethral obstruction. American Journal 
of Veterinary Research 56, 919–923

α

β

 (α) Καθετήρας pigtail. Οι καθετήρες αυτοί συνοδεύονται από 
στειλεό, που επιτρέπει τη διέλευσή τους απευθείας στο σώμα 

της κύστης. Μετά την τοποθέτηση του καθετήρα, ο στειλεός αφαιρείται. Ο 
καθετήρας καθηλώνεται και ασφαλίζεται στην κύστη μετά από έλξη ενός 
μικρού νήματος. (β) Ούρο αναρροφάται στη σύριγγα, που είναι συνδεδεμέ
νη στο ένα άκρο του καθετήρα pigtail, του οποίου το άλλο άκρο έχει τοπο
θετηθεί μέσα στην κύστη. Η έξοδος του ούρου επιβεβαιώνει τη σωστή θέση 
του καθετήρα στην κύστη. Η έλξη του νήματος ασφαλίζει τον καθετήρα στην 
κύστη. Η γάτα αυτή είχε ρήξη της ουρήθρας λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος 
και η τοποθέτηση του καθετήρα pigtail επέτρεψε την παράκαμψη της ροής 
του ούρου. (Κατόπιν αδείας από Feline Centre, Langford Veterinary Services, 
University of Bristol.) (συνεχίζεται)

4.11.2
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QRG XX.XX continuedOTA 4.11.1 Διάγνωση και αντιμετώπιση  
της υπερκαλιαιμίας
από Angie Hibbert

Συγκέντρωση του καλίου στον ορό >5,5 mEq/L 
θεωρείται ως υπερκαλιαιμία. Σημείωση: Μόλυνση 
του δείγματος με KEDTA ως αντιπηκτικό μπορεί να 
προκαλέσει ψευδή υπερκαλιαιμία.

Αίτια
Κοινά:

Έμφραξη ουρήθρας. n
Τραύματα της ουροφόρου οδού – π.χ. ρήξη της  n
ουροδόχου κύστης.
Αμφοτερόπλευρη έμφραξη ουρητήρων. n
Οξεία νεφρική βλάβη. n

Λιγότερο κοινά:

Ιατρογενής υπερκαλιαιμία, π.χ. υπερβολική  n
προσθήκη καλίου σε υγρά που χορηγούνται 
ενδοφλεβίως.
Κετοξεοτικός σακχαρώδης διαβήτης. n
Σύνδρομο της οξείας λύσης νεοπλάσματος. n
Βλάβες από επαναχορήγηση υγρών. n
Νοσήματα του γαστρεντερικού με σοβαρού  n
βαθμού αφυδάτωση ή ρήξη του 

γαστρεντερικού σωλήνα. Σημείωση: Τα 
γαστρεντερικά νοσήματα που συνοδεύονται 
από ανορεξία προκαλούν συνήθως 
υποκαλιαιμία.
Υπολειτουργία φλοιού επινεφριδίων. n
Υγρές συλλογές (χυλοθώρακας μετά από  n
επανειλημμένες παροχετεύσεις, περιτοναϊκές ή 
περικαρδιακές συλλογές).

Επιπτώσεις
Η πλέον σοβαρή και απειλητική για τη ζωή του ζώου 
συνέπεια της υπερκαλιαιμίας είναι οι αλλαγές στην 
ικανότητα σύσπασης του μυοκαρδίου, η οποία 
συνήθως συμβαίνει, όταν η συγκέντρωση του 
καλίου (Κ+) του ορού υπερβεί τα 7–8 mEq/L (οι 
πιθανές διαταραχές της οξεοβασικής ισορρροπίας 
και της συγκέντρωσης του ασβεστίου (Ca) του ορού 
μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωση του Κ+ στον 
ορό και λόγω αυτής να προκαλέσουν επιπτώσεις 
στην καρδιακή λειτουργία).

Οι παρακάτω αναφερόμενες αλλαγές στο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα  παρατηρούνται όταν η 
συγκέντρωση του Κ+ στον ορό είναι αυξημένη:

Παρουσία μεγάλης έντασης επαρμάτων Τ.1. 
Μειωμένης έντασης επάρματα R, αύξηση της 2. 
διάρκειας του διαστήματος P–R και μείωση του 
διαστήματος Q–T.
H  ένταση των κυματομορφών Ρ μειώνεται, η 3. 
διάρκειά τους αυξάνεται και στη συνέχεια 
εξαφανίζονται – «κολπική παύση».
Αύξηση της διάρκειας του συμπλέγματος QRS 4. 
και βραδυκαρδία.
Κοιλιακός ινιδισμός, ασυστολία και καρδιακή 5. 
ανακοπή.

Αντιμετώπιση
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας και με σκοπό τον 
έλεγχο της υπερκαλιαιμίας, θα ήταν πολύ καλό να 
ελέγχεται ο καρδιακός ρυθμός με το 
καρδιογράφημα. Εάν δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, τότε πρέπει να ελέγχεται συνεχώς ο 
καρδιακός ρυθμός με ακρόαση καθώς και η 
συχνότητα και ο χαρακτήρας του σφυγμού, με 
σκοπό τον εντοπισμό πιθανής βραδυκαρδίας ή/και 
αρρυθμιών. Θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση 
φαρμάκων που προκαλούν υπερκαλιαιμία, π.χ. 
αναστολείς ACE, ΜΣΑΦ, σπειρονολακτόνη.

Ξεκινήστε ενδοφλέβια οροθεραπεία με φυσιολογικό ορό 0,9% ή με διάλυμα Lactated Ringer’s. 
Εάν K+ >6 mEql/L, χορηγήστε αρχικά  5 ml/kg εφάπαξ μέσα σε 5–15 λεπτά, επαναλάβετε ανάλογα 
με την ανταπόκριση, διασφαλίστε την παραγωγή ούρου. Παρακολουθείτε για τυχόν συμπτώματα 
υπερογκαιμίας (π.χ. ταχύπνοια, φύσημα, καλπαστικός ρυθμός). 

Αντιμετωπίστε τα υποκείμενα αίτια, όταν αυτό είναι δυνατόν, π.χ. διασφαλίστε την απρόσκοπτη 
εκροή ούρου σε περιστατικά με έμφραξη της ουρήθρας ή ρήξη της κύστης.

Σε σοβαρή υπερκαλιαιμία (K+ >7–8 mEql/L) ή/και διαταραχές στο ΗΚΓ, χορηγήστε γλυκονικό 
ασβέστιο: 50–100 mg/kg (0,5–1 ml/kg διαλύματος 10%) ενδοφλεβίως (i.v.) αργά μέσα σε 10 
λεπτά· μειώστε τον ρυθμό χορήγησης σε τυχόν βραδυκαρδία (στόχος να χορηγηθεί ο ολικός 
όγκος μέσα σε 20 λεπτά).

Εάν η σοβαρή υπερκαλιαιμία ή/και οι διαταραχές στο ΗΚΓ επιμένουν παρά την επιθετική 
οροθεραπεία, χορηγήστε:

•	 	Γλυκόζη:	0,5	g/kg	εφάπαξ	[χορηγήστε	με	δόση	2	ml/kg	διαλύματος	δεξτρόζης	25%	
ενδοφλεβίως (i.v.), αργά μέσα σε 5–10 λεπτά· φτιάξτε ένα διάλυμα 25%, αναμειγνύοντας 
διάλυμα 50% δεξτρόζης σε ίσο όγκο φυσιολογικού ορού]. Συνεχίστε με στάγδην χορήγηση 
διαλύματος 2,5% μέχρι την ανάταξη της υπερκαλιαιμίας (25 ml διαλύματος 50% δεξτρόζης σε 
475 ml ισότονου ορού) (βλ. ΟΤΑ 4.5.1).

Ή

•	 	Regular	(διαλυτή)	ινσουλίνη	(0,25–0,5	IU/kg)	με	γλυκόζη:	αρχικά	χορηγήστε	εφάπαξ	1–2	g	
γλυκόζης ανά μονάδα ινσουλίνης (το διάλυμα 25% δεξτρόζης που περιγράφηκε παραπάνω 
περιέχει 0,25 g γλυκόζης/ml). Έπειτα, συνεχίστε με γλυκόζη διαλυμένη σε Lactated Ringer’s ή 
φυσιολογικό ορό σε διάλυμα 2,5% ή 5%, χορηγούμενο στάγδην, ώστε να διατηρήσετε τα 
επίπεδα γλυκόζης πάνω από 60 mg/100 ml (βλ. ΟΤΑ 4.5.1).

Σε σοβαρές διαταραχές στο ΗΚΓ, παρά την επιθετική οροθεραπεία, και σε παρουσία μεταβολικής 
οξέωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί διττανθρακικό νάτριο: 1–3 mEq/kg ενδοφλεβίως (i.v.) μέσα 
σε διάστημα 20–30 λεπτών (1 mEq/ml διττανθρακικού βρίσκεται σε ένα διάλυμα 8,4%)· μην 
υπερβείτε τα 4 mΕq/kg. Η ανάταξη μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Στα περισσότερα περιστατικά, η οροθεραπεία θα 
μειώσει αισθητά την υπερκαλιαιμία, διευθετώντας 
την υπογκαιμία (βλ. Κεφάλαιο 4.1), αυξάνοντας την 
αιμάτωση των νεφρών και την αραίωση του 
ούρου. Η οροθεραπεία είναι η κύρια μέθοδος 
αντιμετώπισης της υπερκαλιαιμίας.

Ηρέμηση ή αναισθησία δεν θα πρέπει να 
επιχειρείται, έως ότου τα επίπεδα K+ να μειωθούν 
και το ΗΚΓ ξαναδείξει φλεβοκομβικό ρυθμό· σε 
γάτες με έμφραξη της ουρήθρας μπορεί να είναι 
απαραίτητη η προσεκτική κυστοκέντηση για την 
αρχική τους σταθεροποίηση. Η τοποθέτηση 
ουροκαθετήρα με ήπιο τρόπο μπορεί να είναι 
ανεκτή σε γάτες υπό κατάρρευση. 

Το γλυκονικό ασβέστιο προστατεύει το 
μυοκάρδιο μέσω της αύξησης του δυναμικού που 
απαιτείται για την εκπόλωση. Δεν μειώνει τη 
συγκέντρωση του K+ και, ως εκ τούτου, είναι μόνο 
υποστηρικτική θεραπεία. Τα αποτελέσματα της 
χορήγησής του διαρκούν για 30–60 λεπτά. 
Μπορεί  να προκαλέσει βραδυαρρυθμίες. Σε 
γάτες με έμφραξη της ουρήθρας και εφόσον 
υφίσταται υπερκαλιαιμία και οξέωση, η 
υπασβεστιαιμία μπορεί να επιδεινώνει την 
καρδιακή λειτουργία.

Η ινσουλίνη θα μετακινήσει το K+ ενδοκυτταρικά, 
μειώνοντας έτσι στο φυσιολογικό τα επίπεδα του στο 
αίμα. Για να αποτραπεί η υπογλυκαιμία, θα πρέπει να 
χορηγηθεί παράλληλα γλυκόζη. Η εμφάνιση 
αποτελέσματος θα γίνει στα επόμενα 30 λεπτά. Έπειτα 
από τη χορήγηση ινσουλίνης, τα επίπεδα γλυκόζης θα 
πρέπει να παρακολουθούνται για τις επόμενες 12–24 
ώρες.

Η χορήγηση διττανθρακικού νατρίου θα μετακινήσει 
το K+ ενδοκυτταρικά και θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
όταν η οξεοβασική ισορροπία και η συγκέντρωση του 
ασβέστιο στον ορό μπορούν να μετρηθούν. Υπάρχει 
κίνδυνος να προκληθεί παράδοξη εγκεφαλική οξέωση 
(αν χορηγηθεί πολύ γρήγορα) και υπασβεστιαιμία. 
Αντενδείκνυται σε υπασβεστιαιμία ή αλκάλωση. Η 
χορήγηση διττανθρακικού νατρίου σπανίως είναι 
απαραίτητη. 
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Αντιμυκητιακή αγωγή: Η συστημική αγωγή είναι η θεραπεία 
εκλογής για τη δερματοφυτίωση. Η ιτρακονοζόλη είναι το μόνο 
αναγνωρισμένο συστημικής χορήγησης φάρμακο για την αντι
μετώπιση της δερματοφυτίωσης στη γάτα και είναι πολύ απο
τελεσματική. Συνιστάται στη δοσολογία των 5 mg/kg ΣΒ από 
του στόματος (per os), κάθε 7 ημέρες· έπειτα, η θεραπεία στα
ματά για 7 ημέρες και επαναλαμβάνεται ο ίδιος κύκλος χορήγη
σης. Το λιγότερο χρονικό διάστημα θεραπευτικής αγωγής που 
απαιτείται είναι τρία εβδομαδιαία διαστήματα. Σε κάποια περι
στατικά, όταν δεν διαπιστωθεί άμεση κλινική βελτίωση, μπορεί 
να χρειαστεί μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή. Η ιτρακοναζόλη 
μπορεί να είναι ηπατοτοξική στις γάτες και γι’ αυτό συνιστάται 
ο έλεγχος των ηπατικών ενζύμων του ορού (ALP και ALT) πριν 
και μετά από τη θεραπεία. Αν η γάτα εμφανίσει συμπτώματα 
ανορεξίας ή απώλειας σωματικού βάρους, η θεραπεία πρέπει 
να διακοπεί και να εκτιμηθεί η συγκέντρωση των ηπατικών ενζύ
μων και η ηπατική λειτουργία.

Σε κάποιες επιστημονικές πηγές συνιστάται το κούρεμα των 
μακρύτριχων γατών. Αν και πρόκειται για αμφιλεγόμενη πρα
κτική, μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος. Το κούρεμα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 
χώρο που μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί και ποτέ 
δεν πρέπει να γίνεται στον χώρο των χειρουργείων. Οι ιδιοκτή
τες ενημερώνονται για την πιθανή επιδείνωση των κλινικών 
συμπτωμάτων μετά το κούρεμα της μολυσμένης γάτας.

Για την αντιμετώπιση της δερματοφυτίωσης συνιστάται η 
τοπική αγωγή με σαμπουάν μικοναζόλης 2% και χλωρεξιδίνης 
2%, επειδή συμβάλλει στον περιορισμό της μόλυνσης του περι
βάλλοντος. Ωστόσο, κρίνοντας με βάση την εμπειρία της συγ
γραφέα, το μπάνιο των γατών αποτελεί πρόκληση για τους ιδιο
κτήτες, ιδίως όταν χρειάζεται να γίνει δύο φορές την εβδο
μάδα.

Θεραπευτική αγωγή στα ζώα που βρίσκονται σε επαφή: 
Δείγματα για καλλιέργεια μυκήτων θα πρέπει να λαμβάνονται 
από όλα τα ζώα που βρίσκονται σε επαφή. Μερικές φορές κρί
νεται απαραίτητη τόσο η δειγματοληψία από σκύλους και μικρά 
θηλαστικά όσο και η θεραπευτική τους αγωγή μέχρι τη λήψη 
του αποτελέσματος της καλλιέργειας λόγω του υψηλού κινδύ
νου μεταδοτικότητας της νόσου.

Η θεραπευτική αγωγή σε σπίτια με μεγάλο αριθμό οικόσι
των γατών είναι δύσκολη, ιδίως όταν υπάρχει οικονομική δυσκο
λία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μολυσμένα ζώα με εκδήλωση 
κλινικών συμπτωμάτων θα πρέπει να απομακρύνονται από τα 
μη μολυσμένα κατά τη διάρκεια της αγωγής. Ωστόσο, η καλλιέρ
γεια των μυκήτων θα πρέπει να γίνει σε όλες τις γάτες για τη διε
ρεύνηση της παρουσίας ασυμπτωματικών φορέων που θα χρεια
στούν αγωγή. Όταν τα ζώα, που αρχικά δεν ήταν μολυσμένα, 
εκδηλώσουν κλινικά συμπτώματα, τότε προστίθενται στην 
ομάδα εκείνων που λαμβάνουν θεραπεία.

Απομάλυμανση του περιβάλλοντος: Αυτή αποτελεί πρόκληση. 
Το σημαντικότερο είναι να απομακρυνθούν μηχανικά οι τρίχες 
με τη βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας κενού. Όλες οι ελεύθερες 
επιφάνειες θα πρέπει να απολυμανθούν και τα μολυσμένα κλι
νοσκεπάσματα του ζώου να καταστραφούν. Οι ελεύθερες επι
φάνειες θα πρέπει να απολυμανθούν με διάλυμα χλωρίνης.

Θεραπευτικός επανέλεγχος/παρακολούθηση της θεραπείας: Η 
καλλιέργεια για μύκητες πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 4 
εβδομάδες με τη λήψη τριχών και φολίδων από τις μολυσμένες 
περιοχές ή με την τεχνική της οδοντόβουρτσας Mackenzie, όταν 
οι αλλοιώσεις έχουν πλέον εξαφανιστεί. Η θεραπεία θα πρέπει 
να συνεχιστεί για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη μετά από μια 
αρνητική καλλιέργεια. Η κλινική ίαση πάντα προηγείται χρονικά 
από τη μυκητολογική ίαση.

Ακμή της γάτας

Αιτιοπαθογένεια
Η πρωτογενής διαταραχή κερατινοποίησης συντελεί στην εμφά
νιση δευτερογενούς βακτηριδιακής δερματίτιδας.

Κλινικά ευρήματα
Οι δερματικές αλλοιώσεις συνήθως παρατηρούνται στο πηγούνι 
και σπανίως στα άνω χείλη και περιλαμβάνουν:

Κόμμεδα. n

Εκμαγεία του θυλάκου των τριχών. n

Βλατίδες, φλύκταινες και εφελκίδες. n

Διόγκωση και οίδημα της γενειακής σύμφυσης. n

Διαγνωστική προσέγγιση
Αυτή τίθεται με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τα κλι
νικά συμπτώματα. Κάποιες άλλες δερματοπάθειες, όπως η δεμο
δήκωση και η δερματοφυτίωση, θα πρέπει να αποκλειστούν με 
τη βοήθεια ξεσμάτων από το δέρμα (βλ. ΟΤΑ 5.26.2) και την καλ
λιέργεια για μύκητες. Με την κυτταρολογική εξέταση (βλ. ΟΤΑ 
5.26.3) δειγμάτων από το πάσχον δέρμα διαπιστώνεται η παρου
σία κόκκων, εκφυλισμένων ουδετεροφίλων και μακροφάγων. 
Όταν η επιφάνεια των αλλοιώσεων παρουσιάζει πυκνές εφελκί
δες, είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν κάποιες από αυτές και 
να ληφθεί δείγμα από κάτω, για να είναι αξιόπιστο το αποτέλε
σμα της εξέτασης. Επίσης, μπορεί να γίνει επίχρισμα και από την 
κάτω επιφάνεια της εφελκίδας που έχει απομακρυνθεί.

Αντιμετώπιση
Κάποιες γάτες μπορεί να εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία 
(π.χ. κόμμεδα) και να μην χρειαστούν θεραπεία.

Η συστηματική αντιβιοθεραπεία είναι συνήθως απαραίτητη 
σε γάτες που παρουσιάζουν αλλοιώσεις φλεγμονής (π.χ. άφθονα 
φλεγμονικά κύτταρα και βακτηρίδια στην κυτταρολογική εξέ
ταση). Η κεφαλεξίνη, η κλινδαμυκίνη και η αμοξυκιλλίνη/κλαβου
λανικό οξύ είναι κατάλληλες επιλογές. Η θεραπεία πραγματοποι
είται συχνά για αρκετές εβδομάδες (τουλάχιστον 4 εβδομάδες) 
και θα πρέπει να συνεχιστεί το λιγότερο για 2 εβδομάδες μετά 
από την εξαφάνιση των βλατίδων και των φλυκταινών. 

Η τοπική θεραπεία είναι ωφέλιμη σε όλα τα περιστατικά και 
στοχεύει στην απομάκρυνση του μολυσμένου υλικού και στον 
καθαρισμό των κόμμεδων. Η καθημερινή εφαρμογή λουτρών 
με αντισμηγματορροϊκά και αντισηπτικά σαμπουάν μπορεί να 
βοηθήσει. Στις γάτες με επαναλαμβανόμενα επεισόδια ακμής, 
η μακροχρόνια εφαρμογή λουτρών δύο φορές την εβδομάδα 
είναι ένα χρήσιμο προληπτικό μέτρο. Σε κάποια περιστατικά 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν τοπικές αντιμικροβιακές ουσίες. Η 
αλοιφή μουπιροσίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά δυο 
φορές την ημέρα, εφόσον η γάτα το επιτρέψει.

Αν και το σαμπουάν με υπεροξειδίο του βενζολίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στον σκύλο, καλό είναι να αποφεύγεται στις 
γάτες, επειδή είναι ερεθιστικό και πιθανώς τοξικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συστηματική χορήγηση πρεδνιζολόνης [1–2 mg/kg ΣΒ, 
από του στόματος (per os) κάθε 24 ώρες, για συνολικά 7–10 ημέ
ρες και σταδιακή μείωση μέσα σε διάστημα 2–3 εβδομάδων] 
είναι χρήσιμη σε περιστατικά με έντονη φλεγμονή και βοηθά 
στον περιορισμό δημιουργίας ουλών. Σημαντικό είναι να αντι
μετωπιστεί η οποιαδήποτε βακτηριδιακή μόλυνση πριν από την 
έναρξη της κορτιζονοθεραπείας. Στα περιστατικά που εμφανί
ζουν μεγάλο πρήξιμο είναι σημαντικό να αποκλειστεί η πιθανό
τητα του εωσινοφιλικού κοκκιώματος.

Δερματίτιδα από Malassezia

Αιτιοπαθογένεια
Αν και μέχρι προσφάτως η δερματίτιδα από Malassezia θεωρού
ταν σπάνια στη γάτα, σήμερα διαπιστώνεται συχνά σε γάτες με 
αλλεργικές δερματίτιδες (συμπεριλαμβάνοντας την αλλεργική 
από ψύλλους δερματίτιδα, την τροφική αλλεργία και την ατο
πική δερματίτιδα) και σε συγκεκριμένες φυλές, όπως η Devon 
rex και η Sphynx. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί σε γάτες με παρα
νεοπλασματική αλωπεκία και ίσως να αποτελεί το αίτιο κνησμού 
σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Κλινικά ευρήματα
Στα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

Κνησμός. n

Λιπαρό εξίδρωμα. n

Ερύθημα. n

Φολίδες. n

Σμηγματόρροια. n

Στις γάτες των φυλών Devon rex και Sphynx με δερματίτιδα 
από Malassezia το δέρμα είναι λιπαρό, ενώ συχνά διαπιστώνε
ται η παρουσία καφετί κηρώδους εκκρίματος γύρω από τη βάση 
των νυχιών, που δεν συνοδεύεται από την παρουσία κνησμού. 

Διαγνωστική προσέγγιση
Η πιο αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση δερματίτιδας από 
Malassezia είναι η κυτταρολογική εξέταση με τη τεχνική της 
συγκολλητικής ταινίας (βλ. ΟΤΑ 5.26.3). Η μοναδική περίπτωση 
που συνιστάται η καλλιέργεια είναι όταν η γάτα δεν ανταποκρί
νεται στην κατάλληλη θεραπεία παρά τη συμμόρφωση του ιδιο
κτήτη. Στις γάτες εκτός από τη Malassezia pachydermatis (ο 
ζυμομύκητας που παρατηρείται συχνότερα στον σκύλο) έχουν 
διαπιστωθεί και διάφορα άλλα λιποεξαρτώμενα είδη Malassezia, 
τα οποία δεν καλλιεργούνται στα κοινά υποστρώματα που χρη
σιμοποιούνται στα περισσότερα εργαστήρια, με αποτέλεσμα να 
ζητηθεί ειδικά η προσπάθεια της καλλιέργειας τους με την απο
στολή του δείγματος. Εάν υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας του 
ζυμομύκητα και απαιτείται η διενέργεια εξέτασης ευαισθησίας 
των αντιμυκητιακών φαρμάκων, θα πρέπει πριν από την απο
στολή του δείγματος να επικοινωνήσει κανείς με το εργαστή
ριο. Αξίζει να τονιστεί ότι η εξέταση ευαισθησίας των αντιμυκη
τιακών φαρμάκων είναι συχνά πολύ ακριβή.

Αντιμετώπιση
Στη γάτα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για την αντιμετώ
πιση της δερματίτιδας από Malassezia, αλλά η θεραπεία με ιτρα
κοναζόλη στη δοσολογία των 5 mg/kg ΣΒ, κάθε 24 ώρες για 
συνολικά 3 εβδομάδες, ή το μπάνιο με σαμπουάν μικοναζόλης 
2% + χλωρεξιδίνης 2% (Malaseb, Dechra) δύο φορές την εβδο
μάδα είναι αποτελεσματικά. Ο έλεγχος της θεραπείας με ιτρα
κοναζόλη γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως έχει ήδη περιγραφεί 
στη δερματοφυτίωση.

Μυκοβακτηριδιακή δερματίτιδα
Η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των μυκοβακτη
ριδιακών δερματίτιδων συνιστώνται να γίνουν από ειδικό δερ
ματολόγο.

Αιτιοπαθογένεια και κλινικά ευρήματα
Τα μυκοβακτηρίδια είναι αερόβια βακτηρίδια που δεν σχηματί
ζουν σπόρια και προκαλούν τις παρακάτω παθήσεις στις γάτες.

Φυματίωση: Η φυματίωση είναι σπάνια και οφείλεται στο 
Micobacterium bovis ή στον υπότυπο των τρωκτικών M. microti. 
Τα μικρά θηλαστικά αποτελούν φορείς των ειδών αυτών, ενώ οι 
γάτες μολύνονται μετά από τραυματισμούς από δήγματα κατά 
το κυνήγι. Η δερματική μορφή παρατηρείται σχεδόν αποκλει
στικά στις γάτες και χαρακτηρίζεται από πληγές που δεν επου
λώνονται και οζίδια με συρίγγια στο πρόσωπο και στα πόδια. 
Περιστασιακά, μπορεί να διαπιστωθούν πεπτικά ή αναπνευστικά 
συμπτώματα. Η εντοπισμένη ή γενικευμένη λεμφογαγγλιομεγα
λία είναι συχνή και σπανίως παρατηρείται σε απουσία άλλων 
συμπτωμάτων. Αν και πρόκειται για ζωοανθρωπονόσο, δεν έχει 
αναφερθεί ποτέ η μετάδοση φυματίωσης από τις γάτες στον 
άνθρωπο. Η φυματίωση στον άνθρωπο μεταδίδεται με την 
επαφή με τους άλλους ανθρώπους ή με τα βοοειδή. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, η φυματίωση από το M. bovis είναι νόσημα 
υποχρεωτικής δήλωσης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Προστασίας 
της Υγείας των Ζώων μετά από την πιστοποίηση της διάγνωσης. 
Αν και στις αλλοιώσεις της φυματίωσης τυπικά περιέχονται οξεά
ντοχοι βάκιλλοι, η καλλιέργειά τους είναι αργή, με χρόνο ανα
μονής 2–3 μήνες ή ακόμη και ανέφικτη.

Λέπρα της γάτας: Οφείλεται στο Mycobacterium lepraemurium 
και συνήθως προσβάλλονται οι νεαρές ενήλικες γάτες. Μια δια
φορετική μορφή της νόσου έχει περιγραφεί στην Αυστραλία και 
οφείλεται σε αταξινόμητο μυκοβακτηρίδιο. Η μετάδοση πιθα
νώς να γίνεται με τραυματισμό μετά από δήγμα ή επιμόλυνση 
τραυμάτων από μολυσμένο χώμα. Δεν είναι γνωστό αν αυτοί οι 
μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν ζωοανθρωπονόσο. 
Η λέπρα της γάτας είναι μια δερματοπάθεια που χαρακτηρίζε
ται από ανώδυνα οζίδια, κυρίως στο κεφάλι και στα πόδια, που 
μπορεί να εμφανίζουν αλωπεκία με εξέλκωση ή να καλύπτονται 
από τρίχωμα. Η παρουσία οξεάντοχων βακίλλων ποικίλλει και η 
καλλιέργειά τους συνήθως δεν είναι εφικτή.

Ευκαιριακές μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις (που δεν προκαλούν 
φυματίωση): Οι άτυπες μυκοβακτηριδιακές δερματίτιδες οφεί
λονται σε σαπροφυτικούς συνήθως απαθογόνους, μικροοργανι
σμούς που βρίσκονται στο έδαφος, στα στάσιμα νερά και στα 
σάπια λαχανικά, οι οποίοι εισέρχονται στον ξενιστή μετά από 
τραυματισμούς από δήγμα, γρατσουνιές ή άλλες πληγές. Αν και 
η μόλυνση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς μικρο
οργανισμούς (π.χ. Mycobacterium smegmatis, M. phlei, M. chelonae) 
η κλινική εικόνα είναι η ίδια. Δεν πρόκειται για ζωοανθρωπονόσο. 
Αυτοί οι μικροοργανισμοί μερικές φορές μπορεί να καλλιεργη
θούν με ευκολία. Στα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η 
υποδερματίτιδα με πολλαπλά μικρά συρίγγια (εικόνα που ομοιά
ζει με τις τρύπες στην αλατιέρα) που σταδιακά γίνονται μεγάλες, 
εξελκωμένες πληγές του δέρματος που δεν επουλώνονται. Συχνά 
προβάλλεται το υποδόριο λίπος της βουβωνικής χώρας και της 
χώρας των κενεώνων. Η συστηματική νόσος είναι σπάνια, αν και 
οι γάτες μπορεί να εμφανίσουν πυρετό και ανορεξία.

Διαγνωστική προσέγγιση
Όταν υπάρχει συμβατό ιστορικό και κλινική εικόνα, θα πρέπει 
να γίνεται ο έλεγχος της συστηματικής νόσου.

Οι μυκοβακτηριδιακές δερματίτιδες μπορούν να διαγνω
στούν με ιστοπαθολογική εξέταση ή/και καλλιέργεια δέρματος 
ή/και PCR. Αρκετά (τρία ή τέσσερα) ιστοτεμάχια λαμβάνονται 
από σημεία δερματικών αλλοιώσεων και αποστέλλονται σε φορ
μόλη για τη διενέργεια ιστοπαθολογικής εξέτασης (οζώδης δερ
ματίτιδα ή βαθιά πυοκοκκιωματώδης υποδερματίτιδα) με την 
ειδική χρώση Ziehl–Neelsen (τα μυκοβακτηρίδια ανιχνεύονται 
ως οξεάντοχοι βάκιλλοι). Επίσης, μικρά (π.χ. 0,4 cm2) ιστοτεμά
χια θα πρέπει να κρατηθούν για καλλιέργεια. Το ένα δεν θα μονι
μοποιηθεί και θα σταλεί για μικροβιακή καλλιέργεια, ενώ τα 
άλλα θα καταψυχθούν σε στείρα φιαλίδια χωρίς την προσθήκη 
οποιουδήποτε συντηρητικού. Ένα από τα τελευταία δύο δείγ
ματα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να αποσταλεί για ειδι
κές εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης μυκοβακτηριδίων (π.χ. 
καλλιέργεια, PCR). Το τελευταίο θα κρατηθεί για πιθανές περαι
τέρω διαγνωστικές εξετάσεις. H εξέταση PCR μπορεί, επίσης, να 
πραγματοποιηθεί και σε ιστοτεμάχιο εγκλεισμένο σε παραφίνη, 
όταν αυτό είναι το μοναδικό διαθέσιμο δείγμα ιστού. Οι μικρο
οργανισμοί μπορούν να καλλιεργηθούν με επιτυχία σε διαφο
ρετικό βαθμό (βλ. παρακάτω).

Μέχρι να ταυτοποιηθούν οριστικά οι μικροοργανισμοί, τα δείγ
ματα της βιοψίας δέρματος πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με το 
δεδομένο της πιθανότητας ζωοανθρωπονόσου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντιμετώπιση
Τα μικρά εντοπισμένα δερματικά οζίδια στη λέπρα της γάτας 
μπορεί να αφαιρεθούν χειρουργικά, ενώ συμπληρωματικά συνή
θως χορηγείται φθοριοκινολόνη [π.χ. μαρμποφλοξασίνη στη 
δόση των 2 mg/kg ΣΒ από του στόματος (per os) κάθε 24 ώρες]. 
Επίσης, φθοριοκινολόνη μπορεί να δοθεί κατά τη διάρκεια της 
αναμονής των αποτελεσμάτων σε μια γάτα με δερματικές 
αλλοιώ σεις μυκοβακτηριδιακής δερματίτιδας. Ωστόσο, επειδή 
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κών. Παρ' όλο που χορηγούνται αντιβιοτικά από του στόματος 
(per os) για τον έλεγχο της αναπνευστικής λοίμωξης, είναι πολύ 
σημαντικό να συνταγογραφούνται ταυτόχρονα και αντιβιοτικά 
για τοπική χρήση. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί συχνά δημιουρ
γούνται έλκη στον κερατοειδή και στον επιπεφυκότα και η τοπική 
χορήγηση αντιβιοτικών είναι πιθανόν να αποτρέψει τη δημιουρ
γία συμφύσεων που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μόνιμο συμ
βλέφαρο.

Επιπλέον, ενδείκνυται η τοπική αντιική αγωγή, η οποία μπο
ρεί να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική, π.χ. η τριφλουοροθυμι
δίνη (trifluorothymidine) (διάλυμα 1% είναι διαθέσιμο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από το Moorfields Eye Hospital στο Λονδίνο 
– ή μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με την τοπική Οφθαλμολογική 
Κλινική για ανθρώπους), πέντε φορές την ημέρα. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να την προμηθευτεί κανείς, είναι ακριβή και δεν είναι 
καλώς ανεκτή από τις γάτες. Η χορηγούμενη από του στόματος 
φαμσικλοβίρη έχει δώσει αρκετά υποσχόμενα αποτελέσματα σε 
φυσικά περιστατικά, αλλά οι προτεινόμενες δόσεις ποικίλλουν 
αρκετά. Στην τελευταία φαρμακολογική μελέτη προτείνεται η 
δόση των 30–40 mg/kg κάθε 12 ώρες. Η χορηγούμενη από του 
στόματος λυσίνη συνιστάται στη δόση των 500 mg/γάτα κάθε 
12 ώρες και είναι διαθέσιμη σε μορφή πάστας, κόνεως ή γέλης. 
Η λυσίνη είναι ασφαλής, αλλά οι έρευνες που αφορούν στην απο
τελεσματικότητά της στο πεδίο και στα φυσικά περιστατικά δεν 
συμβαδίζουν. Αυτή αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του ερπη
τοϊού in vitro, αλλά μόνο όταν η αργινίνη απουσιάζει, γεγονός 
που μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό στα φυσικά περιστατικά.

Chlamydophila felis
Η C. felis είναι συχνός παθογόνος παράγοντας στις γάτες και προ
καλεί χαρακτηριστικά αμφοτερόπλευρη έντονη χύμωση και 
βλεννοπυώδες ή πυώδες οφθαλμικό έκκριμα (Eικόνα 8.3). Η 
θεραπεία περιλαμβάνει την υγιεινή των οφθαλμών (ήπιες πλύ
σεις καθημερινά, για να απομακρυνθεί το οφθαλμικό έκκριμα, 
με βαμβάκι που έχει εμποτιστεί προηγουμένως σε βρασμένο 
νερό, το οποίο έχει κρυώσει) και χορήγηση δοξυκυκλίνης από 
του στόματος στη δόση των 10 mg/kg κάθε 24 ώρες για 4 εβδο
μάδες τουλάχιστον (η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για 2 εβδο
μάδες μετά από την κλινική ίαση) (βλ. Kεφάλαιο 3 για πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειες της δοξυκυκλίνης). Σε περιπτώσεις που 
συμβιώνουν πολλές γάτες μαζί, συνιστάται να γίνεται θεραπεία 
σε όσες γάτες έρχονται σε επαφή, προκειμένου να μειωθούν οι 

κλίνης από του στόματος στη δόση των 10 mg/kg κάθε 24 ώρες 
για 3 εβδομάδες (βλ. Kεφάλαιο 3 για πιθανές ανεπιθύμητες ενέρ
γειες).

Διαγνωστική προσέγγιση
Η διάγνωση της επιπεφυκίτιδας γίνεται εύκολα, αλλά θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπ' όψιν και ο υποκείμενος αιτιολογικός παρά
γοντας. Πέραν από το πλήρες και λεπτομερές ιστορικό, την 
οφθαλμολογική και γενική κλινική εξέταση, άλλες χρήσιμες δια
γνωστικές δοκιμές είναι η δοκιμή Schirmer για την παραγωγή 
δακρύων (STT· βλ. ΟΤΑ 1.3), η χρώση με φλουορεσκεΐνη, η κυτ
ταρολογική εξέταση, η καλλιέργεια για βακτηρίδια (που περι
λαμβάνει εξέταση για συγκεκριμένους μικροοργανισμούς όπως 
το Mycoplasma) και η δοκιμή ευαισθησίας, καθώς και PCR για 
την παρουσία ερπητοϊού, C. felis και M. felis.

 
 

Πυώδες οφθαλμικό έκκρι
μα, χύμωση και υπεραιμία 
του επιπεφυκότα σε γάτα 
με λοίμωξη από C. felis. 
Επίσης, παρατηρείται 
βαθύ έλκος κερατοειδούς, 
παρ' όλο που η εξέλκωσή 
του δεν είναι τυπικό χαρα
κτηριστικό της λοίμωξης 
από C. felis.

8.3

Έλκη του κερατοειδούς χιτώνα. (α) Πολύ βαθύ έλκος του 
στρώματος. Προς τον έσω κανθό υπάρχει οίδημα του κερα

τοειδούς, που του αποδίδει λευκωπή όψη, ενώ προς τον έξω υπάρχει διή
θηση του στρώματος με αιμοφόρα αγγεία – μια ινοαγγειακή επουλωτική 
αντίδραση. (β) Εκτεταμένο εν τω βάθει έλκος κερατοειδούς που έχει υποστεί 
ρήξη. Ένα μεγάλο πήγμα υδατοειδούς υγρού είναι ορατό προς τα κάτω (βέ
λος), το οποίο πωματίζει το έλλειμμα. (γ) Εν τω βάθει κεντρικό έλκος κερα
τοειδούς, που έχει υποστεί ρήξη παλαιότερα και, στη συνέχεια, στεγανοποιή
θηκε από μόνο του, με οίδημα και νεοαγγείωση ορατά γύρω από αυτό.

8.4

α

β

γ

πιθανοί φορείς. Ο εμβολιασμός σε δεύτερο χρόνο συνιστάται, 
επίσης, σε περιπτώσεις που πολλές γάτες συμβιώνουν μαζί.

Mycoplasma felis
Το M. felis αναφέρεται ότι μπορεί να προκαλέσει επιπεφυκίτιδα, 
χύμωση καθώς και σχηματισμό φολίδων και ψευδομεμβρανών, 
ωστόσο έχει απομονωθεί και από κλινικά υγιείς γάτες. Συνεπώς, μία 
θετική καλλιέργεια ή θετικά αποτελέσματα από την αλυσιδωτή 
αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) σε γάτα που δεν εμφανίζει 
συμπτώματα επιπεφυκίτιδας δεν δικαιολογεί τη θεραπεία με αντι
βιοτικά. Σε περίπτωση, όμως, θετικής καλλιέργειας ή PCR από γάτα 
που έχει επιπεφυκίτιδα, η θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται μόνο 
εφόσον η επιπεφυκίτιδα δεν έχει περιοριστεί κατά την αναμονή 
των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο (η πάθηση αυτή μπορεί 
να αυτοπεριοριστεί). Η θεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση δοξυκυ
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Έλκη του κερατοειδούς χιτώνα
Ως εξέλκωση του κερατοειδούς χαρακτηρίζεται η λύση της συνέ
χειας του επιθηλίου του. Μπορεί να είναι επιφανειακή και να 
αφορά μόνο στο επιθήλιο ή να υπάρχει και απώλεια του στρώ
ματος του κερατοειδούς, η οποία οδηγεί σε βαθύτερο έλκος 
(Eικόνα 8.4). Τα χρόνια άτονα έλκη είναι επιφανειακά, τα οποία 
παραμένουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 εβδομά
δων, και χαρακτηριστικά παρουσιάζουν στην περιφέρειά τους 
έναν «κρημνό» από ελεύθερο επιθήλιο, που δεν προσφύεται 
καλώς στο στρώμα. Ο «κρημνός» αυτός επιτρέπει στη φλουορε
σκεΐνη να εισχωρήσει κάτω από το χαλαρά προσφυόμενο επι
θήλιο. Όταν το έλκος εκτείνεται μέχρι τη στιβάδα του Descemet, 
ονομάζεται δεσκεμετοκήλη. Το έλκος ενδέχεται να επιπλακεί, 
όταν ο υποκείμενος αιτιολογικός παράγοντας επιμένει, από την 
παρουσία μιας λοίμωξης ή από την παραγωγή επιβλαβών ενζύ
μων που αποδομούν τον κερατοειδή («τήξη»).

Κλινική εικόνα
Ο κερατοειδής (κυρίως επιφανειακά) έχει πλούσια νεύρωση και, 
συνεπώς, η εξέλκωσή του είναι πολύ επώδυνη. Τα εν τω βάθει 
έλκη προκαλούν λιγότερο πόνο, έτσι μία γάτα μπορεί να δείχνει 
λιγότερη ενόχληση, καθώς ένα έλκος εξελίσσεται. Η γάτα χαρα
κτηριστικά εμφανίζει βλεφαρόσπασμο, οφθαλμικό έκκριμα 
(ορώδες, βλεννώδες ή πυώδες), υπεραιμία του επιπεφυκότα, 
προβολή της νηκτικής μεμβράνης και θολερότητα του κερατο
ειδούς, λόγω του οιδήματος στην εξελκωμένη περιοχή. Ανάλογα 
με τη χρονιότητα του έλκους, συνήθως αναπτύσσεται αντιδρα
στικά νεοαγγείωση.

Αιτιολογία
Η ταυτοποίηση του υποκείμενου αιτιολογικού παράγοντα είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη θεραπευτική 
αγωγή. Τα αίτια περιλαμβάνουν:

Τραύμα. n

Λοιμώδεις παθήσεις, π.χ. ερπητοϊό, βακτηριδιακή λοίμωξη,  n

όπως κερατίτιδα από Pseudomonas, ή ευκαιριακά παθογόνα, 
όπως ο Staphylococcus και ο Streptococcus.
Παθήσεις των προασπιστικών μορίων, π.χ. εντρόπιο. n

Λαγόφθαλμο (ανικανότητα για σωστό βλεφαρισμό). n

Διαταραχές της προκεράτιας δακρυϊκής στιβάδας. n

Διάφορα, π.χ. ξένο σώμα, χημικά εγκαύματα. n

Διαγνωστική προσέγγιση
Ο έλεγχος της ακεραιότητας του επιθηλίου του κερατοειδούς 
γίνεται εύκολα με τη χρώση με φλουορεσκεΐνη. Οποιαδήποτε 
λύση της συνέχειας του επιθηλίου επιτρέπει στο υδρόφιλο 
στρώμα του κερατοειδούς να προσροφήσει τη χρωστική, γεγο
νός που γίνεται εύκολα ορατό με γυμνό οφθαλμό, ενώ μπορεί να 
επιβεβαιωθεί με παρατήρηση κάτω από μπλε φωτισμό. Το βάθος 
του έλκους εκτιμάται μετά από μεγέθυνση και, εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα, με τη σχισμοειδή δέσμη του οφθαλμοσκοπίου. Η 
φλουορεσκεΐνη μπορεί να σκιαγραφήσει τα δενδριτικά έλκη του 
κερατοειδούς, τα οποία είναι παθογνωμονικά της ερπητικής λοί
μωξης (Eικόνα 8.2). Η δοκιμή δακρύων Schirmer (βλ. ΟΤΑ 1.3) 
είναι ενδεδειγμένη για τον έλεγχο της παραγωγής δακρύων. Η 
παρουσία ξένου σώματος θα πρέπει να αποκλείεται με εξέταση 
του άνω και του κάτω θόλου του επιπεφυκότα, έλκοντας τη 
νηκτική μεμβράνη με έναν βαμβακοφόρο στειλεό ή μία ατραυ
ματική λαβίδα, μετά από ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού. 

Με τη χρήση ειδικού βαμβακοφόρου στειλεού, μπορεί να 
ληφθεί προσεκτικά δείγμα από το σημείο του έλκους για 
καλλιέρ γεια και αντιβιόγραμμα. Είναι χρήσιμη διαδικασία σε 
περίπτωση που η αρχική θεραπεία δεν αποδειχθεί αποτελεσμα
τική, αλλά απαιτείται χρόνος για την αναμονή των αποτελεσμά
των από το εργαστήριο. Η κυτταρολογική εξέταση ξεσμάτων 
του κερατοειδούς μπορεί να δώσει πιο άμεσα αποτελέσματα. 
Το δείγμα βάφεται με Diff–Quik ή χρώση κατά Gram, ενώ η 
μικροσκοπική εξέταση είναι δυνατόν να αποκαλύψει βακτηρί
δια ή μύκητες και να συμβάλει έτσι άμεσα στον καθορισμό της 

κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας. Με βάση την κλινική εικόνα 
του έλκους, περαιτέρω εξετάσεις, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση 
της πολυμεράσης (PCR) για ειδικούς λοιμώδεις παράγοντες (π.χ. 
ερπητοϊός), μπορεί να αποβούν χρήσιμες (Kεφάλαιο 19).

Αντιμετώπιση
Η θεραπεία εξαρτάται από την έκταση και το βάθος του έλκους, 
καθώς και από την παρουσία ή την απουσία παραγόντων που 
το επιπλέκουν, όπως λοίμωξη ή τήξη του κερατοειδούς. Αν 
υπάρχει αυτοτραυματισμός, τότε θα πρέπει να τοποθετείται 
κολάρο Ελισάβετ. Εφόσον το υποκείμενο αίτιο έχει ταυτοποιη
θεί και αντιμετωπιστεί, τα επιφανειακά έλκη επουλώνονται γρή
γορα. Συνιστώνται, όμως, συχνές επανεξετάσεις για τα εν τω 
βάθει ή επιπλεγμένα έλκη, έτσι ώστε να ελέγχεται η εξέλιξη της 
επούλωσης και τυχόν σοβαρές επιπλοκές, όπως είναι η επέκταση 
του έλκους, η ρήξη του βολβού, η ενδοφθαλμίτιδα και το γλαύ
κωμα.

Η χορήγηση τοπικά (και συστηματικά) κορτικοστεροειδών 
αντενδείκνυται, καθώς αυτά είναι πιθανόν να προκαλέσουν κολ
λαγενόλυση (τήξη), από τα κυτταρικά ένζυμα που παράγονται 
κατά την αποδόμηση του κερατοειδούς, από βακτηρίδια και 
από φλεγμονικά κύτταρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Τα απλά, μη επιπλεγμένα έλκη αντιμετωπίζονται με τοπική  n

χορήγηση αντιβιοτικών, όπως το φουσιδικό οξύ κάθε 12 
ώρες, για την πρόληψη των δευτερογενών βακτηριδιακών 
επιπλοκών.
Αν υπάρχει μόλυνση (υποψία σε παρουσία πυώδους οφθαλ n

μικού εκκρίματος ή επιβεβαίωση μετά από κυτταρολογική 
εξέταση ή καλλιέργεια) επιλέγεται ένα κατάλληλο αντιβιο
τικό, π.χ. χλωραμφαινικόλη για λοιμώξεις από Gramθετικούς 
μικροοργανισμούς και γενταμυκίνη ή οφλοξασίνη για λοι
μώξεις από Gramαρνητικούς μικροοργανισμούς.
Αν υπάρχει δευτερογενής ραγοειδίτιδα, ενδείκνυται η τοπική  n

θεραπεία με τροπικαμίδη 0,5% κάθε 8 ώρες.
Η αντιική θεραπεία συνιστάται σε περίπτωση λοίμωξης από  n

ερπητοϊό. Όταν υπάρχουν συμπτώματα μόνο από τους 
οφθαλμούς, μπορεί να δοθεί τοπικά τριφλουοροθυμιδίνη 5 
φορές ημερησίως (βλ. παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμό
τητά της). Εντούτοις, αυτή μπορεί να μην είναι καλώς ανε
κτή, επειδή είναι ερεθιστική. Αν υπάρχουν συστηματικά 
συμπτώματα της ερπητικής λοίμωξης, η χορήγηση φαμσι
κλοβίρης μπορεί να αποβεί πιο χρήσιμη, στη δόση των 
30–40 mg/kg κάθε 12 ώρες per os.

Ξέσματα κερατοειδούς

Μία σταγόνα τοπικού αναισθητικού ενσταλάζεται στον 1. 
οφθαλμό (προξυμετακαΐνη ή τετρακαΐνη).
Το αμβλύ άκρο (λαβή) λεπίδας νυστεριού χρησιμοποιεί2. 
ται για να ληφθούν τα ξέσματα από τα όρια της αλλοίω
σης.

 Το υλικό που λαμβάνεται απλώνεται σε μία αντικειμενο
φόρο πλάκα και βάφεται αναλόγως με Diff–Quik ή χρώση  
κατά Gram.
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ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού. Ένας στεγνός και αποστειρω
μένος βαμβακοφόρος στειλεός εφαρμόζεται στο κέντρο του 
έλκους, όπου με σταθερές κυκλικές κινήσεις αφαιρείται όλο το 
επιθήλιο που δεν προσφύεται στο υποκείμενο στρώμα (μπορεί 
να χρειαστούν αρκετοί βαμβακοφόροι στειλεοί, επειδή η από
ξεση είναι πιο εύκολη, όταν αυτοί είναι στεγνοί· μπορούν ακόμη 
να χρησιμοποιηθούν αποστειρωμένες μπατονέτες καθαρισμού 
αφτιών). Αν ένα επιφανειακό έλκος δεν επουλωθεί μετά από 
απόξεση, τότε η γάτα θα πρέπει να παραπεμφθεί σε έναν ειδικό 
για επιπολής κερατεκτομή. 

Ο οφθαλμός της Εικόνας 8.4α έξι εβδομάδες αργότερα. Η 
θεραπευτική αντιμετώπιση του οφθαλμού περιελάμβανε το

πική χορήγηση αυτόλογου ορού και οφλοξασίνης για μία εβδομάδα και, στη 
συνέχεια, φουσιδικού οξέος τοπικά για 2 εβδομάδες. Η φωτογραφία έχει 
περισσότερη φωτεινότητα, αλλά είναι δυνατόν να δει κανείς ότι ο κερατο
ειδής έχει αποκτήσει τη διαύγειά του σε μεγάλο βαθμό, εκτός από κάποιες 
αμυδρές γκριζωπές περιοχές ίνωσης που είναι ορατές, ενώ δεν υπάρχει πλέ
ον νεοαγγείωση.

8.5

Ο οφθαλμός της Εικόνας 8.4β έξι εβδομάδες μετά από τη δη
μιουργία μισχωτού μοσχεύματος επιπεφυκότα από το πλάγιο 

τμήμα του. Το μόσχευμα του επιπεφυκότα έχει καλή αγγείωση και ενσωμα
τώνεται ομαλώς με τον κερατοειδή. Το επιθήλιο του κερατοειδούς και αυτό 
του επιπεφυκότα είναι λεία και συνεχόμενα.

8.6

Είναι σημαντικό να μην εκτελείται ποτέ γραμμοειδής κερατο
τομή σε γάτες, γιατί αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία 
νεκρωτικής κερατίτιδας (βλ. παρακάτω).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α

Νεκρωτική κερατίτιδα. (α) Ένα μαύρο κεντρικό νεκρωτικό 
απόλυμα περιβάλλεται από μία στεφάνη με ινοαγγειακό ιστό 

(ροζ) και οίδημα (λευκό) και έχει προκαλέσει αντιδραστική νεοαγγείωση, 
που ξεκινά από την άνω σκληροκερατοειδή στεφάνη. Σε αυτήν την περί
πτωση, το απόλυμα φαίνεται να έχει προκληθεί από πολλαπλή διστιχίαση 
του άνω βλεφάρου (βέλη). (συνεχίζεται)

8.7Χρόνια άτονα έλκη
Τα χρόνια επιφανειακά άτονα έλκη χρήζουν διαφορετικής αντι
μετώπισης. Αν μία εξέλκωση του κερατοειδούς δεν επουλωθεί 
μετά από 2 εβδομάδες τοπικής αγωγής με αντιβιοτική αλοιφή 
(π.χ. φουσιδικό οξύ), τότε θα πρέπει το χαλαρά προσφυόμενο 
επιθήλιο στα χείλη του έλκους να απομακρυνθεί, μετά από 

Η τοπική εφαρμογή αυτόλογου ορού, επειδή έχει αντικολ n

λαγενασική δράση, είναι χρήσιμη στην περίπτωση που υπάρ
χει «τήκον έλκος» του κερατοειδούς, (Eικόνα 8.5). Για την 
παρασκευή του λαμβάνονται 10 ml αίματος από τη γάτα που 
νοσεί και τοποθετούνται σε ένα απλό σωληνάριο μέχρι αυτό 
να πήξει, για τουλάχιστον 15 λεπτά (αν αυτό δεν είναι εφι
κτό, μπορεί να ληφθεί αίμα από άλλο ζώο, κατά προτίμηση 
ορός από σκύλο προς αποφυγή μετάδοσης λοιμωδών παρα
γόντων). Το αίμα, στη συνέχεια, φυγοκεντρείται στις 5.000 
στροφές ανά λεπτό για 5 λεπτά. Ο ορός που προκύπτει τοπο
θετείται σε ένα φιαλίδιο ενστάλαξης οφθαλμικών σταγόνων, 
συντηρείται στο ψυγείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 
και 7 μέρες αργότερα. Η συχνότητα της εφαρμογής εξαρτά
ται από την έκταση της τήξης του κερατοειδούς. Αρχικά, 
συνιστάται μία σταγόνα ανά ώρα, μέχρι να ελεγχθεί η τήξη, 
ενώ στη συνέχεια η συχνότητα μπορεί να μειωθεί
Η χειρουργική αντιμετώπιση, όπως το μισχωτό μόσχευμα  n

επιπεφυκότα (Eικόνα 8.6) ή η κερατοειδοεπιπεφυκική μετά
θεση, εφαρμόζεται σε βαθιά έλκη του στρώματος ή σε περί
πτωση δεσκεμετοκήλης, όμως θα πρέπει να εκτελούνται από 
ειδικό κτηνίατρο οφθαλμίατρο.

Νεκρωτική κερατίτιδα – Ιδιοπαθής 
εξέλκωση του κερατοειδούς 
Η πάθηση αυτή απαντάται σχεδόν αποκλειστικά στις γάτες. Την 
πάθηση μπορεί να εκδηλώσουν γάτες οποιασδήποτε φυλής, 
μολονότι υπάρχει γενετική προδιάθεση για τις γάτες που ανή
κουν στις φυλές Persian, Himalayan, Siamese, Burmese και Exotic 
Shorthair. Το απόλυμα του κερατοειδούς αντιπροσωπεύει μία 
περιοχή εκφύλισης του κολλαγόνου του στρώματος με συγκέ
ντρωση χρωστικής.

Αιτιολογία
Ποικίλοι παράγοντες συμβάλλουν στην έναρξη του σχηματισμού 
του απολύματος. Αυτοί είναι η διαμόρφωση του προσώπου των 
βραχυκεφαλικών φυλών, ο λαγόφθαλμος, ο μηχανικός ερεθι
σμός, όπως η τριχίαση από εντρόπιο ή η διστιχίαση (Eικόνα 
8.7α), οι χρόνιες εξελκώσεις του κερατοειδούς, η λοίμωξη από 
ερπητοϊό, οι παθήσεις της προκεράτιας δακρυϊκής στιβάδας, οι 
τραυματισμοί του κερατοειδούς, η χορήγηση κορτικοστεροει
δών τοπικά και η πρωτογενής δυστροφία του κερατοειδούς. Ο 
συνδυασμός αυτών των προδιαθεσικών παραγόντων προκαλεί 
βλάβη στον κερατοειδή. Έχει αποδειχθεί ότι οι γάτες που υπο
βλήθηκαν σε γραμμοειδή κερατοτομή για την αντιμετώπιση 
ενός χρόνιου επιφανειακού έλκους είναι πιθανότερο να εκδη
λώσουν νεκρωτική κερατίτιδα και, για τον λόγο αυτόν, η επέμ
βαση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται. Ως κύριος αιτιολογικός 
παράγοντας της νεκρωτικής κερατίτιδας ενοχοποιείται συχνά ο 
ερπητοϊός, αλλά η ακριβής σχέση μεταξύ τους δεν έχει αποδει
χθεί.
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Κλινική εικόνα
Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται από μία ωοειδή έως στρογγυλή 
αλλοίωση, χρώματος καφέ προς μαύρο, στο κέντρο ή έκκεντρα 
του κερατοειδούς χιτώνα (Eικόνα 8.7). Η ένταση της χρώσης του 
κερατοειδούς ποικίλλει από ελαφρά απόχρωση τσαγιού έως 
σκουρόχρωμη ή έχει τη μορφή μαύρης αδιαφανούς πλάκας και 
περιβάλλεται από ποικίλου βαθμού φλεγμονή και αγγείωση. Το 
βάθος του νεκρωμένου ιστού μέσα στο στρώμα ποικίλλει. 
Συνήθως αφορά στο πρόσθιο τρίτο του στρώματος, αλλά μπο
ρεί να επεκταθεί μέχρι και τη στιβάδα του Descemet, όπου είναι 
πιθανόν να προκαλέσει διάτρηση του κερατοειδούς. Οι γάτες 
που πάσχουν εκδηλώνουν διαφόρου βαθμού ενόχληση, βλεφα
ρόσπασμο και παρουσία οφθαλμικού εκκρίματος, το οποίο μπο
ρεί να είναι σκουρόχρωμο. Σε ορισμένα περιστατικά, εμφανίζε
ται αρχικά ένα επιφανειακό έλκος του κερατοειδούς, μέσα στο 
οποίο αρχίζει να γίνεται έκδηλη μία κεχριμπαρένια αλλοίωση. 
Εφόσον εγκατασταθεί η πάθηση, η κατακράτηση φλουορεσκεΐ
νης πάνω το νεκρωτικό απόλυμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί, 
αλλά είναι εμφανής η κατακράτηση στην περιφέρεια του απο
λύματος και στον παρακείμενο κερατοειδή (Eικόνα 8.7β).

Αντιμετώπιση
Η νεκρωτική κερατίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί φαρμακευ
τικά ή χειρουργικά. Η επιλογή της πρώτης ή της δεύτερης γίνε
ται με βάση τον βαθμό ενόχλησης που υπάρχει στη γάτα, τον 
κίνδυνο επέκτασης της πάθησης σε βαθύτερα στρώματα του 
κερατοειδούς και τους οικονομικούς παράγοντες.

Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει αναμονή έως ότου το 
απόλυμα χαλαρώσει και απορριφθεί από μόνο του, καθώς εξω
θείται από τον κερατοειδή, γεγονός που μπορεί να διαρκέσει 
εβδομάδες ή και μήνες. Συνιστάται η τοπική χορήγηση αντιβιο
τικών, π.χ. φουσιδικό οξύ κάθε 8–12 ώρες. Το οφθαλμικό σκεύ
ασμα Fucithalmic Vet λιπαίνει, επίσης, τον κερατοειδή λόγω του 
συστατικού καρβομέρη που περιέχει. Η λίπανση συμβάλλει στην 
ανακούφιση, ενώ παράλληλα συνιστάται και η προσθήκη υπο
κατάστατων δακρύων τοπικά (π.χ. γέλη καρβομέρης ή κολλύ
ριο με υαλουρονικό νάτριο) στο ενδιάμεσο της χορήγησης αντι
βιοτικών, εφόσον η γάτα εμφανίζει ενόχληση και μπορεί να 
ανεχτεί την τοπική αγωγή.

Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται συχνά, από τη στιγμή 
που μειώνει σημαντικά τη διάρκεια της πάθησης. Διενεργείται 
κερατεκτομή για να εξαιρεθεί το προσβεβλημένο τμήμα του 
κερατοειδούς. Αν το νεκρωτικό απόλυμα δεν είναι επιφανειακό, 
τότε απαιτείται η χρήση μοσχεύματος για να πληρωθεί το 
έλλειμμα του κερατοειδούς. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιεί
ται σε εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς. 

Πρόγνωση 
Η υποτροπή είναι πιθανή τόσο μετά από φαρμακευτική όσο και 
μετά από χειρουργική αντιμετώπιση· για τον λόγο αυτόν, συνιστά
ται η παρακολούθηση του πάσχοντος οφθαλμού. Η επανεξέταση 
γίνεται αρχικά κάθε 3 μήνες μετά την πλήρη ίαση και, στη συνέ
χεια, μία φορά τον χρόνο μετά το πέρας του πρώτου χρόνου. 

Εωσινοφιλική (υπερπλαστική) 
κερατοεπιπεφυκίτιδα
Κλινικά ευρήματα
Η εωσινοφιλική κερατοεπιπεφυκίτιδα έχει ως αποτέλεσμα τη 
φλεγμονή του κερατοειδούς και του επιπεφυκότα, αλλά το αίτιό 
της παραμένει άγνωστο. Η υπεριώδης ακτινοβολία ενοχοποιεί
ται ως εναυσματικός παράγοντας. Μπορεί να σχετίζεται με λοί
μωξη από ερπητοϊό, αν και η συγκεκριμένη φλεγμονή είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε υποτροπή προϋπάρχουσας λανθάνου
σας λοίμωξης από αυτόν. Συνήθως προσβάλλεται αρχικά μόνο 
ο ένας οφθαλμός, αν και δεν είναι σπάνιο κατά την πρόοδο της 
νόσου να προσβληθούν και οι δύο οφθαλμοί. Χαρακτηριστικά 
παρατηρείται υπεραιμία του επιπεφυκότα, νεοαγγείωση του 
κερατοειδούς και παρουσία υπερπλαστικών πλακών που έχουν 
εικόνα λευκωπή και όψη «μαλακού τυριού», συχνότερα στο άνω 
πλάγιο ή ρινικό τεταρτημόριο (Εικόνα 8.8). 

Διαγωστική προσέγγιση 
Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με τη βοήθεια κυτταρολο
γικής εξέτασης δείγματος από τον κερατοειδή ή/και τον επιπε
φυκότα, που λαμβάνεται από την περιφέρεια της αλλοίωσης με 
το αμβλύ άκρο μιας λεπίδας νυστεριού ή με ψήκτρα (cytobrush). 
Από την εξέταση του δείγματος διαπιστώνεται ότι κυριαρχούν 
τα εωσινόφιλα μαζί με σιτευτικά κύτταρα, ουδετερόφιλα, λεμ
φοκύτταρα ή και πλασμοκύτταρα. Συνήθως, ο ειδικός κυτταρο
λόγος είναι αυτός που θα θέσει τη διάγνωση, αλλά ακόμη και 
ένας κλινικός εξοικειωμένος με την κυτταρολογία μπορεί να 

(συνέχεια) Νεκρωτική κερατίτιδα. (β) Ένα νεκρωτικό απόλυμα 
έχει αναπτυχθεί στο στρώμα, στο κέντρο ενός χρόνιου άτονου 

έλκους του κερατοειδούς, το οποίο δεν επουλώθηκε παρά την τοπική αντι
βιοτική αγωγή. Στα χείλη του έλκους το επιθήλιο δεν προσφύεται στο στρώ
μα, επιτρέποντας στη φλουορεσκεΐνη να εισχωρήσει από κάτω του. Υπάρχει 
νεοαγγείωση στο άνω πλάγιο τμήμα του κερατοειδούς και οίδημα (λευκή 
περιοχή) κάτω από το έλκος. Το κεντρικό τμήμα του έλκους εμφανίζεται με 
μαύρο χρώμα, επειδή λόγω της αναπτυχθείσας νέκρωσης.

8.7

β

Εωσινοφιλική κερατοεπιπεφυκίτιδα. (α) Παρατηρείται λευκω
πό βλεννώδες οφθαλμικό έκκριμα, λευκή διήθηση του στρώ

ματος και νεοαγγείωση του κερατοειδούς. Η κυτταρολογική εξέταση του 
κερατοειδούς επιβεβαίωσε την εωσινοφιλική κερατοεπιπεφυκίτιδα. (β) Ο 
άλλος οφθαλμός της γάτας παρουσιάζει μια λευκωπή διήθηση του κερατοει
δούς προς τον έσω κανθό, η οποία αποτελεί πιθανώς ένα πρώιμο στάδιο της 
εξέλιξης της πάθησης.

8.8

α

β
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Η τροφή πρέπει να έχει την κατάλληλη γευστικότητα, να είναι 
ισορροπημένη από πλευράς συστατικών και υψηλής πεπτικό-
τητας. Εάν δεν είναι βέβαιο ότι η γάτα πριν από την προσκόμισή 
της κατανάλωνε την κατάλληλη τροφή και πριν να χορηγηθεί 
φαρμακευτική αγωγή, πρέπει για διάστημα τουλάχιστον δεκα-
τεσσάρων ημερών να καταναλώνει τροφή με τις προαναφερό-
μενες προδιαγραφές. Κάποιες γάτες, για άγνωστους λόγους, 
ανταποκρίνονται διαφορετικά σε διαφορετικά υποαλλεργικά 
σιτηρέσια, έτσι είναι λάθος να δοκιμάζονται περισσότερες του 
ενός τύπου τροφές πριν να παρέλθουν δεκατέσσερις ημέρες 
από τη χορήγηση της συγκεκριμένης. Είναι σκόπιμο εδώ να τονι-
στεί ότι, με βάση κλινικές δοκιμές, δεν έχει αποδειχθεί η ανωτε-
ρότητα των ακέραιων σε σχέση με τις υδρολυμένες πρωτεΐνες 
της τροφής. Γενικώς, μπορεί να υποστηριχτεί ότι γάτες που απέ-
τυχαν να εμφανίσουν κλινική βελτίωση με τη χορήγηση δύο του-
λάχιστον τροφών ειδικών προδιαγραφών, που η κάθε μία χορη-
γήθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες, απαιτούν 
φαρμακευτική αγωγή.

Η τροφή θα πρέπει να εμπλουτίζεται με τη χορήγηση per os 
φολικού οξέος (0,004 mg/kg/24 h) ή να χορηγείται κυανοκοβα-
λαμίνη (250 mg/γάτα ανά εβδομάδα, s.c., για τέσσερις εβδομά-
δες), εάν οι συγκεντρώσεις τους στον ορό είναι μειωμένες. Η 
χορήγησή τους συνεχίζεται, έως ότου οι συγκεντρώσεις τους στον 
ορό επανέλθουν εντός φυσιολογικών ορίων και εξαλειφθούν τα 
συμπτώματα του ζώου. Η επανεκτίμηση της συγκέντρωσης των 
βιταμινών αυτών στον ορό του αίματος της γάτας γίνεται ένα 
μήνα μετά από την αρχή της χορήγησής τους. Γάτες με συγκέ-
ντρωση κοβαλαμίνης στον ορό που κυμαίνεται εντός φυσιολογι-
κών ορίων και που συνεχίζουν να εμφανίζουν γαστρεντερικά 
συμπτώματα απαιτούν φαρμακευτική αγωγή (βλ. παρακάτω).

Η τροποποίηση της εντερικής μικροχλωρίδας με τη χρήση 
πρεβιοτικών (π.χ. ψύλλιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες-Fos, πούλπα 
τεύτλων) και προβιοτικών (Purina fortiflora, Iams-Eukanuba 
Prostora Max, Nutramax Proviable-DC-Proprietary symbiotic) 
μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά η χρήση τους αυτή δεν έχει 
αποδειχθεί με κλινικές δοκιμές σε γάτες με ΦΝΕ. Τέλος, η χορή-
γηση ω-3 λιπαρών οξέων μπορεί να μειώσει τα προϊόντα φλεγ-
μονής που η χρόνια ΦΝΕ δημιουργεί.

Φαρμακευτική αγωγή
Η χορήγηση φαρμάκων πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται με τη 
λήψη διαιτητικών μέτρων, όπως περιγράφτηκε παραπάνω.

Μετροδιναζόλη (20 mg/kg/12 h, per os) μπορεί να μειώσει  n

τη φλεγμονή μέσω της ασκούμενης αντιβακτηριδιακής ή/
και της ανοσορρυθμιστικής της δράσης. Σε ζώα με ήπια 
συμπτωματολογία ΦΝΕ μπορεί να χορηγηθεί μονοθεραπεία, 
αλλά σε μέτριας σοβαρότητας ή σοβαρά περιστατικά απαι-
τείται συγχορήγηση μετρονιδαζόλης με πρεδνιζολόνη. Ο 
μακροχρόνιος χειρισμός του περιστατικού απαιτεί τη συνεχή 
χορήγηση μετροδιναζόλης, σε μειωμένες δόσεις, για διά-
στημα τεσσάρων με έξι εβδομάδων και, κατόπιν, τη συνέ-
χιση με διαιτητικά μέτρα.
Ο πυώδης (ουδετεροφιλικός) τύπος κολίτιδας είναι σπάνιος  n

ως είδος ΦΝΕ της γάτας και ανταποκρίνεται στη χορήγηση 
αμοξυκιλλίνης/κλαβονικού οξέος (62,5 mg/γάτα/12 h για 
δεκατέσσερις ημέρες, per os).
H πρεδνιζολόνη (1–2 mg/kg/12 h, per os) χορηγείται αρχικά  n

στο παραπάνω δοσολογικό σχήμα για διάστημα δύο έως 
τεσσάρων εβδομάδων και, κατόπιν, βαίνει μειούμενη. Η 
πρεδνιζολόνη μπορεί να αποτελεί μονοθεραπεία για γάτες 
με ΦΝΕ ποικίλης βαρύτητας.
Η χλωραμβουκίλη ενδείκνυται σε περιστατικά ανθεκτικά στη  n

χορήγηση πρεδνιζολόνης ή σε εκείνα που δεν μπορεί να εξαι-
ρεθεί από τη διαφορική διάγνωση το γαστρεντερικό λέμ-
φωμα. Η χλωραμβουκίλη χορηγείται σε δόση 2 mg/γάτα, per 
os, για διάστημα τεσσάρων συνεχών ημερών κάθε τρεις 
εβδομάδες (σε συνδυασμό με πρεδνιζολόνη), όταν πρόκει-
ται για καλώς διαφοροποιημένο λέμφωμα (βλ. γαστρεντε-
ρικό λέμφωμα).

Η φαρμακευτική αγωγή της ΦΝΕ της γάτας είναι εν πολλοίς 
εμπειρική, στηριζόμενη στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και 
στην ανταπόκριση του ζώου στη χορηγούμενη αγωγή. Οι μέχρι 
σήμερα κλινικές δοκιμές δεν έχουν αξιολογήσει την αποτελε-
σματικότητα της μονοθεραπείας (πρεδνιζολόνη ή μετρονιδα-
ζόλη) σε σχέση με τη συνδυασμένη θεραπεία (μετρονιδαζόλη 
και πρεδνιζολόνη) σε ζώα με ΦΝΕ. Ο κλινικός πρέπει να προ-
σπαθεί να μειώνει και να διακόπτει τα χορηγούμενα φάρμακα 
σε μια προσπάθεια να διατηρεί την κλινική ύφεση του ζώου 
μόνο με διαιτητικά μέτρα.

Η ανταπόκριση των περισσότερων ζώων στη θεραπεία  της 
ΦΝΕ είναι καλή, με αύξηση των διαστημάτων που αυτό δεν 
εμφανίζει συμπτωματολογία. Παρ' όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης θα 
πρέπει να ενημερώνεται για πιθανή, μη προβλεπόμενη επανεμ-
φάνιση–έξαρση της νόσου.

Υπερευαισθησία στην τροφή  
ή στα συστατικά της 
Αιτιολογία
Η τροφική αλλεργία και η υπερευαισθησία στα συστατικά της 
τροφής αποτελούν επανεμφανιζόμενη κλινική οντότητα που 
ανταποκρίνεται στη χορήγηση δίαιτας αποκλεισμού. Η τροφική 
αλλεργία αποτελεί ανοσολογική ανταπόκριση του οργανισμού, 
ενώ η υπερευαισθησία όχι. Η παθοφυσιολογία των νοσημάτων 
αυτών περιλαμβάνει μη φυσιολογική ανοσολογική (π.χ. μέσω 
IgE ανοσοσφαιρινών) ανταπόκριση, σε παρουσία αλλεργιογό-
νων της τροφής και ανεπάρκεια του εντερικού βλεννογόνιου 
φραγμού.

Κλινικά ευρήματα
Οι περισσότερες γάτες είναι μέσης ηλικίας, αφού τα αλλεργιο-
γόνα της τροφής πρέπει να καταναλώνονται για μήνες ή και χρό-
νια μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων. Προσβάλλονται το δέρμα 
και ο γαστρεντερικός σωλήνας. Συνήθως η συμπτωματολογία 
από το δέρμα είναι κυρίαρχη (βλ. Κεφάλαιο 6), με κνησμό που 
εμφανίζεται κυρίως στα άκρα και στο πρόσωπο και συνοδεύε-
ται από έξω ωτίτιδα.

Η εμφανιζόμενη συμμετρική αλωπεκία, πυώδης δερματίτιδα 
και αλλοιώσεις από αυτοτραυματισμό μπορεί να προδιαθέτουν 
σε δευτερογενή πυόδερμα και μόλυνση από Malassezia spp. Τα 
συμπτώματα από τον γαστρεντερικό σωλήνα είναι λιγότερο 
συχνά και συνήθως αφορούν σε εμέτους, απώλεια σωματικού 
βάρους και ήπιας μορφής διάρροια προέλευσης από το παχύ 
έντερο.

Διαγνωστική προσέγγιση
Η υπερευαισθησία στα συστατικά της τροφής δεν συνοδεύεται 
με θετικά ευρήματα από τις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις 
(αιματολογικές, βιοχημικές, απεικονιστικές). Η διάγνωση τίθε-
ται με βάση τα θετικά αποτελέσματα από τη χορήγηση δίαιτας 
αποκλεισμού (ύφεση ή εξάλειψη των συμπτωμάτων). Η κατανά-
λωση κατ' αποκλειστικότητα δίαιτας αποκλεισμού περιορίζει τα 
συστατικά εκείνα που περιέχονταν στην προηγουμένως χορη-
γούμενη τροφή και που προκαλούσαν την νόσο. Οι γάτες εκεί-
νες που δεν ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση δίαιτας αποκλει-
σμού πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα, διενεργώντας λεπτομερή 
δερματολογική εξέταση, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξε-
τάσεις, ενδοσκόπηση και βιοψία, με σκοπό τον εντοπισμό του 
υποκείμενου αιτίου.

Αντιμετώπιση
Στις γάτες με συμπτώματα από τον γαστρεντερικό σωλήνα, 
χορηγείται αποκλειστικά και για διάστημα τουλάχιστον δύο 
εβδομάδων δίαιτα αποκλεισμού, που να περιλαμβάνει πηγή νέας 
πρωτεΐνης ή υδρολυμένο παράγωγό της. Όλοι οι παρασκευα-
στές εμπορικών τροφών για γάτες διακινούν εξαιρετικής ποιό-
τητας προϊόντα, χωρίς να αναφέρεται πλεονέκτημα του ενός 
προϊόντος έναντι του άλλου. Εάν μετά τη χορήγηση ειδικής δίαι-
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τας διακοπούν τα γαστρεντερικά συμπτώματα, τίθεται διάγνωση 
υπερευαισθησίας στα συστατικά της τροφής (βλ. ΟΤΑ 6.1 για 
λεπτομέρειες των διατροφικών δοκιμών σε γάτες με δερματικά 
συμπτώματα).

Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, απαιτείται η δοκιμή 
πρόκλησης με χορήγηση της προηγούμενης τροφής και την 
επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές 
η δοκιμή πρόκλησης δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και πολ-
λοί ιδιοκτήτες αρνούνται να μπουν στη διαδικασία αυτή. 

Έτσι, εάν η γάτα καταναλώνει την νέας σύνθεσης τροφή και 
οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τη χορήγησή της σε 
μακροχρόνια βάση, η δοκιμή πρόκλησης καθίσταται περιττή· 
πολλές γάτες με τη συγκεκριμένη νόσο ίσως να απαιτούν χορή-
γηση δίαιτας αποκλεισμού εφ' όρου ζωής. Εάν τα συμπτώματα 
από το γαστρεντερικό επανεμφανιστούν με τη χορήγηση μη 
υποαλλεργικής τροφής, συνιστάται η επαναχορήγηση της δίαι-
τας αποκλεισμού.

Γαστρεντερικό λέμφωμα
Αιτιολογία
Το γαστρεντερικό λέμφωμα (λεμφοσάρκωμα – LSA) είναι κακόη-
θες νεόπλασμα, προερχόμενο από τα κύτταρα του λεμφοειδούς 
ιστού. Οι αλλοιώσεις μπορεί να εντοπίζονται σε οποιοδήποτε 
τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και αφορούν σε B, T ή 
μεγάλα λεμφοκύτταρα (LGL). Η χρόνια μορφή ΦΝΕ μπορεί να 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη πεπτικού τύπου 
LSA. Η ακριβής αιτιολογία του LSA παραμένει άγνωστη.

Κλινικά ευρήματα
Γάτες με γαστρεντερικό LSA είναι συνήθως μέσης ηλικίας (7–10 
ετών) με χρόνια συμπτωματολογία, στην οποία περιλαμβάνο-
νται έμετοι, διάρροια, ανορεξία και απώλεια σωματικού βάρους. 
Ωχρότητα των βλεννογόνων υποδηλώνει απώλεια αίματος (π.χ. 
αιματέμεση, μέλαινα) από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Κατά την 
κλινική εξέταση, αποκαλύπτονται ακόμη καχεξία, ηπατοσπλη-
νομεγαλία, μεσεντέριος λεμφαδενοπάθεια και ψηλαφητή 
πάχυνση του εντερικού τοιχώματος. Τα κλινικά ευρήματα σχε-
τίζονται με τον τύπο (εντοπισμένο ή διάχυτο) και την εντόπιση 
των αλλοιώσεων, όπως επίσης και με τη διάρκεια του νοσήμα-
τος. Στην αυξημένη θνητότητα του LSA συμβάλλουν συνυπάρ-
χοντα προβλήματα, όπως η μείωση της συγκέντρωσης της κοβα-
λαμίνης του ορού και η εκσεσημασμένη απώλεια αίματος από 
το έντερο.

Διαγνωστική προσέγγιση
Για τη διάγνωση του γαστρεντερικού LSA, απαιτείται ιστοπαθο-
λογική επιβεβαίωση της παρουσίας νεοπλασματικών κυττάρων 
από ιστοτεμάχια που λαμβάνονται μετά από βιοψία από όλα τα 
τμήματα του λεπτού ή/και του παχέος εντέρου. Η βιοψία γίνε-
ται με λαπαροτομή, ενδοσκοπικά ή λαπαροσκοπικά (βλ. ΟΤΑ 
11.1). Εάν οι βιοψίες γίνονται με ενδοσκοπικό ή λαπαροσκοπικό 
τρόπο, πρέπει να ενημερώνεται και ο παθολογοανατόμος.

Οι εξετάσεις στο ζώο πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν 
στον πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο, στην εξέταση 
ούρου και κοπράνων και στην εκτέλεση δοκιμών FeLV/FIV, με 
σκοπό τον αποκλεισμό άλλων αιτιών που προκαλούν γαστρε-
ντερικά συμπτώματα. Επίσης, εκτελούνται οι δοκιμές FTLI και 
FPLI στον ορό για τον αποκλεισμό τυχόν εξωκρινούς παγκρεα-
τικής ανεπάρκειας ή χρόνιας παγκρεατίτιδας, αντιστοίχως. Η 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης φολικού οξέος 
και της κοβαλαμίνης του ορού μπορεί να συμβάλει στη διαπί-
στωση της ύπαρξης εντοπισμένης ή διάχυτης εντεροπάθειας 
του λεπτού εντέρου και, βεβαίως, να σηματοδοτήσει τη χορή-
γηση των παραπάνω βιταμινών per os.

Εκτελούνται, επίσης, απεικονιστικές εξετάσεις κοιλίας και 
θώρακα, για την αποκάλυψη τυχόν οργανομεγαλίας ή θωρακι-
κής μετάστασης. Η υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλίας 

μπορεί να αποκαλύψει μάζες, πάχυνση του εντερικού τοιχώμα-
τος ή/και μεσεντέριο λεμφαδενοπάθεια και να επιτρέψει τη 
λήψη κυτταρολογικού υλικού μέσω λεπτής βελόνας από τους 
παραπάνω ιστούς. Η ανοσοϊστοχημική χρώση επιβεβαιώνει τον 
φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των υποτύπων B, T και LGL λεμφο-
κυττάρων και, ανάλογα με τον κυρίαρχο υπότυπο, μπορεί να 
δοθούν προγνωστικές πληροφορίες στον ιδιοκτήτη (π.χ. εάν 
κυριαρχούν τα Τ λεμφοκύτταρα, η ανταπόκριση στη χημειοθε-
ραπεία είναι μικρότερη), αν και υφίσταται έλλειψη σύγχρονων 
δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με τη νόσο στη γάτα. Πρέπει 
να τονιστεί ότι η παρουσία ανοσοφαινοτύπων στις ιστοπαθολο-
γικές τομές συμβάλλει τα μέγιστα στη διαφοροποίηση πεπτικού 
τύπου λεμφώματος από τη σοβαρή μορφή της ΦΝΕ, εάν βεβαίως 
η χρώση αιματοξυλίνης–εωσίνης από μόνη της δεν τα διαφορο-
ποιεί. Ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός με τη χρήση αντι-T 
ή αντι-B αντισωμάτων συμβάλλει στη διαφοροποίηση του ομο-
γενούς (απλός κλώνος) λεμφοειδούς από τον συνήθως ετερο-
γενή (πολλαπλοί κλώνοι) λεμφοειδή πληθυσμό που χαρακτηρί-
ζει τη ΦΝΕ.

Αντιμετώπιση  
Η θεραπεία όλων των μορφών του γαστρεντερικού (πεπτικού) 
τύπου του λεμφώματος είναι παρηγορητική, επειδή δεν επέρ-
χεται ποτέ η πλήρης ίαση. Όμως, γάτες με χαμηλής διαφορο-
ποίησης γαστρεντερικό λέμφωμα μπορεί να επιβιώνουν για χρό-
νια.

Εντοπισμένες νεοπλασματικές αλλοιώσεις αφαιρούνται χει-
ρουργικά, αφού πρώτα η λεπτομερής κλινική, εργαστηριακή και 
απεικονιστική διερεύνηση τις επιβεβαιώσουν. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, η ολοκληρωμένη χειρουργική εξαίρεση δεν ακολου-
θείται από χημειοθεραπεία.

Σε γάτες με διάχυτη μορφή γαστρεντερικού λεμφώματος 
χορηγείται συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση τα πρωτό-
κολλα Madisson–Wisconsin ή COP (για υψηλής διαφοροποίη-
σης λεμφώματα) ή συνδυασμός χλωραμβουκίλης και πρεδνιζο-
λόνης (για χαμηλής διαφοροποίησης λεμφώματα) μετά από 
εξέταση και ειδικό κτηνίατρο ογκολόγο.

Στο πρωτόκολλο Madison–Wisconsin ( n Vail et al., 1998) χρη-
σιμοποιούνται πέντε διαφορετικά φάρμακα: (κυκλοφωσφα-
μίδη, βινκριστίνη και πρεδνιζολόνη ± δοξορουβικίνη ± ιντα-
ρουβισίνη), που χορηγούνται για διάστημα 25 εβδομάδων. 
Σε κάποια περιστατικά και, εφόσον οι νεοπλασματικές 
αλλοιώ σεις αφορούν σε όλο το πάχος του εντερικού τοιχώ-
ματος (αν και φαίνεται ότι είναι σπάνιο), η χημειοθεραπεία 
μπορεί να προκαλέσει ρήξη του. Για αποφυγή τής παραπάνω 
επιπλοκής, είναι απαραίτητο στα ζώα αυτά να εφαρμόζεται 
το χημειοθεραπευτικό σχήμα πιο σταδιακά και λιγότερο επι-
θετικά, με μικρότερες δόσεις των φαρμάκων σε μεγαλύτερα 
μεσοδιαστήματα. Η συνέχισή της θα εξαρτηθεί από τον 
βαθμό ανταπόκρισης του ζώου σε αυτήν. Εάν ο κλινικός δεν 
είναι πολύ εξοικειωμένος με τη χρήση χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων, θα πρέπει να συμβουλεύεται ειδικό. 
Ο συνδυασμός πρεδνιζολόνης–χλωραμβουκίλης είναι συχνά  n

περισσότερο αποτελεσματικός σε γάτες με χαμηλής διαφο-
ροποίησης (π.χ. παρουσία μικρών ώριμων λεμφοκυττάρων) 
γαστρεντερικό λέμφωμα. Η δόση της πρεδνιζολόνης σε 2 
mg/kg/12 h, per os έως την κλινική βελτίωση (και κατόπιν 1 
mg/kg/48 h, per os, εάν απαιτείται) σε συνδυασμό με χλω-
ραμβουκίλη 2 mg/24 h, per os για 4 συνεχείς ημέρες κάθε 
τρεις εβδομάδες είναι συνήθως αποτελεσματική. 
Εναλλακτικά, βλέπε στους Barrs και Beaty 2012 για άλλες 
δόσεις των δύο παραπάνω αναφερόμενων φαρμάκων. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα χημειοθεραπευ-
τικά πρωτόκολλα αναγράφονται στο Κεφάλαιο 21 και στην 
έκδοση της BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology.
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Η αξία της γενικής εξέτασης αίματος/βιοχημικών εξετά-•	
σεων/ανάλυση ούρου είναι η αναγνώριση συνυπαρχόντων 
νοσημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις θερα-
πευτικές επιλογές και η ύπαρξη μιας αρχικής εικόνας 
συγκεκριμένων παραμέτρων που πρέπει να παρακολου-
θούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, π.χ. εμφάνιση ή 
επιδείνωση ΧΝΝ ή εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών 
κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής.

Στον Πίνακα 14.2 παρατίθεται η διαφορική διάγνωση του  n

νοσήματος.

Διαγνωστική προσέγγιση
Το πιο χρήσιμο και οριστικά διαγνωστικό εργαστηριακό εύρημα 
είναι η αύξηση της ολικής Τ4 του ορού (θυροξίνη), η οποία χαρα-
κτηρίζεται από υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση του υπερθυ-
ρεοειδισμού και στα περισσότερα περιστατικά είναι και η μονα-
δική διαγνωστική εξέταση που χρειάζεται. Ο ραδιοανοσολογικός 
προσδιορισμός της ολικής Τ4 είναι η μεθοδολογία εκλογής. 

Σε κάποιες γάτες με υπερθυρεοειδισμό και όταν συνυπάρχει 
και άλλο νόσημα, η συγκέντρωση της ολικής Τ4 μπορεί να βρε-
θεί εντός (στο ανώτερο μισό) των φυσιολογικών ορίων. Σε αυτά 
τα περιστατικά, πρέπει να γίνεται μέτρηση της ελεύθερης Τ4 με 
τη μέθοδο της διάλυσης μέχρι την εξισορρόπηση. Η ελεύθερη 
Τ4 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον αρχικό διαγνωστικό 
έλεγχο του υπερθυρεοειδισμού λόγω της χαμηλότερης ειδικό-
τητάς της σε σύγκριση με την ολική Τ4 (δηλ. μπορεί να οδηγή-
σει σε ψευδώς θετική διάγνωση υπερθυρεοειδισμού). Παρ' όλα 
αυτά, είναι λιγότερο ευαίσθητη στην επίδραση των συνυπαρχό-
ντων νοσημάτων, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με την ολική Τ4, όταν η τελευταία είναι εντός των 
ανώτερων φυσιολογικών ορίων και υπάρχει αυξημένος δείκτης 
υποψίας για την παρουσία υπερθυρεοειδισμού.

Παρ' όλο που και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις είναι διαθέ-
σιμες, όπως η δοκιμή καταστολής της θυρεοειδοτρόπου (TSH) 
ορμόνης και το σπινθηρογράφημα –αυτές σπανίως χρειάζονται 

και περισσότερες πληροφορίες– ή η συμβολή ενός ειδικού είναι 
αναγκαίες πριν από την εκτέλεσή τους. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, ο αναγνώστης μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλίο 
BSAVA Manual of Canine and Feline Endocrinology.

Αντιμετώπιση
Στις θεραπευτικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται η φαρμακευ-
τική αγωγή, η ειδική διατροφή, η χειρουργική αντιμετώπιση και 
η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Η απόφαση για το ποια θερα-
πευτική επιλογή θα ακολουθηθεί πρέπει να βασίζεται σε συγκε-
κριμένους παράγοντες (Εικόνα 14.3).

Φαρμακευτική αγωγή
Η δράση της φαρμακευτικής αγωγής οφείλεται στην αναστολή 
του ενζύμου της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης, που συμμετέχει 
σε διάφορα στάδια σχηματισμού της Τ4 και της Τ3. Η φαρμα-
κευτική αγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από άλλες μορ-
φές θεραπείας, καθώς μπορεί να σταθεροποιήσει τον ασθενή 
πριν από το χειρουργείο (ταχυκαρδία, υπέρταση) και να συμ-
βάλλει στην αναγνώριση υποκείμενης νεφρικής νόσου που 
καλύπτεται από τον υπερθυρεοειδισμό. Αν και συχνά θεωρείται 
η φτηνότερη θεραπευτική επιλογή, το αθροιστικό κόστος των 
φαρμάκων και της παρακολούθησης της θεραπείας σε βάθος 
χρόνου την καθιστά πιο ακριβή από τη θυρεοειδεκτομή και τη 
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνε-
ται υπ' όψιν ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν αποτελεί οριστική 
θεραπεία για τα αδενώματα (η βρογχοκήλη παραμένει). Με την 
πάροδο του χρόνου, τόσο το μέγεθος του αδενώματος όσο και 
η παραγωγή θυροξίνης μπορεί να αυξηθούν, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των αναγκών σε φάρμακα.

Μεθιμαζόλη: Ένα κτηνιατρικό σκεύασμα (Felimazole) είναι εγκε-
κριμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο για χορήγηση δύο φορές την 
ημέρα στην αρχική δόση των 2,5 mg/12 h, per os. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση της εμφανίζονται στο 
18% περίπου των περιστατικών και συμπεριλαμβάνουν συμπτώ-
ματα από το πεπτικό (έμετοι και διάρροιες), αιματολογικές 
δυσκρασίες (θρομβοκυτταροπενία, ουδετεροπενία, απλαστική 
αναιμία), ηπατοπάθεια, κνησμός της κεφαλής και του τραχήλου 
(Εικόνα 14.4) και σπανίως βαριά μυασθένεια. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες της μεθιμαζόλης και της καρβιμαζόλης είναι οι ίδιες (βλ. 
παρακάτω). Ως εκ τούτου σε γάτες που παρατηρήθηκαν ανεπιθύ-
μητες ενέργειες μετά από τη χορήγηση καρβιμαζόλης (ιδίως όταν 
αυτές είναι σοβαρές) δεν πρέπει να χορηγείται μεθιμαζόλη. Σε 

Διαφορική διάγνωση των κλινικών ευρημάτων που συνο-
δεύουν τον υπερθυρεοειδισμό.14.2

Κλινικά 
συμπτώματα

Διαφορική διάγνωση

Απώλεια βάρους (με 
φυσιολογική όρεξη) 
(Κεφάλαιο 5.36)

Σακχαρώδης διαβήτης, φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου, εξωκρινής παγκρεατική ανεπάρκεια, 
νεόπλασμα του εντέρου, ακατάλληλη διατροφή, 
ενδοπαράσιτα.

Πολυουρία/
πολυδιψία (Κεφάλαιο 
5.29)

Χρόνια νεφρική νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, 
ακρομεγαλία, υπερασβεστιαιμία, πυελονεφρίτιδα.

Διαταραχές 
συμπεριφοράς 
(Κεφάλαιο 5.24)

Υπέρταση, διαταραχές των γνωστικών 
λειτουργιών, ενδοκρανιακά νοσήματα (π.χ. 
μηνιγγίωμα, τοξοπλάσμωση, FIP), πόνος.

Τραχηλική μάζα Λεμφαδενοπάθεια, διογκωμένοι παραθυρεοειδείς 
αδένες, κύστη του θυρεοειδούς αδένα.

Ταχυκαρδία και 
καρδιακό φύσημα 
(Κεφάλαιο 5.17)

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, δευτερογενής 
καρδιακή υπερτροφία, περιοριστική 
μυοκαρδιοπάθεια, αταξινόμητη 
μυοκαρδιοπάθεια, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, 
συμπαθοτονία, αναιμία (αντισταθμιστική 
ταχυκαρδία και μειωμένο ιξώδες του αίματος).

Κακή ποιότητα 
τριχώματος

Εξωπαράσιτα, αρθρίτιδα, σύνδρομο πλημμελούς 
απορρόφησης, ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

Μυϊκή αδυναμία Σακχαρώδης διαβήτης, υποκαλιαιμία (χρόνια 
νεφρική νόσος, ανορεξία, υπεραλδοστερονισμός), 
υπερασβεσταιμμία, πολυμυοπάθεια.

Αύξηση 
δραστηριότητας 
ηπατικών ενζύμων 
(Κεφάλαιο 5.31)

Λεμφοκυτταρική χολαγγειοηπατίτιδα, 
ουδετεροφιλική χολαγειίτιδα, ηπατική 
λιποείδωση, FIP, τοξοπλάσμωση, σηψαιμία.

Παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν πριν από 
την επιλογή του είδους θεραπείας σε γάτες με υπερθυρεοει-

δισμό.

14.3

Παράγοντες που αφορούν στη γάτα

Συνυπάρχοντα προβλήματα. n

Ικανότητα συμμόρφωσης στη χορήγηση αγωγής από του στόματος. n

Ηλικία. n

Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων. n

Παράγοντες που αφορούν στον ιδιοκτήτη

Οικονομική δυνατότητα. n

Αφοσίωση στη χορήγηση διά βίου θεραπείας. n

Διάθεση να νοσηλεύσει ή να παραπέμψει τη γάτα του. n

Άλλοι παράγοντες

Διαθεσιμότητα Ι n 131 (Πίνακας 14.5).
Ειδική διατροφή: προσφάτως έγινε διαθέσιμη μια ειδική τροφή  n

περιορισμένης συγκέντρωσης σε ιώδιο. Η αποτελεσματικότητά της 
στηρίζεται στην αποκλειστική χορήγησή της. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ' όψιν και η ποσότητα του ιωδίου που περιέχεται στο νερό που 
καταναλώνει η γάτα, ώστε να διασφαλιστεί ο διατροφικός περιορισμός 
του ιωδίου. Περισσότερες έρευνες χρειάζονται, για να διερευνηθεί η 
καταλληλόλητά της ως αποκλειστική μακροχρόνια θεραπεία για τον 
υπερθυρεοειδισμό της γάτας.
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κάποιες χώρες είναι διαθέσιμα διαδερμικά σκευάσματα μεθιμα-
ζόλης. Τόσο τα έκδοχα που χρησιμοποιούνται όσο και η απορ-
ρόφηση ποικίλλουν μεταξύ σκευασμάτων και συνιστάται η συμ-
βολή ειδικού πριν από τη χρήση τους.

Καρβιμαζόλη: Η καρβιμαζόλη μεταβολίζεται σε μεθιμαζόλη. Ένα 
σκεύασμα βραδείας απελευθέρωσης μεθιμαζόλης (Vidalta) είναι 
εγκεκριμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο για χρήση σε γάτες, διευκο-
λύνοντας τους ιδιοκτήτες, αφού μπορεί να χορηγείται μια φορά 
την ημέρα. Για ήπια περιστατικά (Τ4 3,9–7,8 μg/100 ml) συνιστά-
ται η αρχική δόση των 10 mg/ημέρα, ενώ για γάτες με Τ4 >7,8 
μg/100 ml συνιστάται η δόση των 15 mg/ημέρα (ισοδύναμα με 
7,5 mg μεθιμαζόλης). Αδημοσίευτες επιστημονικές πηγές περι-
γράφουν ότι το σκεύασμα δεν είναι αποτελεσματικό, πιθανώς 
λόγω της ακανόνιστης απορρόφησής του σε γάτες με υπερθυ-
ρεοειδισμό. Πριν να γίνουν διαθέσιμα εγκεκριμένα κτηνιατρικά 
προϊόντα, χρησιμοποιούνταν ανθρώπινο σκεύασμα καρβιμαζό-
λης στη δόση των 5 mg/8–12 h. Η συγγραφέας θεωρεί τη χρήση 
του αποτελεσματική (μη εγκεκριμένη θεραπεία) είτε σε περιστα-
τικά που είναι δύσκολο να ελεγχθούν με την καρβιμαζόλη βρα-
δείας απελευθέρωσης είτε σε γάτες που είναι δύσκολο να 
δεχθούν χάπια από του στόματος και αυτό γιατί είναι περισσό-
τερο εύληπτα με το φαγητό συγκριτικά με άλλα σκευάσματα. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες της καρβιμαζόλης και της μεθιμαζόλης είναι 
οι ίδιες. Ως εκ τούτου, σε γάτες που παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά από τη χορήγηση καρβιμαζόλης (ιδίως όταν αυτές 
είναι σοβαρές) δεν πρέπει να χορηγείται μεθιμαζόλη.

Παρακολούθηση της θεραπείας: Γενική εξέταση αίματος, βιο-
χημικές εξετάσεις, ανάλυση ούρου και μετρήσεις της ολικής Τ4 
θα πρέπει να επαναληφθούν περίπου 2 εβδομάδες από την 
έναρξη της θεραπείας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται: στον 
αριθμό των αιμοπεταλίων (προσοχή στους αυτόματους αναλυ-
τές· ΟΤΑ 5.4.2), στην εμφάνιση ή στην επιδείνωση προϋπάρχου-
σας αζωθαιμίας και στην αύξηση της δραστηριότητας των ηπα-
τικών ενζύμων. Η δόση μπορεί σταδιακά να αυξηθεί, εάν δεν 
παρατηρηθεί ανταπόκριση στην αρχική δόση. Όταν επιτευχθεί 
ευθυρεοειδισμός, η δόση των φαρμάκων πρέπει να ρυθμίζεται, 
ώστε αυτός να διατηρείται με τη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Η ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής σε γάτες που προσκο-

μίζονται με σοβαρή νεφρική νόσο, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
παραμένουν ηπίως υπερθυρεοειδικές, για να διατηρείται σταθε-
ρός ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης, θεωρούνταν παλαιότερα 
ευεργετική. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή τίθεται υπό αμφισβή-
τηση, αφού ο ίδιος ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί να προκαλέσει 
επιδείνωση της νεφρικής νόσου. Γι' αυτό, στα περιστατικά αυτά 
συνιστάται η επίτευξη ευθυρεοειδισμού μαζί με την ταυτόχρονη 
διαχείριση της ΧΝΝ (Κεφάλαιο 13). Αντιθέτως, ο υποθυρεοειδι-
σμός θα πρέπει να αποφευχθεί, γιατί μπορεί να είναι επιβλαβής 
για οποιαδήποτε υποκείμενη ΧΝΝ. Συνιστάται, επίσης, η συχνή 
παρακολούθηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, καθώς πολ-
λές γάτες με υπερθυρεοειδισμό και φυσιολογική συστολική αρτη-
ριακή πίεση κατά την προσκόμιση μπορεί να εμφανίσουν υπέρ-
ταση μετά από μήνες επιτυχούς θεραπείας.

Ειδική διατροφή
Προσφάτως έγινε διαθέσιμη μια περιορισμένη σε ιώδιο δια-
τροφή για τον έλεγχο του υπερθυρεοειδισμού. Η διατροφή, 
λόγω της πολύ μικρής περιεκτικότητας σε ιώδιο, μειώνει την 
παραγωγή θυροξίνης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως απο-
κλειστική διατροφή και οι γάτες θα πρέπει να μένουν μέσα στο 
σπίτι, για να αποφευχθεί η πρόσβαση σε άλλη πηγή ιωδίου. 
Επιπλέον, ιδίως σε περιοχές που το νερό είναι πλούσιο σε ιώδιο, 
συνιστάται η χορήγηση και απιονισμένου νερού. Δεν ενδείκνυ-
ται σε γάτες που τους χορηγείται ειδική κλινική δίαιτα γι' άλλο 
νόσημα και σε σπίτια που ζουν περισσότερες από μία γάτες. Αν 
και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αξιολογούν την απο-
τελεσματικότητα της ειδικής διατροφής, αυτή μπορεί να είναι 
αποτελεσματική σε ζώα που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια 
και η ευληπτότητα της τροφής δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ραδιενεργό ιώδιο
Η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (Ι131) θεωρείται η καλύτερη 
θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδι-
σμού, επειδή:

Είναι ασφαλής. n

Έχει υψηλή αποτελεσματικότητα (>90% των περιστατικών  n

απαιτούν μόνο μια συνεδρία).
Οι υποτροπές είναι σπάνιες. n

Δεν απαιτεί γενική αναισθησία. n

Είναι αποτελεσματική και για τον έκτοπο θυρεοειδικό ιστό. n

Η αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση του καρκι- n

νώματος του θυρεοειδούς είναι μεγαλύτερη από τη χειρουρ-
γική εξαίρεση ή τη φαρμακευτική αγωγή.

Το Ι131 τυπικά χορηγείται υποδορίως (s.c.) και η γάτα παρα-
μένει στην απομόνωση για χρονικό διάστημα που ορίζεται από 
τις τοπικές αρχές ακτινοπροστασίας. Ενώ παλαιότερα απαιτού-
νταν χρονικό διάστημα απομόνωσης έως και 4 εβδομάδες, 
σήμερα σε ορισμένες περιοχές το χρονικό διάστημα είναι πολύ 
μικρότερο.

Η θεραπεία Ι131 δεν είναι πάντα κατάλληλη σε ζώα με συνυ-
πάρχοντα νοσήματα που απαιτούν είτε τη χορήγηση φαρμάκων 
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) είτε στενή παρακολούθηση, λόγω 
των πολύ περιορισμένων χειρισμών που επιτρέπονται κατά την 
περίοδο απομόνωσης. Επίσης, σε κάποιους ιδιοκτήτες δεν αρέ-
σει η ιδέα ότι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη γάτα τους 
κατά την περίοδο απομόνωσης ή δεν την επιλέγουν λόγω 
κόστους και περιορισμένης διαθεσιμότητας. Δεδομένου του 
κόστους που συνεπάγεται η μακροχρόνια χορήγηση των φαρ-
μάκων και η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η 
θεραπεία με Ι131 δεν θεωρείται περισσότερο ακριβή. Η φαρμα-
κευτική αγωγή θα πρέπει να διακόπτεται λίγο πριν από τη χορή-
γηση του Ι131 (4–9 ημέρες), καθώς η μεθιμαζόλη ελαττώνει την 
οργανοποίηση του ιωδίου μέσα στον θυρεοειδή, μειώνοντας 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Για τα χρονικά αυτά 
διαστήματα, θα πρέπει να αναζητούνται πληροφορίες από το 
κέντρο στο οποίο θα γίνει η θεραπεία, καθώς οι οδηγίες διαφέ-
ρουν μεταξύ τους. Στοιχεία επικοινωνίας για κέντρα που παρέ-
χουν τη θεραπεία (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012) στο Ηνωμένο 

Ερύθημα και κνησμός στην κεφαλή 4 εβδομάδες μετά από 
την έναρξη θεραπείας με μεθιμαζόλη. Αυτή η ανεπιθύμητη 

ενέργεια μπορεί να είναι τόσο σοβαρή, που να προκαλούνται σοβαρές αυ-
τοτραυματικές αλλοιώσεις και να απαιτείται η άμεση διακοπή της θερα πείας. 
Τα κλινικά συμπτώματα υποχώρησαν 3 εβδομάδες μετά από τη διακοπή 
χορήγησης του φαρμάκου.

14.4
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