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της θεραπείας, αλλά η δόση πρέπει να μειώνε-
ται σταδιακά για να μειωθούν τα συμπτώματα 
της στέρησης.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Η χορήγηση, άλλων φαρμάκων, μπορεί να ανα-
στείλει το μεταβολισμό της (πχ. κετοκοναζόλη, 
χλωραμφαινικόλη, και ιτρακοναζόλη).

Οδηγίες χρήσης
Η χρήση της στα ζώα προέρχεται κυρίως από 
εμπειρική χρήση και κλινικές παρατηρήσεις. Δεν 
υπάρχουν κλινικές μελέτες ή μελέτες αποτελεσμα-
τικότητάς που να επιβεβαιώνουν τη δραστικότητά 
της. Η διάρκεια της δράσης της, στους περισσό-
τερους σκύλους, είναι μόνο 2-3 ώρες. Επομένως, 
συνηθώς χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων μικρής διάρκειας, και αν χρειαστεί, 
μπορεί να απαιτείται συχνότερη χορήγησή της. 
Όταν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φοβί-
ας θορύβου (καταιγίδες), σε ορισμένους σκύλους 
μαζί με την αλπραζολάμη, βοηθάει πολύ η χορήγη-
ση κλομιπραμίνης στη δόση των 0,02 mg/kg, 1 ώρα 
πριν την εκδήλωση της καταιγίδας. 

Τα δισκία Niravam (βλέπε φαρμακοτεχνικές 
μορφές) διαλύονται γρήγορα και μπορεί να είναι 
πιο εύκολο να χορηγηθούν σε ζώα που δύσκολα δέ-
χονται τη θεραπευτική αγωγή. Τα δισκία πολύ εύ-
κολα διαλύονται στη γλώσσα χωρίς να απαιτείται η 
χορήγηση νερού, και μπορούν να διασπαστούν για 
τον σωστό υπολογισμό της δόσης.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Παρακολουθήστε τα ηπατικά ένζυμα σε ζώα με μα-
κροχρόνια χορήγηση. Αν και η συγκέντρωση της 
στο αίμα συνήθως δεν προσδιορίζεται στα ζώα, 
στους ανθρώπους συγκεντρώσεις των 20-40 ng/
mL, έχουν συσχετιστεί με θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αλπραζολάμη διατίθεται, με τη μορφή δισκίων 

σε διάφορες περιεκτικότητες των 0,25, 0,5, 1, 
και 2 mg και ως δισκία επιμερισμένα σε δυο 
περιεκτικότητες του 1 και των 2 mg.

 • Δισκία γρήγορη διαλυτότητας (Niravam), 
διατίθενται σε διάφορες περιεκτικότητες των 
0,25, 0,5, 1, και 2 mg, τα οποία  μπορούν να 
διασπαστούν για τον σωστό υπολογισμό της 
δόσης.

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, να 
προστατεύεται από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Το φάρμακο είναι σταθερό σε ορισμέ-
νες ιδιοπαρασκευαζόμενες φαρμακομορφές για 60 
ημέρες. 

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 0,025 – 0,05 mg/kg PO.  Αν απαιτείται, αυξήστε 

τη δόση στα 0,1 mg/kg. Συχνότερη χορήγηση 
(κάθε 4 ή 6 ώρες-q4-6h) έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ορισμένους ασθενείς

Γάτες
 • 0,125 mg/γάτα q12h PO (μισό δισκίο των 0,25 

mg) ή 0,125-0,025 mg/kg q12h PO και ως q8h 

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
Άλογα

 • Δόση εφόδου 0,1 mg/kg, δόση συντήρησης 0,04 
mg/kg q12h PO.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν κανονιστικές οδηγίες. Για εκτίμηση 
των χρόνων αναμονής μετά από χρήση εκτός των 
ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη FARAD στον ιστό-
τοπο www.FARAD.org.
Ταξινόμηση κατά RCI: Τάξη 2

Αλτρενογέστη
(Altrenogest, al-tren´-oh-jest)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: Regu-
Mate, Matrix
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Ορμόνη

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Η αλτρενογέστη είναι ένα ενεργό συνθετικό ορμο-
νικό προγεσταγόνο. Ως αγωνιστής της προγεστερό-
νης χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη καταστολή 
του οίστρου στα ζώα. Η καταστολή του οίστρου, 
επιτρέπει τον προκαθορισμό του οίστρου που ακο-
λουθεί τη διακοπή της χορήγησης του φαρμάκου. 
Επομένως, χρησιμοποιείται για την επαγωγή φυσι-
ολογικού οιστρικού κύκλου και έτσι μπορεί να γίνει 
προγραμματισμός της αναπαραγωγής. Όταν αρχί-
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σει η θεραπεία, το 95% των φορβάδων παρουσιά-
ζουν καταστολή του οιστρικού κύκλου σε 3 ημέρες.

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αλτρενογέστη ενδείκνυται για τη καταστολή του 
οίστρου στα ζώα, και διευκολύνει την επαγωγή ενός 
φυσιολογικού οιστρικού κύκλου. Χρησιμοποιείται 
στις φορβάδες για να διευκολύνει τον προγραμμα-
τισμό της αναπαραγωγής. Επίσης, χρησιμοποιείται 
σε άλογα αγώνων για τη καταστολή της ιδιαίτερης 
συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα ζώα όταν βρί-
σκονται σε οίστρο. Όταν η θεραπεία σταματήσει, οι 
φορβάδες παρουσιάζουν οίστρου μετά 4 έως 5 ημέ-
ρες και μετέπειτα παρουσιάζουν φυσιολογικούς οι-
στρικούς κύκλους.  

Στους χοίρους, η αλτρενογέστη χρησιμοποιεί-
ται για τον συγχρονισμό του οίστρου στους ενή-
λικους θηλυκούς χοίρους, που έχουν εκδηλώσει 
τουλάχιστον έναν οίστρο. Να μην χρησιμοποιείται 
σε θηλυκούς χοίρους που έχουν παρουσιάσει στο 
παρελθόν ή έχουν ιστορικό φλεγμονών της μήτρας  
(πχ, οξεία, υποκλινική, η χρόνια ενδομητρίτιδα)

Πληροφορίες προφύλαξης

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Να μην χορηγείται σε έγκυα ζώα. Οι άνθρωποι 
που χειρίζονται την αλτρενογέστη και ειδικά οι 
γυναίκες, πρέπει να φορούν γάντια και να απο-
φεύγουν την άμεση επαφή, γιατί η αλτρενογέστη 
μπορεί να απορροφηθεί από το άθικτο δέρμα. Η 
αλτρενογέστη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε φορβάδες και θηλυκούς χοίρους που έχουν 
ιστορικό παθήσεων της μήτρας (μητρίτιδα). 

Οδηγίες χρήσης
Στις φορβάδες, χορηγείται μια δόση αλτρενογέστης 
ημερησίως για 15 ημέρες  από το στόμα με τη τρο-
φή (ψεκασμός της τροφής με το ελαιώδες διάλυμα) 
ή απευθείας τοποθέτηση στη γλώσσα. Στις σύες χο-
ρηγείται  είτε  με ψεκασμό στην επιφάνεια της τρο-
φής (top dressing), είτε μαζί με την τροφή.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Παρακολούθηση του ζώου για εκδήλωση συμπτω-
μάτων οίστρου. Αιματολογικός έλεγχος σε περιπτώ-
σεις υπερδοσίας.

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αλτρενογέστη διατίθεται, με τη μορφή 

πόσιμου ελαιώδους διάλυμα με περιεκτικότητα 
0,22% (2,2 mg/mL)

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα
 • Δεν υπάρχουν δόσεις για μικρά ζώα.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα

Άλογα
 • 0,044 mg/kg (ή 1mL για κάθε 110 pounts ~ 50 Kg), 

από το στόμα μια φορά την ημέρα για 15 ημέρες

Χοίροι
 • Χορήγηση 6,8 mL (15 mg αλτρενογέστης) 

για κάθε θηλυκό χοίρο μια φορά την ημέρα 
για 14 συνεχόμενες ημέρες, με ψεκασμό της 
επιφάνειας τμήματος της τροφής κάθε θηλυκού 
χοίρου.

Κανονιστικές πληροφορίες
Να μην χρησιμοποιείται σε άλογα που το κρέ-
ας τους προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Στους χοίρους, οι θηλυκοί χοίροι δεν πρέπει να οδη-
γούνται στη σφαγή, όταν το κρέας τους προορίζε-
ται για ανθρώπινη κατανάλωση, για τις επόμενες 21 
ημέρες από την τελευταία η ημέρα της θεραπείας. 
Να μην χορηγείται σε ζώα παραγωγής τροφίμων.

Αλφαξαλόνη
(Alfaxalone, al-fax′ah-lone)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: Alfaxan 
(προγενέστερη ονομασία: alphaxalone).
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Γενικό αναισθητικό.

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Η αλφαξαλόνη, είναι συνθετικό νευροενεργό στε-
ροειδές, που δρα στους υποδοχείς του γ-αμινο-
βουτυρικού οξέος (GABA) στο ΚΝΣ και προκαλεί 
αναισθησία και χαλάρωση των μυών. Η αλφαξα-
λόνη, σχετίζεται με μια παλαιότερη φαρμακομορ-
φή (Saffan), που κυκλοφόρησε το 1971 και περιείχε 
αλφαξαλόνη μαζί με αλφαδολόνη ως νευροστεροει-
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δής συνδυασμός. Η παλιά φαρμακομορφή είχε ως 
έκδοχο το καστορέλαιο, το οποίο προκαλούσε απο-
κοκκιοποίηση των μαστοκυττάρων και απελευθέ-
ρωση ισταμίνης, και προκαλούσε πρησμένα άκρα, 
αναφυλακτικές αντιδράσεις, και συμπτώματα χα-
ρακτηριστικά της απελευθέρωσης ισταμίνης. Η 
καινούργια φαρμακομορφή, Alfaxan, που κυκλοφό-
ρησε το 2012 δεν περιέχει καστορέλαιο, αλλά έχει 
ως έκδοχο (ως διαλυτικό μέσο) την κυκλοδεξτρίνη 
που δεν έχει της παρενέργειες του καστορέλαιου, 
και η χημική της ονομασία είναι αλφαξαλόνη-2-υ-
δροξυπροπυλ-β-κυκλοδεξτρίνη (HPCD).

 Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι μικρός στα ζώα 
( μικρότερος από 1 ώρα), αλλά επειδή παρουσιάζει 
μη γραμμική φαρμακοκινητική, στις υψηλές δόσεις 
η απομάκρυνσή της είναι αργή. Ενδείξεις και κλινι-
κές χρήσεις

Η αλφαξαλόνη χρησιμοποιείται ως γενικό αναι-
σθητικό φάρμακο. Μπορεί να γίνει ένεση απευθεί-
ας στην κεφαλική φλέβα ή έγχυση με σταθερή ροή. 
Εάν γίνει απευθείας ενδοφλέβια ένεση, η χορήγηση 
πρέπει να διαρκεί 60 δευτερόλεπτα, για να υπάρξει 
αρκετός χρόνος, ώστε το φάρμακο να διέλθει από 
τον αιματοεγκαφαλικό φραγμό. Έχει χρησιμοποιη-
θεί με ασφάλεια μαζί με άλλα αναισθητικά φάρμακα 
(πχ. προποφόλη) και σε συνδυασμό με προληπτι-
κή φαρμακευτική αγωγή (πχ. οπιοειδή, ατροπίνη, 
φαινοθειαζίνες, βενζοδιαζεπίνες, και μη στεροει-
δή αντιφλεγμονώδη φάρμακα). Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για διατήρηση της αναισθησί-
ας με επαναλαμβανόμενες ενδοφλέβιες ενέσεις.

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Ως αναισθητικό φάρμακο, μπορεί μετά τη χο-
ρήγησή του να προκαλέσει, καταστολή του 
ΚΝΣ, καταστολή του αναπνευστικού, και μερι-
κή μείωση της αρτηριακής πίεσης. Κατά την έγ-
χυση της με σταθερό ρυθμό, δόση μεγαλύτερη 
από 0,1 mg/kg/min, προκαλεί σημαντική υπό-
ταση και υποαερισμό. Εάν χορηγηθεί ενδομυ-
ϊκά προκαλεί πόνο και ανησυχία. Η υποδόρια 
χορήγηση δεν προκαλεί ικανοποιητικό επίπε-
δο χειρουργική αναισθησία. Αν γίνει ενδομυϊ-
κή χορήγηση, το ζώο αντιδρά στους ήχους, και 
κατά την ανάνηψη μπορεί να παρατηρηθούν 
διέγερση, έλλειψη συντονισμού, υπερδραστη-
ριότητα ή υπερκινητικότητα.   

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Δεν έχουν αναφερθεί στα ζώα αλληλεπιδράσεις 
με άλλα φάρμακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια μαζί με άλλα αναισθητικά και προ-
αναισθητικά φάρμακα  

Οδηγίες χρήσης
Κατά την είσοδο της αναισθησίας, να χρησιμοποι-
ούνται τα κατάλληλα όργανα ελέγχου και υποστή-
ριξης του αερισμού του ζώου. Για αναισθητικούς 
σκοπούς, συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση 
της αλφαξαλόνης. Ωστόσο, σε ορισμένα ηρεμιστι-
κά πρωτόκολλα έχει χρησιμοποιηθεί η ενδομυϊκή 
χορήγηση της και μπορεί να συνδυαστεί με άλλα 
ηρεμιστικά φάρμακα. Αν χορηγηθεί ενδομυϊκά, το 
μέγιστο της δράσης της παρατηρείται μετά από 
10-15 λεπτά της ώρας, και επομένως τα άλλα φάρ-
μακα μπορούν να χορηγηθούν σε διαφορετικούς 
χρόνους. Για παράδειγμα, για επεμβάσεις μικρής 
διάρκειας, έχει χορηγηθεί πρώτα  βουτορφανόλη 
( 0,4 mg/kg IM) και ακολούθησε μετά από 15 λε-
πτά η χορήγηση της αλφαξαλόνης ( 2mg/kg IM). 
Έχει χρησιμοποιηθεί στη γάτα, για επεμβάσεις μι-
κρής διάρκειας (διάρκεια μικρότερη από 1 ώρα), σε 
συνδυασμό με κεταμίνη, δεξμεδετομιδίνη ή βου-
τορφανόλη. Μπορεί να προκληθεί πόνος κατά την 
ενδομυϊκή ένεση. Να αποφεύγεται ο υποδόριος 
τρόπος χορήγησης. 

Εάν χρησιμοποιηθεί για την είσοδο στην αναι-
σθησία, συνιστάται στο πρωτόκολλο να συμπερι-
λαμβάνεται και ένα προ-αναισθητικό ηρεμιστικό 
φάρμακο. Φάρμακα που συνιστώνται  είναι η ακε-
προμαζίνη,  οι βενζοδιαζεπίνες, τα οπιοειδή, και 
α2-αγωνιστές (πχ. δεξμεδετομιδίνη). Εάν το πρωτό-
κολλο περιλαμβάνει ηρεμιστικό, τότε οι δόσεις της 
αλφαξαλόνης που συνιστώνται μπορούν να μειω-
θούν. Σημειώστε, ότι η αλφαξαλόνη δεν προκαλεί 
αναλγησία, επομένως πρέπει να χορηγηθούν αναλ-
γητικά φάρμακα για την αντιμετώπιση του πόνου.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Έλεγχος της ποιότητας και του βάθους της αναισθη-
σία κατά την χρήση της. Κατά τη διάρκεια της αναι-
σθησίας, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, 
της καρδιακής συχνότητας και της θερμοκρασίας 
του σώματος του ζώου. Άπνοια μπορεί να συμβεί 
μετά την είσοδο της αναισθησίας. Παρακολούθηση 
της ποιότητας και του ρυθμού της αναπνοής.
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Φαρμακοτεχνικές μορφές 
 • Η αλφαξαλόνη διατίθεται ως ενέσιμο διάλυμα 

χωρίς συντηρητικά, σε φιαλίδια των 10 mL και 
με περιεκτικότητα 10 mg/mL, από τη στιγμή που 
θα τρυπηθεί το πώμα του φιαλιδίου, η διάρκεια 
ζωής του διαλύματος είναι 6 ώρες.  

 • Η αλφαξαλόνη διατίθεται ως ενέσιμο καθαρό 
υδατικό διάλυμα με 2-υδροξυπροπυλ-β-
κυκλοδεξτρίνη και συντηρητικά. Έχει pH 6,5-7. 
Περιέχει ως συντηρητικά, αιθανόλη, χλωριούχο 
βενζεθόνιο και χλωροκρεσόλη. Διατίθεται σε 
φιαλίδια των 10 και 20 mL, με διάρκεια ζωής 28 
ημέρες. 

Σταθερότητα και αποθήκευση
Στα φιαλίδια χωρίς συντηρητικά μπορεί να συμ-
βεί μικροβιακή επιμόλυνση. Στα φιαλίδια χωρίς συ-
ντηρητικά, το φύλο οδηγιών στις ΗΠΑ, αναφέρει 
ότι το διάλυμα πρέπει να απορρίπτεται μετά από 
6 ώρες. Ωστόσο, στην Αυστραλία το φύλο οδηγιών 
του ίδιου προϊόντος αναφέρει διατήρηση του προ-
ϊόντος για 7 ημέρες στο ψυγείο, όταν έχει προηγη-
θεί μόνο ένα τρύπημα του πώματος του φιαλιδίου. 
Να αποφεύγονται τα πολλά τρυπήματα του πώμα-
τος των φιαλιδίων που δεν περιέχουν συντηρητι-
κά. Εάν τα φιαλίδια περιέχουν συντηρητικά, μετά 
το τρύπημα του πώματος, τα φιαλίδια μπορούν να 
συντηρηθούν για 28 ημέρες.  Η αλφαξαλόνη μπο-
ρεί να αναμιχθεί στην ίδια σύριγγα με άλλα αναι-
σθητικά ή ηρεμιστικά φάρμακα (πχ. οπιοειδή, 
α2-αγωνιστές, μιδαζολάμη) χωρίς να παρατηρη-
θούν αλληλεπιδράσεις, αλλά η ένεση πρέπει να γί-
νει άμεσα.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • Εισαγωγή στην αναισθησία: εάν στο σκύλο δεν 

έχει χορηγηθεί προ-αναισθητική ηρέμηση, 1,5-
4,5 mg/kg IV, και εάν στο σκύλο έχει χορηγηθεί 
προ-αναισθητική αγωγή 0,2-3,5 mg/kg,. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, να γίνεται τιτλοποίηση 
της δόσης ανάλογα με την ανταπόκριση του 
ζώου. Γενικά, η δόση είναι 1-1,2mg/kg IV (έως 
2mg/kg) για κάθε 10 λεπτά αναισθησίας. Η IV 
έγχυση πρέπει να διαρκεί παραπάνω από 60 
δευτερόλεπτα.

 • Ενδοφλέβια έγχυση με σταθερό ρυθμό (CRI): 
6-7mg/kg/ώρα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό με άλλα αναισθητικά.)

Γάτες
 • 2,2-10 mg/kg (μέση δόση 4 mg/kg) IV, εάν 

στη γάτα δεν έχει χορηγηθεί προ-αναισθητική 
ηρέμηση.  Αν έχει χορηγηθεί προ-αναισθητική 
ηρέμηση, η  δόση είναι 1-4 mg/kg IV ή IM. 
Πάντα να χορηγείται πρώτα η μικρότερη δόση 
και κατόπιν η δόση καθορίζεται (τιτλοποίηση) 
ανάλογα με την ανταπόκριση του ζώου. Γενικά, 
το δοσολογικό σχήμα είναι 1-1,3mg/kg IV (έως 5 
mg/kg), με διάρκεια έγχυσης παραπάνω από 60 
δευτερόλεπτα και ακολούθως όταν απαιτείται να 
γίνεται χορήγηση στη δόση των 2 mg/kg.

 • Πρωτόκολλο ηρέμησης για τις γάτες: IM ή 
IV ένεση στη δόση των 2-3 mg/kg για ήπια 
ηρέμηση. Μπορεί να συνδυαστεί μαζί με άλλα 
ηρεμιστικά φάρμακα στην ίδια σύριγγα (πχ. 
βουτορφανόλη στη δόση των 0,2 mg/kg). 

 • Ενδοφλέβια έγχυση με σταθερό ρυθμό (CRI): 
Δόση εφόδου 1,7 mg/kg IV, και στη συνέχεια 
έγχυση με σταθερό ρυθμό, 7-10 mg/kg/h IV.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν υπάρχουν δόσεις για τα μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα παραγωγής τροφί-
μων. Η αλφαξαλόνη ανήκει στα επιτηρούμενα φάρ-
μακα κατηγορίας C-IV.

Αμανταδίνη 
(Amantadine, ah-man´tah-deen)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Symmetrel και ονόματα γενοσήμων
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αντιιϊκό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Η αμανταδίνη είναι αντιιϊκό φάρμακο. Ο μηχανι-
σμός δράση της έναντι των ιών δεν είναι εξολοκλή-
ρου γνωστός. Στους ανθρώπους, η δράση της σε 
άλλες παθολογικές καταστάσεις (νόσος του Πάρκι-
σον), οφείλεται στην αύξηση της ντοπαμίνης στο 
ΚΝΣ. Επίσης, είναι και ανταγωνιστής των υποδο-
χέων του Ν-μεθυλ-D-ασπαρτικού οξέος (NMDA). 
Ως ανταγωνιστή των υποδοχέων του NMDA μει-
ώνει την ανοχή σε άλλα αναλγητικών φαρμάκων 
(πχ. οπιοειδή), αλλά η αμανταδίνη πιθανότατα δεν 
διαθέτει αναλγητική δράση όταν χρησιμοποιείται 
μόνη της. Υπάρχουν ελάχιστα φαρμακοκινητικά δε-
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δομένα για τα ζώα. Οι στοματικές φαρμακομορφές 
απορροφούνται εξολοκλήρου στον άνθρωπο και 
στα ζώα, μετά την από το στόμα χορήγησή της, και 
διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Στις γά-
τες, ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι περίπου 6 ώρες 
και στους σκύλους περίπου 5 ώρες. 

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμανταδίνη είναι αντιιϊκό φάρμακο και χρησιμο-
ποιούνταν για τη θεραπεία της γρίπης στον άνθρω-
πο, αλλά η χρήση της αυτή έχει μειωθεί γιατί πολλοί 
ιοί παρουσιάζουν αντοχή. Επίσης, χρησιμοποιείται 
στον άνθρωπο για τη θεραπεία της νόσου του Πάρ-
κισον και των εξωπυραμιδικών αντιδράσεων και 
ειδικά εκείνων που επάγονται από φάρμακα. Επί-
σης, έχει χρησιμοποιηθεί για τη αντιμετώπιση της 
μυϊκής αδυναμίας ανθρώπων που πάσχουν από 
πολλαπλή σκλήρυνση. Ωστόσο, στην κτηνιατρική 
χρησιμοποιείται, κυρίως για τη θεραπεία του πό-
νου στους σκύλους και τις γάτες. Χρησιμοποιείται 
για την θεραπεία του πόνου, όταν άλλα φάρμακα 
έχουν αποτύχει ή όταν είναι επιθυμητή η χρήση 
πολλών φαρμάκων σε αναλγητικά πρωτόκολλα πο-
λυτροπικής θεραπείας. 

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Δεν παρατηρούνται τοξικές παρενέργειες 
στους σκύλους και τις γάτες ακόμα, αν οι χορη-
γούμενες δόσεις δεν ξεπεράσουν τις διπλάσιες 
δόσεις. Σπάνια, παρατηρούνται παρενέργειες, 
όπως αγχωτικές καταστάσεις και ξηρότητα του 
στόματος. Στους ανθρώπους, έχουν αναφερθεί 
ίλιγγος, σύγχυση και άλλες διαταραχές από το 
ΚΝΣ. 

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Προφύλαξη κατά την εγκυμοσύνη: Σε ζώα εργα-
στηρίου, η αμανταδίνη σε υψηλές δόσεις, είναι 
εμβρυοτοξική, και τερατογόνος. Να μην χορη-
γείται κατά την εγκυμοσύνη. 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα 
που αυξάνουν τις συγκεντρώσεις της ντοπαμί-
νης (πχ. σελεγιλίνη). Εάν χρησιμοποιείται μαζί 
με άλλα διεγερτικά του ΚΝΣ φάρμακα, μπορεί 
να ενδυναμώσει της δράση τους.

Οδηγίες χρήσης
Η αμανταδίνη, ίσως δεν είναι αποτελεσματική 
όταν χρησιμοποιείται μόνη της για την θεραπεία 
του πόνου. Χορηγήστε την μαζί με άλλα αναλγητι-
κά φάρμακα (πχ. ΜΣΑΦ) για καλύτερο θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα. Σε μετεγχειρητικούς ασθενής, έχει 
χρησιμοποιηθεί για διάστημα 21 ημερών χωρίς 
παρενέργειες. Η αντιιϊκή της δράσης δεν έχει εξα-
κριβωθεί πλήρως στα ζώα. Στον άνθρωπο, η αντι-
ιϊκή δόση είναι 1,5-3 mg/kg μια ή δυο φορές την 
ημέρα.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Δεν απαιτείται κάποια ειδική παρακολούθηση.

Φαρμακοτεχνικές μορφές 
 • Η αμανταδίνη διατίθεται, με τη μορφή 

καψουλών  περιεκτικότητας 100 mg, ως 
δισκία περιεκτικότητας 100 mg και ως σιρόπι 
περιεκτικότητας 10 mg/mL.

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένους περιέκτες, 
προστατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Η σταθερότητα των ιδιοπαρασκευα-
ζόμενων φαρμακομορφών δεν έχει προσδιοριστεί.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • Για θεραπεία του πόνου, 3 - 5 mg/kg q12h, PO.

Γάτες
 • 3 mg/kg q24h PO για τη θεραπεία του πόνου και 

έως 5 mg/kg σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Το φάρμακο αυτό δεν πρέπει να χορηγείται στα 
παραγωγικά ζώα, και δεν υπάρχουν κανονιστικές 
πληροφορίες. Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής 
μετά από χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνή-
στε με τη FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.
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Αμικασίνη 
(Amikacin, am-ih-kay´sin)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Amiglyde-V (κτηνιατρική φαρμακομορφή), 
Amikin (ανθρώπινη φαρμακομορφή) και 
ονόματα γενοσήμων
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αντιμικροβιακό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Ανήκει στην κατηγορία των αμινογλυκοσιδών. Δρα 
αναστέλλοντας τη σύνθεση των πρωτεϊνών στα βα-
κτήρια, συνδεόμενη με τη 30S υπομάδα του ριβο-
σώματος και προκαλεί μεταβολές της εξωτερικής 
μεμβράνης των gram-αρνητικών βακτηρίων. Η 
αμικασίνη είναι βακτηριοκτόνος, με ευρύ φάσμα 
δράσης, αλλά δεν είναι δραστική έναντι των στε-
λεχών των Streptococci και των αναερόβιων βακτη-
ρίων. Η αμικασίνη είναι δραστική έναντι πολλών 
βακτηρίων, και κυρίως κατά των gram-αρνητικών 
βακίλων, που είναι ανθεκτικοί σε άλλα φάρμακα. Η 
αμικασίνη είναι πιο δραστική από τη γενταμικίνη 
έναντι πολλών gram-αρνητικών βακτηρίων, ειδι-
κά εντερικών ειδών, γιατί είναι λιγότερο ευαίσθητη 
στα ένζυμα που διασπούν τα φάρμακα, και παράγο-
νται από τα βακτήρια. Είναι ένα από τα πιο δραστι-
κά φάρμακα της κατηγορίας των αμινογλυκοσιδών.  
Φαρμακοκινητική: Στα περισσότερα ζώα, ο χρό-
νος ημίσειας ζωής είναι σύντομος (1-2 ώρες) και 
ο όγκος κατανομής αντανακλά το εξωκυττάριο νε-
ρού του σώματος (πχ. 200-250 mL/Kg). Η αμικασί-
νη δεν απορροφάται όταν χορηγείται από το στόμα. 
Απομακρύνεται αποκλειστικά με νεφρική κάθαρση.

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμικασίνη ενδείκνυται για βακτηριακές λοι-
μώξεις, και ειδικά για τη θεραπεία σοβαρών λοι-
μώξεων από  gram-αρνητικά βακτήρια. Όταν 
υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει αντοχή στη γενταμικί-
νη, χρησιμοποιείται η αμικασίνη συχνά στη θέση 
της, γιατί τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στη γε-
νταμικίνη, εξακολουθούν να είναι ευαίσθητα στην 
αμικασίνη. Στα άλογα, η αμικασίνη χρησιμοποιεί-
ται και για τοπική χορήγηση, για ενδομήτριες πλύ-
σεις, για τη θεραπεία της μητρίτιδας και άλλων 
λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος που προ-
καλούνται από gram-αρνητικά βακτήρια. Για το 
σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ως ενδομητριαίο έκ-

πλυμα.  Επίσης, στα άλογα, η αμικασίνη χρησιμο-
ποιείται και για περιφερειακή έγχυση στα άκρα.

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η νεφροτοξικότητα είναι πιο περιοριστική τοξι-
κότητα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας βεβαι-
ωθείτε ότι οι ασθενείς είναι ενυδατωμένοι και 
ότι υπάρχει ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Επί-
σης, είναι πιθανόν να εκδηλωθεί ωτοτοξικότη-
τα και τοξικότητα της αιθούσης του έσω ωτός.

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα με νεφρική δυ-
σλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια. Να μη χρη-
σιμοποιείται σε αφυδατωμένα ζώα.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να μην αναμιγνύεται στο φιαλίδιο ή τη σύριγγα 
με άλλα αντιμικροβιακά φάρμακα. Η αμικασί-
νη είναι ασύμβατη με άλλα φάρμακα και ενώ-
σεις, όταν αναμιγνύεται στο ίδιο φιαλίδιο ή τη 
σύριγγα. Η επίδραση αυτή είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική όταν αναμιγνύεται με άλλα αντιβιοτι-
κά. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με αναισθητικά 
φάρμακα είναι δυνατόν να παρατηρηθεί νευρο-
μυϊκός αποκλεισμός.

Οδηγίες χρήσης
Η χορήγηση μιας ημερήσιας δόσης έχει σχεδια-
στεί για να μεγιστοποιεί την αναλογία της μεγίστης 
συγκέντρωσης προς την ελάχιστη ανασταλτική 
συγκέντρωση (Cmax/MIC). Για να μειώσετε το κίν-
δυνο νεφρικής τοξικότητας, εξετάστε το ενδεχόμενο 
προσδιορισμού των θεραπευτικών συγκεντρώσε-
ων του φαρμάκου. Η δραστικότητά της έναντι ορι-
σμένων βακτηρίων (πχ. Pseudomonas) μπορεί να 
ενισχυθεί όταν συνδυάζεται με β-λακταμικά αντι-
μικροβιακά φάρμακα, αλλά αυτή η δράση είναι αμ-
φισβητήσιμη.  Η νεφροτοξική της δράση αυξάνει 
όταν η συγκέντρωση της πριν από την επόμενη χο-
ρήγηση (trough concentration) παραμένει σε υψη-
λά επίπεδα.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Έλεγχος ευαισθησίας: Σύμφωνα με το CLSI 
(Clinical and Laboratory Standards Institute), η 
κρίσιμη συγκέντρωση ευαισθησίας της MIC (MIC 
breakpoint), για τους σκύλους και τα άλογα είναι ≤ 4 
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μg/mL και για τους πώλους ≤ 2 μg/mL. Οι κρίσιμες 
συγκεντρώσεις ευαισθησίας του σκύλου μπορούν 
να εφαρμοστούν και σε βακτήρια που απομονώνο-
νται από τις γάτες. Παρακολούθηση των επίπεδων, 
της BUN, της κρεατινίνης του ορού και των ούρων 
για ενδείξεις νεφρικής τοξικότητας. Μέτρηση των 
συγκεντρώσεων του φαρμάκου στο πλάσμα ή τον 
ορό του αίματος, για να ελεγχθεί αν υπάρχει με-
ταβολή της ολικής σωματικής απομάκρυνσης του 
φαρμάκου. Όταν γίνεται προσδιορισμός της trough 
συγκέντρωσης σε ασθενή που χορηγείται το φάρ-
μακα μια φορά την ημέρα, η trough συγκέντρωση 
πρέπει να είναι μικρότερη από το όριο ανίχνευσης 
της αναλυτικής μεθόδου. Διαφορετικά, μπορεί να 
γίνει προσδιορισμός του χρόνου ημίσειας ζωής 
και της κάθαρσης του φαρμάκου, με τη χρήση 2 
δειγμάτων αίματος, και προσδιορισμό των συγκε-
ντρώσεων του φαρμάκου σε δείγματα αίματος που 
πάρθηκαν 1 ώρα και 2-4 ώρες μετά τη χορήγηση 
του φαρμάκου. Η κάθαρση, στα περισσότερα ζώα 
πρέπει να είναι  μεγαλύτερη από 1,0 mL/kg/min και 
ο χρόνος ημίσειας ζωής πρέπει να είναι μικρότερος 
από 2 ώρες.  

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αμικασίνη διατίθεται ως ενέσιμο διάλυμα 

περιεκτικότητας 50 ή 250 mg/mL 

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένους περιέκτες, 
προστατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Η αμικασίνη είναι ασταθής όταν ανα-
μιγνύεται μαζί με άλλα φάρμακα.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 15 mg/kg q24h IV, IM, ή SQ.

Γάτε;
 • 10 mg/kg q24h IV, IM, ή SQ. 

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα

Άλογα
 • Ενήλικα: 10 mg/kg q24h IV ή IM.
 • Πώλοι: 20 mg/kg q24h IV.
 • Ενδομήτρια χρήση: Χορηγήστε 2 g (8 mL), 

διαλυμένα σε 200 mL στείρου φυσιολογικού 
ορού, στη μήτρα μια φορά την ήμερα για 3 
ημέρες.

 • Περιφερειακή Έγχυση στα άκρα : Οι δόσεις 
κυμαίνονται από 125 mg έως 500 mg για 
κάθε άκρο, αφού έχουν διαλυθεί σε 60 mL 
φυσιολογικού ορού.

Βοοειδή ( δε συνιστάται σε ζώα παραγωγής τροφί-
μων)
 • Ενήλικα: 10 mg/kg q24h IV, IM, ή SQ.
 • Μόσχοι (ηλικίας < 2 εβδομάδων): 20 mg/kg 

q24h IV ή IM. 

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν έχουν καθοριστεί χρόνοι αναμονής για χρήση 
εκτός των ενδείξεων, στα ζώα παραγωγής τροφί-
μων. Μετά τη χορήγησή της, το φάρμακο παρα-
μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στους ιστούς 
του ζώου (νεφροί). Η αμικασίνη, όπως και οι άλ-
λες αμινογλυκοσίδες, δεν πρέπει να χορηγείται σε 
ζώα παραγωγής τροφίμων, λόγω του κινδύνου των 
καταλοίπων. Όταν χορηγούνται δόσεις πέραν των 
ενδείξεων ο χρόνος αναμονής πρέπει να είναι του-
λάχιστον 18 μήνες. Επικοινωνήστε με την FARAD 
στον ιστότοπο www.FARAD.org.

Αμινοξέων Διάλυμα
(Amino Acid Solution)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Travazol
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Διαλύματα αμινοξέων

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Τα διαλύματα των αμινοξέων προορίζονται για 
να παρέχουν συμπλήρωμα αμινοξέων σε ζώα 
με ένδεια αμινοξέων ή ηπατικές διαταραχές. Το 
συγκεκριμένο διάλυμα περιέχουν, λευκίνη, φαινυ-
λαλανίνη, λυσίνη, μεθειονίνη, ισολευκίνη, βαλίνη, 
ιστιδίνη, θρεονίνη, τρυπτοφάνη, αλανίνη, γλυκίνη, 
αργινίνη, προλίνη, τυροσίνη, και σερίνη

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Στα ζώα, εγχέονται διαλύματα αμινοξέων για την 
παροχή συμπληρωμάτων, ιδιαίτερα για τη θερα-
πεία της ηπατικής νόσου.

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Μπορεί να προκληθεί υπερωσμωτική κατά-
σταση εάν η έγχυση των αμινοξέων είναι πολύ 
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επιθετική. Εάν εμφανιστούν νευρολογικά συ-
μπτώματα, πρέπει να γίνει διακοπή της χο-
ρήγησης. Σε ζώα με ηπατική νόσο ή νεφρική 
ανεπάρκεια είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ηπα-
τική εγκεφαλοπάθεια ή αύξηση του BUN.

Οδηγίες χρήσης
Αν η χορήγηση γίνει από περιφερειακή φλέβα θα 
πρέπει το διάλυμα 10% να διαλυθεί περεταίρω με 
διάλυμα δεξτρόζης 5%. Αλλιώς, η χορήγηση θα πρέ-
πει να γίνεται μόνο από κεντρική φλέβα.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Δεν απαιτείται κάποια ειδική παρακολούθηση.

Φαρμακοτεχνικές μορφές 
Το αποστειρωμένο διάλυμα Travasol διατίθεται, ως 
διάλυμα αμινοξέων με περιεκτικότητα 10%, σε φιά-
λες των 500 mL, 1000 ml, και 2000 mL και περιέχει 
απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα.

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
προστατευμένο από το φως 

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 25 mL διαλύματος 10% (αραιωμένο κατάλληλα) 

εγχέεται IV μέσω κεντρικής φλέβας. Η 
έγχυση πρέπει να διαρκεί 6-8 ώρες, και 
επαναλαμβάνετε μετά από μεσοδιάστημα 7 
ή 10 ημέρες. Διαλύματα που δεν περιέχουν 
ηλεκτρολύτες, προτιμώνται για τη θεραπεία του 
ηπατοδερματικού συνδρόμου του σκύλου.

 • Σημειώστε ότι η ανθρώπινη δόση είναι πολύ 
υψηλότερη (1 g/kg).

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για τα μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν είναι απαραίτητος ο καθορισμός του χρόνου 
αναμονής για τα παραγωγικά ζώα.

Αμινοπενταμίδη 
(Aminopentamide, ah-mee-noe-pent´ah-
mide)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Centrine
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αντιχολινεργικό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Αντιδιαρροϊκό φάρμακο. Αντιχολινεργικό (αντα-
γωνιστής της ακετυλοχολίνης, ανταγωνίζεται τη 
δράση της ακετυλοχολίνη στις παρασυμπαθητι-
κές συνάψεις).  Όπως και τα άλλα αντιχολινεργικά 
φάρμακα αυτής της κατηγορίας, η αμινοπεντα-
μίδη αποκλείει τους μουσκαρινικούς υποδοχείς. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναστέλλεται η δρά-
ση της ακετυλοχολίνης, και προκαλείται αναστολή 
της γαστρεντερικής έκκρισης και της κινητικότη-
τας των λείων μυϊκών ινών. Επίσης, μπορεί να επη-
ρεαστεί η φυσιολογική λειτουργία των αδένων, του 
αναπνευστικού και άλλων συστημάτων. Η αμινο-
πενταμίδη είναι παλαιό φάρμακο και σήμερα δεν 
χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία της διάρ-
ροιας ή γαστρεντερικών παθήσεων.  

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμινοπενταμίδη έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεί-
ωση της γαστρεντερικής κινητικότητας και τη μεί-
ωση των γαστρεντερικών εκκρίσεων στα ζώα. 
Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της 
διάρροιας, αλλά μακροχρόνια χρήση της για το σκο-
πό αυτό δεν συνιστάται.

Οδηγίες χρήσης
Να ακολουθούνται οι οδηγίες του παρασκευαστή 
ως προς τις δόσεις. Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες 
σε ζώα για το καθορισμό της βέλτιστης χρήσης και 
των θεραπευτικών δόσεων 

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Παρακολούθηση του ζώου για προβλήματα που 
μπορεί να παρουσιαστούν από την εντερική στάση, 
λόγω της αντιχολινεργικής δράσης. 

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αμινοπενταμίδη διατίθεται, με τη μορφή 

δισκίων με περιεκτικότητα  0,2 mg, και ως 
ενέσιμο διάλυμα με περιεκτικότητα 0,5 mg/mL. 
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Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, προ-
στατευμένο από το φως και σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος. Η σταθερότητα ιδιοπαρασκευαζόμενων 
σκευασμάτων δεν έχει αξιολογηθεί.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 0,01-0,03 mg/kg q8-12h IM, SQ, ή PO.

Γάτες
 • 0,1 mg/γάτα q8-12h IM, SQ, ή PO.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κανονιστικές πληροφο-
ρίες. Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής μετά από 
χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη 
FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.

Αμινοφυλλίνη 
(Aminophylline, am-in-off´ih-lin)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Ονόματα γενοσήμων 
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Βρογχοδιασταλτικό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Βρογχοδιασταλτικό. Η αμινοφυλλίνη είναι άλας 
της θεοφυλλίνης, και η φαρμακομορφή αυτή σχε-
διάστηκε για να αυξηθεί η απορρόφηση όταν 
χορηγείται από το στόμα, χωρίς όμως και τις πα-
ρενέργειες από γαστρεντερικό σωλήνα. Η αμι-
νοφυλλίνη μετατρέπετε σε θεοφυλλίνη μετά την 
πρόσληψη του φαρμάκου. Ο μηχανισμός δράσης 
και άλλες ιδιότητές της είναι όμοιες με αυτές της 
θεοφυλλίνης. Συμβουλευτείτε τη μονογραφία της 
θεοφυλλίνης για περισσότερες λεπτομέρειες. Η 
δράση της θεοφυλλίνης οφείλεται στην αναστολή 
της φωσφοδιεστεράσης (PDE), που έχει ως επακό-
λουθο την αύξηση της κυκλικής μονοφωσφορικής 
αδενοσίνης (cAMP). Επίσης, άλλοι αντιφλεγμονώ-
δεις μηχανισμοί μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο 
στις κλινικές επιπτώσεις της.

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμινοφυλλίνη ενδείκνυται για τον έλεγχο της 
αναστρέψιμης σύσπασης των αεραγωγών, για την 
πρόληψη του βρογχόσπασμου και ως ένα υποστη-
ρικτικό φάρμακο, μαζί με άλλα φάρμακα, για τη θε-
ραπεία των αναπνευστικών παθήσεων. Οι χρήσεις 
της είναι παρόμοιες με τις ενδείξεις για τη θεοφυλ-
λίνης, της οποίας είναι άλας. Χρησιμοποιείται για 
φλεγμονώδεις παθήσεις των αεραγωγών στις γάτα 
(άσθμα γάτας), στους σκύλους και τα ιπποειδή.  
Στους σκύλους, χρησιμοποιείται και για το collapse 
της τραχείας, τη βρογχίτιδα και άλλες παθήσεις των 
αεραγωγών.  Δεν είναι αποτελεσματική για τις ανα-
πνευστικές παθήσεις των βοοειδών. Οι στοματικές 
φαρμακομορφές έχουν ως επί το πλείστων αποσυρ-
θεί από την αγορά και παραμένουν μόνο οι ενέσι-
μες φαρμακομορφές. Για χορήγηση από το στόμα 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται η θεοφυλλίνη. Συμ-
βουλευτείτε τη μονογραφία της θεοφυλλίνης για πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η αμινοφυλλίνη προκαλεί διέγερση και πιθανές 
καρδιακές παρενέργειες σε υψηλές συγκεντρώ-
σεις. Οι καρδιακές ανεπιθύμητες ενέργειες πε-
ριλαμβάνουν, ταχυκαρδία, και  αρρυθμίες. Οι 
γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες περι-
λαμβάνουν, ναυτία, έμετο, και  διάρροια. Στις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ, περιλαμ-
βάνονται η διέγερση, οι τρόμοι και οι επιληπτι-
κές κρίσεις. 

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Αν και οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται  
πιο συχνά στους ανθρώπους από ότι στα μικρά 
ζώα, να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή σε 
ζώα με καρδιακές αρρυθμίες. Να χρησιμοποι-
είται με μεγάλη προσοχή σε ζώα επιρρεπή σε 
επιληπτικές κρίσεις. Τα άλογα, μπορεί να εμφα-
νίζουν έντονη διέγερση μετά από ενδοφλέβια 
χορήγηση.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή μαζί 
με άλλους αναστολής των φωσφοδιεστερα-
σών, όπως η σιλδεναφίλη  (Viagra) και η πι-
μοβενδάνη. Πολλά φάρμακα αναστέλλουν το 
μεταβολισμό της θεοφυλλίνης και ενδεχομένως 
αυξάνουν τις συγκεντρώσεις της (πχ. σιμετιδί-
νη, ερυθρομυκίνη, φθοριοκινολόνες και προ-
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πανολόλη). Ορισμένα φάρμακα μειώνουν τις 
συγκεντρώσεις της επάγοντας το μεταβολισμό 
της  (πχ. φαινοβαρβιτάλη, ριφαμπίνη). 

Οδηγίες χρήσης
Συνιστάται ο έλεγχος των θεραπευτικών συγκε-
ντρώσεων της θεοφυλλίνης για τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό των δόσεων σε χρόνιες θεραπείες. 
Όταν χρησιμοποιούνται άλατα ή άλλες φαρμακο-
μορφές της θεοφυλλίνης πρέπει να γίνεται προ-
σαρμογή της δόσης σε βάση τη συγκέντρωση του 
μητρικό φάρμακο στην φαρμακομορφή. Επειδή, οι 
στοματικές φαρμακομορφές έχουν αποσυρθεί από 
την αγορά, οι αναφερόμενες δόσεις είναι μόνο για 
τις  ενέσιμες φαρμακομορφές. Για χορήγηση από το 
στόμα, χρησιμοποιήστε τη θεοφυλλίνη.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Πρέπει να γίνεται προσδιορισμός των συγκε-
ντρώσεων της θεοφυλλίνης στο πλάσμα, σε ασθε-
νείς που λαμβάνουν θεραπεία με αμινοφυλλίνη. 
Η επιθυμητή συγκέντρωση στο πλάσμα του αίμα-
τος κυμαίνεται από 10 έως 20 μg/mL, αλλά κλινική 
αποτελεσματικότητα μπορεί να συμβεί και με συ-
γκέντρωση των 5 μg/mL.

Φαρμακοτεχνικές μορφές 
 • Η αμινοφυλλίνη διατίθεται, ως ενέσιμο διάλυμα 

με περιεκτικότητα 25 mg/mL. Η δόση των 25 
mg/mL άνυδρης αμινοφυλλίνης, ισοδυναμεί 
με 19,7 mg άνυδρης θεοφυλλίνης ανά mL. Οι 
στοματικές φαρμακομορφές έχουν αποσυρθεί 
από την αγορά. Για χορήγηση από το στόμα 
χρησιμοποιήστε τη θεοφυλλίνη

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, 
προστατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Οι ιδιοπαρασκευαζόμενες στοματικές 
φαρμακομορφές είναι  σταθερές για 60 ημέρες.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 10 mg/kg q8h IM, ή IV. 

Γάτες
 • 6,6 mg/kg q12h, IM, ή IV.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα

Άλογα
 • Θεραπεία χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας: Αρχική δόση 12 mg/
kg, ακολουθούμενη από 5 mg/kg q12h. Η 
ενδοφλέβια χορήγηση αμινοφυλλίνη στο άλογο 
προκαλεί παροδική διέγερση και ανησυχία. 
Ενδοφλέβια χορήγηση με πολύ αργό ρυθμό.

Βοοειδή
 • 10 mg/kg q8h IV ή  23 mg/kg PO,  χορήγηση μια 

φορά ως εφάπαξ δόση.

Κανονιστικές πληροφορίες
Βοοειδή: Δεν έχει καθοριστεί χρόνος αναμονής για 
τα παραγωγικά ζώα. 
Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής μετά από 
χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη 
FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.
Ταξινόμηση κατά ARCI: Τάξη 3

Αμιτράζη 
(Amitraz, am´ih-traz)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Mitaban
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αντιπαρασιτικό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Αντιπαρασιτικό φάρμακο για εξωπαράσιτα. Η αμι-
τράζη  αναστέλλει την μονοαμινοξειδάση (ΜΑΟ) 
στα ακάρεα. Τα θηλαστικά ανθίστανται σε αυτήν τη 
αναστολή. Εντούτοις, η χορήγηση της αμιτράζης 
μπορεί να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις με άλλους 
αναστολείς της MAO (MAOIs)

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμιτράζη χρησιμοποιείται για τοπική θεραπεία 
των ακαριάσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της 
δεμοδήκωσης (Demodex). Εφαρμόζεται τοπικά με 
ενστάλαξη (dip) ή διαβροχή (sponge-on). Δεν πρέ-
πει να χορηγείται συστηματικά. Οι εγκεκριμένες 
δόσεις είναι αποτελεσματικές σε πολλά ζώα, ωστό-
σο,  σε περιπτώσεις που παρατηρείται αντοχή του 
Demodex, υψηλότερες δόσεις έχουν χρησιμοποιη-
θεί. Όσο αυξάνει η δόση, τόσο αυξάνει και ο κίνδυ-
νος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χρήση 
της αμιτράζης έχει μειωθεί, για υπάρχουν πλέον 
καινούργια φάρμακα που χορηγούνται από το στό-
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μα για την αντιμετώπιση των ακάρεων  στα ζώα  
(φάρμακα της ομάδας των ισοοξαζολινών, όπως 
αφοξολανέρη, φλουραλανέρη, σαρολανέρη και λο-
τιλανέρη)

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η αμιτράζη προκαλεί ηρέμηση στους σκύ-
λους, λόγω του ότι είναι αγωνιστής των  α2-
αδρενεργικών υποδοχέων, η οποία μπορεί να 
αντιστραφεί με τη χορήγηση υοχιμπίνης ή ατι-
παμεζόλης. Όταν χρησιμοποιούνται υψηλές 
δόσεις, άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που ανα-
φέρθηκαν περιλαμβάνουν, κνησμό, πολυουρία/
πολυδιψία, βραδυκαρδία, υπόταση,  καρδιακό 
αποκλεισμό, υποθερμία, υπεργλυκαιμία, και 
(σπάνια) επιληπτικές κρίσεις.

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται πιο 
συχνά  όταν χορηγούνται υψηλές δόσεις.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να μην χορηγείται μαζί με άλλους αναστολείς 
της MAO, όπως σελεγιλίνη (Deprenyl, Anipryl). 
Να μην χορηγείται μαζί με άλλους αγωνιστές 
των α2-αδρενεργικών υποδοχέων.

Οδηγίες χρήσης
Οι δόσεις του παρασκευαστή πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται αρχικά, αλλά σε ανθεκτικές περιπτώσεις, 
οι δόσεις αυτές έχουν αυξηθεί για να επιτευχθεί αυ-
ξημένη αποτελεσματικότητα.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Περιοδικός έλεγχος σε ξύσματα δέρματος για την 
παρουσία ακάρεων.

Φαρμακοτεχνικές μορφές 
 • Η αμιτράζη διατίθεται ως συμπυκνωμένο 

διάλυμα ενστάλαξης στην ποσότητα των 10,6 
mL και περιεκτικότητας 19,9 %. 

Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, 
προστατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Η σταθερότητα των ιδιοπαρασκευαζό-
μενων φαρμακομορφών δεν έχει αξιολογηθεί.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα
Σκύλοι

 • 10,6 mL/7,5 L νερού (τελικό διάλυμα 
περιεκτικότητας 0,025 %). Εφαρμογή τριών 
έως έξι τοπικών θεραπειών κάθε 14 ημέρες. 
Για ανθεκτικές καταστάσεις, οι δόσεις 
πρέπει να αυξηθούν για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας. Οι δόσεις που έχουν 
χρησιμοποιηθεί είναι διαλύματα με μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα, όπως 0,025%, 0,05% και 0,1%, 
και τοπική εφαρμογή τους μια ή δύο φορές την 
εβδομάδα. Σε ανθεκτικές καταστάσεις έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάλυμα περιεκτικότητας 
0,125%, με εφαρμογή του διαλύματος αυτού 
στο μισό σώμα του ζώου τη μία ημέρα και 
την επομένη στο άλλο μισό του σώματος 
του ζώου. Το εναλλακτικό αυτό πρωτόκολλο 
επαναλαμβάνεται κάθε ημέρα για 4 εβδομάδες 
και ως 5 μήνες, έως ότου επιτευχθεί ίαση 
του ζώου, το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε πολύ ακραία/σοβαρά 
περιστατικά.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κανονιστικές πληροφο-
ρίες. Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής μετά από 
χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη 
FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.
Ταξινόμηση κατά ARCI: Τάξη 3

Αμιτριπτυλίνη Υδροχλωρική 
(Amitriptyline Hydrochloride, am-ih-trip´tih-
leen hye-droe-klor´ide)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: Elavil, 
και ονόματα γενοσήμων.
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Τροποποιητικό συμπεριφοράς, τρικυκλικό αντι-
καταθλιπτικό (TCA)

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό φάρμακο (TCA). Η 
αμιτριπτυλίνη, όπως και τα άλλα TCA φάρμακα, 
δρα αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη της σε-
ροτονίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών στις προ-
συναπτικές νευρικής απολήξεις. Η δράση, όταν 
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χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κυστίτιδας 
στη γάτα, δεν είναι γνωστή, μπορεί όμως να οφείλε-
ται σε μείωση του άγχους, σε  τροποποίηση της συ-
μπεριφοράς ή σε αντιχολινεργικές επιδράσεις. Δεν 
έχει απευθείας δράση στο επιθήλιο του βλεννογό-
νου της ουροδόχου κύστεως.

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμιτριπτυλίνη, όπως και τα άλλα TCA, χρησι-
μοποιείται στα ζώα για τη θεραπεία διαφορών 
διαταραχών της συμπεριφοράς (π.χ. άγχος). Ωστό-
σο, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες που τεκμηριώ-
νουν την αποτελεσματικότητά της στα ζώα και η 
χρήση της βασίζεται σε ατεκμηρίωτα δεδομένα. 
Όταν χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ορισμέ-
νων διαταραχών της συμπεριφοράς, όπως ιδεο-
ψυχαναγκαστικές διαταραχές – καταναγκαστικές 
συμπεριφορές (στη δόση των 1 mg/kg q12h και έως 
2mg/kg), αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο αποτελε-
σματική όσο η κλομιπραμίνη. Όταν χρησιμοποιή-
θηκε για τη θεραπεία της επιθετικής συμπεριφοράς 
στους σκύλους ( 2 mg/kg q12h), αποδείχθηκε ότι 
δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των σκύλων στους 
οποίους χορηγήθηκε αμιτριπτυλίνη και σε εκείνους 
που χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο.

Η αμιτριπτυλίνη έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
θεραπεία της χρόνιας ιδιοπαθούς κυστίτιδας της 
γάτας, μια πάθησης που δεν είναι ακόμη καλά κα-
τανοητή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιήθηκε για βρα-
χυπρόθεσμη θεραπεία της ιδιοπαθούς κυστίτιδας 
(10 mg/cat, q12h), δεν ήταν αποτελεσματική. Σε μία 
άλλη μελέτη, που χορηγήθηκαν 5mg ανά γάτα την 
ημέρα και για 7 ημέρες (0,55-1,2 mg/kg), δεν υπήρξε 
διαφορά ως προς την αντιμετώπιση της αιματουρία 
και της πολλακιουρίας μεταξύ της αμιτριπτυλίνης 
και του εικονικού φαρμάκου, με αποτέλεσμα η σύ-
ντομη θεραπεία να θεωρηθεί μη αποτελεσματική.

Η αμιτριπτυλίνη, όπως και τα άλλα αντικαταθλι-
πτικά φάρμακα, έχουν εξεταστεί για τη θεραπεία του 
χρόνιου πόνου στα ζώα, και ειδικότερα του δυσπρο-
σαρμοστικού πόνου ή του νευροπαθητικού πόνου. 
Αν και έχει χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό στους 
ανθρώπους, δεν υπάρχουν μελέτες στα ζώα που να 
τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της αμιτρι-
πτυλίνης γι’ αυτό τον σκοπό.  

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η αμιτριπτυλίνη έχει πικρή γεύση και είναι δύ-
σκολο να χορηγηθεί από το στόμα. Πολλές ανε-

πιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τα TCAs, 
όπως αντιμουσκαρινικές ενέργειες (ξηροστο-
μία, αυξημένος καρδιακός ρυθμός) και αντι-
ισταμινικές επιδράσεις (ηρέμηση). Υψηλές 
δόσεις μπορούν να προκαλέσουν, απειλητική 
για τη ζωή του ζώου καρδιοτοξικότητα.  Στις 
γάτες, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν μείωση 
της περιποίησης (grooming), αύξηση του βά-
ρους και καταστολή.

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή σε ζώα 
με καρδιακές παθήσεις. 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλα τροποιη-
τικά της συμπεριφοράς φάρμακα, όπως αναστο-
λείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Να 
μην χρησιμοποιείται μαζί με MAOIs.

Οδηγίες χρήσης
Οι δόσεις της είναι εμπειρικές. Δεν υπάρχουν δι-
αθέσιμες ελεγχόμενες δοκιμές αποτελεσματικό-
τητας για τα ζώα. Υπάρχουν ενδείξεις για επιτυχή 
θεραπεία της ιδιοπαθούς κυστίτιδας στις γάτες, 
αλλά νεότερες έρευνες είναι λιγότερο υποστηρικτι-
κές. Η αμιτριπτυλίνη δεν ήταν αποτελεσματική για 
τη θεραπεία της επιθετικής συμπεριφοράς στους 
σκύλους σε σύγκριση  με τα ζώου στα οποία η επι-
θετική συμπεριφορά αυτοπεριορίστηκε από μόνη 
της, και θα πρέπει να εξετάζονται αντ΄ αυτής  άλλα 
φάρμακα κατά του άγχους (π.χ. φλουοξετίνη, κλο-
μιπραμίνη). Στις γάτες, η αμιτριπτυλίνη που εφαρ-
μόζεται διαδερμικά δεν απορροφάται συστηματικά. 

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Παρακολουθήστε την καρδιαγγειακή κατάστα-
ση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 
όπως η καρδιακή συχνότητα και ο ρυθμός. Όπως 
και τα άλλα TCAs, η αμιτριπτυλίνη μπορεί να προ-
καλέσει μείωση των συγκεντρώσεων, της ολικής 
και της ελεύθερης Τ4, στους σκύλους.

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αμιτριπτυλίνη διατίθεται με τη μορφή δισκίων 

περιεκτικότητας 10, 25, 50, 75, 100, και 150 mg. 
 • Οι ενέσιμες φαρμακομορφές της δεν 

κυκλοφορούν στις ΗΠΑ.
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Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσεται σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, 
προστατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος. Η σταθερότητα τον ιδιοπαρασκευαζό-
μενων φαρμακομορφών δεν έχει αξιολογηθεί.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • 1-2 mg/kg q12-24 PO.

Γάτες
 • 2-4 mg/per cat/d PO (0,5-1,0 mg/kg PO την 

ημέρα). Η ημερήσια δόση στις γάτες μπορεί 
διαιρεθεί και να χορηγηθεί κάθε 12 ώρες.  

 • Ιδιοπαθής κυστίτιδα: 2 mg/kg/d PO ή στο εύρος 
των 2,5 έως 7,5 mg/γάτα/ημέρα. (αυτή η ένδειξη 
είναι αμφιλεγόμενη)

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για μεγάλα ζώα.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κανονιστικές πληροφο-
ρίες. Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής μετά από 
χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη 
FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.
 Ταξινόμηση κατά ARCI: Τάξη 2

Αμιωδαρόνη Υδροχλωρική
(Amiodarone Hydrochloride, ah-mee-
oe´dah-rone)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Cordarone. 
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αντιαρρυθμικό

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Αντιαρρυθμικό φάρμακο, Τάξης ΙΙΙ. Οι αντιαρρυθ-
μικές επιδράσεις της προκαλούνται κυρίως από τον 
περιορισμό του ρυθμού εξόδου των διαύλων καλί-
ου στον καρδιακό ιστό. Η αμιωδαρόνη παρατείνει 
τη διάρκεια του καρδιακού δυναμικού δράσης, την 
ανερέθιστη περίοδο στον καρδιακό ιστό, και καθυ-
στερεί την αναπόλωση του μυοκαρδίου. Επίσης, 
δρα και ως μερικώς αποκλειστής, των α-αδρενεργι-
κών υποδοχέων, των β-αδρενεργικών υποδοχέων, 
και των διαύλων ασβεστίου. Η ενδοφλέβια φαρ-
μακομορφή της αμιωδαρόνης, περιέχει ως έκδο-

χο, για ενίσχυση της διαλυτότητα του φαρμάκου, 
το Polysorbate 80 (πολυσορβικό 80),  το οποίο θεω-
ρείται υπεύθυνο για μερικές από τις ανεπιθύμητες 
ενέργειές της. Υπάρχει ένα καινούργιο μη ιωδιού-
χο παράγωγο, η δρονεδαρόνη (Multag), η οποία 
έχει μικρότερη λιποφιλία, μικρότερο χρόνο ημίσει-
ας ζωής, και πιθανόν ασφαλέστερη, αλλά δεν υπάρ-
χουν αναφορές από τη χρήση του στα ζώα. 

Φαρμακοκινητική: Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 
διάρκειας αρκετών ημερών και σε ορισμένα ζώα, ο 
χρόνος ημίσειας ζωής μπορεί να φτάσει και τις100 
ημέρες σε μακροχρόνιες θεραπείες. Στα άλογα, ο τε-
λικός χρόνος ημίσειας ζωής είναι 38-84 ώρες

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Η αμιωδαρόνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
της επιμένουσας κοιλιακής αρρυθμίας. Χρησιμο-
ποιείται κυρίως, ως τελικό φάρμακο, για τη θερα-
πεία απειλητικών για τη ζωή αρρυθμιών και δεν 
ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες. Έχει χρησιμο-
ποιηθεί ως έσχατη λύση για την αντιμετώπιση της 
υποτροπιάζουσας, αιμοδυναμικά ασταθή, κοιλιακή 
ταχυκαρδία. 

Στα άλογα, η αμιωδαρόνη χορηγούμενη ενδοφλέ-
βια, έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κολπι-
κής μαρμαρυγής, και των κοιλιακών αρρυθμιών.
Η αμιωδαρόνη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θερα-
πεία της Chagas disease (τρυπανοσωμίαση) σε 
συνδυασμό με ιτρακοναζόλη (αντιμυκητιακό). Για 
τον σκοπό αυτό χορηγείται στο  εξής δοσολογι-
κό σχήμα: για τις πρώτες7 ημέρες χορηγείται στη 
δόση των 15 mg/kg/12h/PO, για τις επόμενες 14 
ημέρες χορηγείται στη δόση των 15 mg/kg/24h/PO 
και για του επόμενους 12 μήνες στη δόση των 7,5 
mg/kg/24h/PO.

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η πιο κοινή παρενέργεια στους σκύλους είναι 
η μείωση της όρεξης. Μπορεί να παρατηρηθεί 
και ανησυχητική παράταση του διαστήματος 
Q-T. Στις άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες συμπε-
ριλαμβάνονται, η βραδυκαρδία, η συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια (CHF), η υπόταση, ο 
κολποκοιλιακός αποκλεισμός, η δυσλειτουργία 
του θυρεοειδούς αδένα (μείωση της τριιωδοθυ-
ρονίνης [Τ3] και  της τετραϊωδοθυρονίνης [Τ4]), 
η πνευμονική ίνωση, η ουδετεροπενία, και η 
αναιμία. Μια σοβαρή παρενέργεια και η οποία 
έχει αναφερθεί σε σκύλους είναι και η ηπατο-
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πάθεια. Ειδικά, οι σκύλοι της φυλής Doperman 
κατά τη διάρκεια της αντιαρρυθμικής θερα-
πείας με αμιωδαρόνη, υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
νος να παρουσιάσουν ανεπιθύμητες ενέργειες 
όπως, ανορεξία, λήθαργο, ηπατοτοξικότητα, και 
έμετο. 

Ενδοφλέβιες δόσεις έως 12,5 mg/kg δεν 
έχουν προκαλέσει οξείες καρδιακές αντιδρά-
σεις. Ωστόσο, με ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σοβαρές καρ-
διακές αντιδράσεις, υπόταση, αγγειοδιαστο-
λή, κνίδωση και οίδημα (περιλαμβάνονται και 
οιδήματα των άκρων). Οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που παρατηρούνται μετά από ενδοφλέ-
βια χορήγηση μπορεί να οφείλονται στο έκδοχο 
που περιέχει για ενίσχυση της διαλυτότητας, το 
Polysorbate 80, το οποίο είναι γνωστό ότι προ-
καλεί αλλεργικές αντιδράσεις, λόγω απελευθέ-
ρωσης ισταμίνης. Προφυλακτική χορήγηση 
αντιϊσταμινικού μπορεί να βοηθήσει στη μεί-
ωση της έντασης των παρενεργειών που παρα-
τηρούνται μετά από ενδοφλέβια θεραπευτική 
χορήγηση. 

Στα άλογά, δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύ-
μητα κλινικά συμπτώματα μετά από μια μόνο 
ενδοφλέβια χορήγηση, αλλά κατά τη θεραπεία 
της κολπικής μαρμαρυγής, έχει παρατηρη-
θεί μέσης έντασης αδυναμία μετακίνησης, και 
αδυναμία των οπίσθιων άκρων. 

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Σοβαρές παρενέργειες, όπως ηπατοπάθεια και 
καρδιακή αρρυθμία έχουν παρατηρηθεί στους 
σκύλους. Να χρησιμοποιείται μόνο σε επιμέ-
νουσες αρρυθμίες που δεν ανταποκρίνονται σε 
άλλες θεραπείες ή όταν ο σκύλος βρίσκεται σε 
κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Η αμιωδαρόνη να χρησιμοποιείται με μεγάλη 
προσοχή μαζί, με β-αποκλειστές, με αποκλει-
στές διαύλων ασβεστίου και διγοξίνη, επειδή 
μπορεί να επιβραδύνει την αγωγιμότητα. Το εν-
δοφλέβιο διάλυμα να μην αναμιγνύεται με δια-
λύματα που περιέχουν διττανθρακικά. Οδηγίες 
χρήσης

Συνήθως, πρώτα χορηγούμε μια δόση εφό-
δου και ακολουθεί η δόση συντήρησης. Για τη 
χορήγηση από το στόμα στους σκύλους έχει 
χρησιμοποιηθεί το εξής θεραπευτικό σχήμα: 
για μία εβδομάδα χορήγηση στη δόση των 10-

15 mg/kg q24h, για τις επόμενες 2 εβδομάδες 
στη δόση των 5-7,5 mg/kg q12h, και ακολουθεί 
χορήγηση της δόσης συντήρησης των 7,5 mg/
kg q24h. Εάν χρησιμοποιηθεί ενδοφλέβια θερα-
πεία, οι δόσεις πρέπει να χορηγούνται με πολύ 
αργό ρυθμό, ο ρυθμός της έγχυσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 30 mg/min. Πριν την ενδο-
φλέβια θεραπεία, χορηγήστε ένα αντιισταμινι-
κό φάρμακο για την πρόληψη των αλλεργικών 
αντιδράσεων.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Λόγω των σοβαρών παρενεργειών που προκαλεί η 
αμιωδαρόνη στους σκύλους, θα πρέπει να γίνεται 
προσεχτική παρακολούθηση της θεραπείας. Συνι-
στάται ιδιαίτερα, ο πλήρης αιματολογικός έλεγχος, 
ώστε να διαπιστωθεί έγκαιρα η εκδήλωση αναι-
μίας και ουδετεροπενίας, και η παρακολούθηση 
των ηπατικών δεικτών με βάση το βιοχημικό προ-
φίλ του ζώου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Κατά 
τη διάρκεια της ενδοφλέβιας θεραπεία, να γίνεται 
έλεγχος του ζώου με ηλεκτροκαρδιογράφημα, γιατί 
μπορεί να συμβεί, παράταση του διαστήματος Q-T. 
Παρακολούθηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λόγω των δυσμε-
νών επιδράσεων στη λειτουργία του θυρεοειδούς.  
Προσδιορισμός των θεραπευτικών συγκεντρώσε-
ων είναι εφικτός σε ορισμένα εργαστήρια. Το θερα-
πευτικό εύρος της αμιωδαρόνης στο πλάσμα του 
αίματος είναι 1-2,5 μg/mL.  

Φαρμακοτεχνικές μορφές 
 • Από το στόμα: Η αμιωδαρόνη διατίθεται με τη 

μορφή δισκίων σε τρεις περιεκτικότητες των 100 
mg, 200 mg, και 400 mg

 • ως ενέσιμο διάλυμα με περιεκτικότητα 50 mg/
mL και ως ενέσιμο διάλυμα με την ονομασία 
Nexterone σε περιεκτικότητες των 1,5 mg/mL 
και 1,8 mg/mL. 

 • Μια νέα φαρμακομορφή (PM101) χρησιμοποιεί 
ως έκδοχο για αύξηση της διαλυτότητας αντί 
του Polysorbate 80, τη β-κυκλοδεξτρίνη [beta-
cyclodextrin (Captisol)]. Αυτό το έκδοχο 
σχηματίζει ένα κεντρικό υδρόφιλο πυρήνα 
και είναι λιγότερο πιθανόν να προκληθούν 
αντιδράσεις αλλεργικού τύπου. 
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Σταθερότητα και αποθήκευση
Να φυλάσσετε σε καλά σφραγισμένο περιέκτη, προ-
στατευμένη από το φως και σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος.

Δοσολογικά σχήματα για τα μικρά ζώα

Σκύλοι
 • Κοιλιακές αρρυθμίες: 10-15 mg/kg q12h PO για 

1 εβδομάδα, και στη συνέχεια 5-7,5 mg/kg q12h 
για 2 εβδομάδες, και μετά ακολουθεί η δόση 
συντήρησης των 7,5 mg/kg q24h.

 • Επιμένουσες αρρυθμίες: 25 mg/kg q12h PO για 
4 ημέρες, και ακολουθεί δόση των 25 mg/kg 
q24h PO.

 • Κολπική μαρμαρυγή: δόση εφόδου 15 mg/kg για 
5 ημέρες, ακολουθούμενη από 10 mg/kg/d, PO, 
για όσο διάστημα απαιτείται.

 • Boxer ή Doberman: 200 mg/σκύλο q12h για 1 
εβδομάδα, PO, και για όσο διάστημα απαιτείται 
δόση των 200 mg/σκύλο/d. Δόσεις διπλάσιες 
από τις προαναφερθείσες έχουν χρησιμοποιηθεί, 
άλλα με μεγάλο κίνδυνο τοξίκωσης.

 • Θεραπεία αρρυθμίας με ενέσιμο διάλυμα: 5 mg/
kg, αργά ενδοφλέβια, η έγχυση πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 10 λεπτά. Να χρησιμοποιείται 
με μεγάλη προσοχή γιατί υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Γάτες 
 • Δεν έχουν αναφερθεί δόσεις για τις γάτες.

Δοσολογικά σχήματα για τα μεγάλα ζώα

Άλογα
 • Θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής ή κοιλιακής 

ταχυκαρδίας: έγχυση στη δόση των 5 mg/kg/h 
για 1 ώρα, ακολουθούμενη από έγχυση στη 
δόση των 0.83 mg/kg/h για 23 ώρες, ενδοφλέβια. 
Η απορρόφηση της μετά από χορήγηση από 
το στόμα είναι μικρή και ευμετάβλητη και δεν 
συνιστάται.

Κανονιστικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κανονιστικές πληροφο-
ρίες. Για εκτίμηση των χρόνων αναμονής μετά από 
χρήση εκτός των ενδείξεων, επικοινωνήστε με τη 
FARAD στον ιστότοπο www.FARAD.org.

Αμλοδιπίνη φαινυλοσουλφονική
(Amlodipine Besylate, am-loe´dih-peen 
bess´ih-late)
Εμπορικό όνομα και ονοματολογία: 
Norvasc
Κατηγορία με βάση το μηχανισμό δράσης: 
Αποκλειστής διαύλων ασβεστίου

Φαρμακολογία και μηχανισμός δράσης
Αποκλειστής των διαύλων ασβεστίου. Η αμλο-
διπίνη, ανήκει στους αποκλειστές των διαύλων 
ασβεστίου δεύτερης γενιάς, της ομάδος της διϋ-
δροπυριδίνης. Μειώνει την εισροή του ασβεστί-
ου στους λείους μύες της καρδιάς και των αγγείων. 
Ωστόσο, έχει μεγαλύτερη επίδραση στους λείους 
μύες των αγγείων, όπου αποκλείει τους διαύλους 
ασβεστίου τύπου- L. Μέσω αυτού του μηχανισμού, 
δρα ως αγγειοδιασταλτικό γιατί τη θεραπεία της 
υπέρτασης.

Φαρμακοκινητική: Έχει μεγάλο όγκο κατανομής 
και αργό ρυθμό ολικής σωματικής απομάκρυνσης, 
που έχουν ως αποτέλεσμα, ο χρόνος ημίσειας ζωής 
της να είναι περίπου 30 ώρες. Απορροφάται καλά 
μετά από στοματική χορήγηση. 

Ενδείξεις και κλινικές χρήσεις
Στους σκύλους και στις γάτες, η αμλοδιπίνη είναι 
αποτελεσματική για τη μείωση της συστηματικής 
αρτηριακής πίεσης. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί-
ται για τη θεραπεία της συστηματικής υπέρτασης 
(υψηλή αρτηριακή πίεση). Η αμλοδιπίνη, εδώ και 
πολλά χρόνια από τους κλινικούς κτηνίατρους, θε-
ωρείται το φάρμακο πρώτης επιλογής για τη θερα-
πεία της υπέρτασης στις γάτες.  Η υπέρταση στις 
γάτες χαρακτηρίζεται από συστολική αρτηριακή 
πίεση μεγαλύτερη από 190 mm Hg και διαστολι-
κή πίεση μεγαλύτερη από 120 mm Hg. Συγκριτι-
κά, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της 
αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) είναι λιγότερο αποτελεσμα-
τικοί στις γάτες, οι οποίες ανταποκρίνονται καλύ-
τερα  στην αμλοδιπίνη από ότι στους αναστολείς 
ΜΕΑ. Η αμλοδιπίνη μειώνει την αρτηριακή πίεση 
στις υπερτασικές γάτες και μπορεί να μειώσει την 
πρωτεϊνουρία, αλλά δεν μπορεί να βελτιώσει την 
επιβίωση σε γάτες με υπερτασική νεφρική νόσο. 
Οι β-αναστολείς μπορούν να προστεθούν στη θερα-
πεία για γάτες (π.χ. ατενολόλη), για τον έλεγχο του 
καρδιακού ρυθμού σε υπερτασικές και υπερθυρεο-
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ειδικές γάτες, αλλά οι β-αναστολείς δεν έχουν άμε-
ση αντιυπερτασική δράση στις γάτες.
Αν και η αμλοδιπίνη παραδοσιακά θεωρείται το 
αντιυπερτασικό φάρμακο επιλογής για τις γάτες, 
πρόσφατα, ο αναστολέας της αγγειοτασίνης ΙΙ, η 
τελμισαρτάνη, έχει γίνει το προτιμώμενο φάρμακο, 
επειδή έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της 
και υπάρχει διαθέσιμη κτηνιατρική φαρμακομορ-
φή (βλ. μονογραφία τελμισαρτάνη για περισσότερες 
πληροφορίες) 

Πληροφορίες προφύλαξης
Ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η 
υπόταση. Σε σκύλους και γάτες έχει παρατηρη-
θεί υπερπλασία των ούλων, η οποία μπορεί να 
οφείλεται είτε σε αύξηση των κυκλοφορούντων 
ανδρογόνων είτε σε αναστολή της τρανσγλου-
ταμινάσης. Μπορεί και άλλοι μηχανισμοί να 
εμπλέκονται, που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί 
. Συνήθως, η υπερπλασία των ούλων αποκαθί-
σταται μετά από τη διακοπή της θεραπείας με 
αμλοδιπίνη, και αντικατάστασή της από άλλο 
φάρμακο (π.χ. υδραλαζίνη ή τελμισαρτάνη)

Τόσο στους σκύλους όσο και τις γάτες, η αμ-
λοδιπίνη μπορεί να ενεργοποίηση το σύστημα 
ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS). 
Στην περίπτωση αυτή, η χορήγηση αναστολέ-
ων ΜΕΑ μπορεί εν μέρει να μειώσει την ενερ-
γοποίηση του RAAS, αλλά η προσθήκη αυτών 
των φαρμάκων στη θεραπεία αυξάνει το κίνδυ-
νο να εκδηλωθεί υπόταση και μπορεί να προκα-
λέσει μείωση της πίεσης στο νεφρικό σπείραμα. 
Στις λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργει-
ες συμπεριλαμβάνονται, ο λήθαργος, η μείω-
ση της όρεξης, η αζωθαιμία, η μέτριου βαθμού 
υποκαλιαιμία, και η απώλεια βάρους. Λόγω 
υπερβολικής μείωσης της αρτηριακής πίεσης, 
μπορεί να παρατηρηθεί αντανακλαστική ταχυ-
καρδία.

Η αμλοδιπίνη ως αποκλειστής των διαύλων 
ασβεστίου, και με εκλεκτική δράση στους λεί-
ους μύες των αγγείων, σε ορισμένους ασθενείς 
μπορεί να προκαλέσει καταστολή της καρδιάς. 
Επομένως, να χρησιμοποιείται με μεγάλη προ-
σοχή σε ασθενείς με καρδιακό αποκλεισμό ή με 
μειωμένη καρδιακή συσταλτικότητα.

Σε περιπτώσεις τοξικής υπερδοσίας, χορηγή-
στε ασβέστιο (πχ. γλυκονικό ασβέστιο) και αγ-
γειοσυσταλτικά.

Αντενδείξεις  και Προφυλάξεις
Να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή σε ζώα 
με φτωχή καρδιακή εφεδρεία, και είναι επιρρε-
πή σε υπόταση. Να μην χρησιμοποιείται σε 
αφυδατωμένα ζώα. 

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή μαζί με 
άλλα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα. Μπορεί να 
παρατηρηθούν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρ-
μακα, όταν συγχορηγείται μαζί με φαινυλπρο-
πανολαμίνη, θεοφυλλίνη και β-αγωνιστές. Η 
συγχορήγηση με αναστολείς ΑΜΕΑ-ACE μπο-
ρεί να αυξάνει τον κίνδυνο υπότασης και να 
μείωσης την πίεσης στο νεφρικό σπείραμα. 

Οδηγίες χρήσης
Στις γάτες, η αποτελεσματικότητά της έχει τεκμηρι-
ωθεί όταν χορηγείται στη δόση των 0,625 mg/γάτα 
μια φορά την ημέρα. Αν η γάτα είναι μεγαλόσωμη 
(> 4,5 Kg), ή έχουμε επιμένουσα υπέρταση, αυξήστε 
τη δόσης στα 1,25 mg/γάτα q24h PO. Σε ορισμένες 
γάτες, μπορεί να ενδείκνυται,  η χορήγηση ενός β-
αναστολέα για τη μείωση του καρδιακού ρυθμού. Ο 
στόχος της θεραπείας είναι η μείωση της συστολι-
κής πίεσης κάτω από τα 150/90 mm Hg (συστολι-
κή/διαστολική). Δείτε την ενότητα Παρακολούθηση 
Ασθενών και Εργαστηριακές Εξετάσεις.

Παρακολούθηση ασθενούς και 
εργαστηριακές δοκιμές
Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης του 
ασθενούς, είναι απαραίτητη για τη σωστή θερα-
πεία. Γάτες με υψηλή αρτηριακή πίεση, συστολι-
κή πίεση 160-190 mm Hg και διαστολική 100-120 
mm Hg, θα πρέπει να θεωρούνται ότι διατρέχουν 
κίνδυνο εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων από 
την υπέρταση. Όταν χρησιμοποιείται αμλοδιπίνη, 
η αρτηριακή πίεση-στόχος  πρέπει να είναι μικρό-
τερη από 160 mm Hg. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται, 
αυξήστε τη δόση στα 1,25 mg/γάτα, αλλά η μέγιστη 
δόση ανά γάτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 mg 
ανά γάτα.  

Φαρμακοτεχνικές μορφές
 • Η αμλοδιπίνη διατίθεται με τη μορφή δισκίων 

περιεκτικότητας  2,5, 5, και 10 mg (Τα δισκία 
είναι πολύ δύσκολο να διαιρεθούν για να 
χρησιμοποιηθούν σε μικρόσωμα ζώα). 




