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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιότιμοι κ. καθηγητές και αγαπητοί συμφοιτητές,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Οργανωτική και η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή σας
καλωσορίζουν στην 1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής, που λαμβάνει χώρα το Σάββατο 7 Μαΐου
2011, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών A.Π.Θ.
Σκοπός της Ημερίδας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να ασχοληθούν με τη διαδικασία
αναζήτησης και παρουσίασης των κλασσικών και νεότερων βιβλιογραφικών δεδομένων των
κλινικών και ερευνητικών θεμάτων της επιστήμης μας. Η ανταπόκριση των φοιτητών ήταν
ανέλπιστα αυξημένη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από την ποικίλη θεματολογία των
παρουσιάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την Κτηνιατρική των Ζώων
Συντροφιάς, την Κτηνιατρική των Παραγωγικών Ζώων και την Υγιεινή – Ασφάλεια των Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης.
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή ανέλαβε την ευθύνη να υλοποιήσει
την Ημερίδα, με την ελπίδα αυτή να αποτελέσει τη γόνιμη αφετηρία ενός σημαντικού
επιστημονικού γεγονότος, που θα καθιερωθεί ως θεσμός τα επόμενα χρόνια.
Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει, αλλά και θα κρίνει μία ακόμη ιδέα και προσπάθεια της I.V.S.A.
Θεσσαλονίκης, που έχει θέσει σαν σκοπούς ύπαρξης της, την επιστημονική βελτίωση και την
ανανέωση των γνώσεων μας, αλλά και την αναθέρμανση των φιλικών σχέσεων μεταξύ φοιτητών
και διδασκόντων της Σχολής μας.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που στήριξαν αυτή μας την προσπάθεια,
καθώς και όλους τους ομιλητές μας, που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκληση μας,
κάνοντας έτσι εφικτή την ύπαρξη της 1ης Ημερίδας. Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε να
εκφράσουμε στους ακαδημαϊκούς μας δασκάλους μας, των οποίων η αμέριστη βοήθεια συνέβαλε
στη διοργάνωση μιας ολοκληρωμένης και επιτυχημένης εκδήλωσης.
Η Οργανωτική και η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
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SALUTATION OF THE ORGANISING
AND THE SCIENTIFIC COMMITTEE

Honorable professors and dear colleagues,
It is with great pleasure and honor that the Organising and the Scientific Committee welcome you
to the 1st Veterinary Student Meeting, that is taking place on Saturday, May 7 th 2011, at the
Telogleion Foundation of Art of the Aristotle University of Thessaloniki.
The purpose of this Meeting is to give the students a chance to practice the procedures of
searching and presenting classical and recent bibliographical data, on subjects of the veterinary
clinical science and research. The response from the students was unexpectedly high, and this is
reflected by the diverse subjects of the presentations, that include issues regarding the
Companion Animal Medicine, the Farm Animal Medicine and the Animal Food Products Hygiene
and Safety.
The Organising and the Scientific Committee took the responsibility to materialise this Meeting,
hoping that it will be a fertile start for an important scientific event, one that will become an
institution in the years to come.
Your participation not only shall aid, but will also be the judge of another idea and effort of I.V.S.A
Thessaloniki, that has set scientific improvement and knowledge updating, as well as the
development of friendly cooperation between students and teaching staff, as its targets and goals.
Finally, we would like to thank our sponsors for their support, as well as all our speakers, that
responded to our invitation with enthusiasm, and aided in the materialisation of this meeting. Last
but not least, we owe our warmest thanks to our academic teachers, whose important assistance
contributed to the organising of a complete and successful event.
The Organising and Scientific Committee
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ I.V.S.A ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κτηνιατρικής Εβδομάδας 2011 για τον
εορτασμό του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011 – WORLD VETERINARY YEAR, VET
2011», που συμπίπτει με την 250ή επέτειο από την ίδρυση της πρώτης κτηνιατρικής Σχολής στον
κόσμο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Συνολικά θα γίνουν 37 παρουσιάσεις από 47 φοιτητές συγγραφείς.
1 εισήγηση με θέμα την Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
2 εισηγήσεις με θέμα την Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του.
2 εισηγήσεις με θέμα τα Παρασιτικά Νοσήματα.
1 εισήγηση με θέμα την Ιχθυολογία.
3 εισηγήσεις με θέμα την Ειδική Παθολογική Ανατομική
2 εισηγήσεις με θέμα την Εκτροφή των Μηρυκαστικών
1 εισήγηση με θέμα την Παθολογία Αναπαραγωγής του Γεννητικού Συστήματος των Θηλυκών
Παραγωγικών Μηρυκαστικών.
2 εισηγήσεις με θέμα την Παθολογία των Χοίρων.
2 εισηγήσεις με θέμα την Φυσιολογία και Παθολογία των Πτηνών.
2 εισηγήσεις με θέμα την Παθολογία των Ιπποειδών.
4 εισηγήσεις με θέμα την Παθολογία των Ζώων Συντροφιάς (Σκύλου-Γάτας).
6 εισηγήσεις με θέμα την Ορθοπαιδική των Ζώων Συντροφιάς (Σκύλου –Γάτας).
9 εισηγήσεις με θέμα την Χειρουργική – Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία των Ζώων
Συντροφιάς (Σκύλου – Γάτας).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια 10 λεπτά και θα ακολουθούνται από 2λεπτη συζήτηση.
Οι κ. συντονιστές των εισηγήσεων θα μεριμνούν για την ακριβή τήρηση του χρόνου ομιλίας, ώστε
να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του προγράμματος.
Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα ή στη λειτουργία σίγασης στο αμφιθέατρο.
Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους του Ιδρύματος.
Η συμμετοχή για φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς), μέλη Δ.Ε.Π. και
κτηνίατρους είναι ΔΩΡΕΑΝ.
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ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
BOOK OF ABSTRACTS
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1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΟΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΝΟ
Μούρκας Ε.¹, Χρήστου Α.¹, Παπαγιάννη Μ.²
¹Προπτυχιακός Φοιτητής, 4ο έτος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
²Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης,
Κτηνιατρική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η παγκόσμια βιομηχανία του κονσερβοποιημένου τόνου έχει ιστορία 100 και πλέον
ετών και προμηθεύει την αγορά με ένα από τα περισσότερο ‘υγιεινά και θρεπτικά’ τρόφιμα
για τον καταναλωτή.
Ο κονσερβοποιημένος τόνος αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών, Ω-3 λιπαρών
οξέων και βιταμίνης D. Η σωστή προετοιμασία της πρώτης ύλης και η διαδικασία της
κονσερβοποίησης είναι απόλυτα απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή
ποιότητα του προϊόντος.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τη γραμμή παραγωγής του
κονσερβοποιημένου τόνου και αναπτύσσουμε ένα προκαταρτικό σχέδιο HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) στο οποίο εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία της
παραγωγής και προτείνονται οι χειρισμοί είτε σαν προληπτικά μέτρα είτε σαν διορθωτικές
ενέργειες.
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1. HACCP SYSTEM IN THE CANNED TUNA INDUSTRY
Mourkas E.1, Christou A.1, Papagianni M.2
Undergraduate students, 5th year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
Assistant professor, Laboratory of Animal food product technology, Faculty of Veterinary
Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
1

The world industry of canned tuna has already a history of more than a century and
supplies the market with one of the most hygienic and nutritional foods for the consumer.
Canned tuna is a rich source of proteins, omega-3 fatty acids and vitamin D. The right
preparation of the raw material, as well as of the canning procedure is absolutely
necessary in order to ensure a top quality final product. In this presentation we discuss the
steps of the whole process and develop a preliminary HACCP plan (Hazard Analysis and
Critical Control Point) in which the critical points are pointed out, and suggestions are
made concerning preventive controls and corrective actions.
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2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Ντέμκα B. A.1, Αγγελίδης Α.Σ.2
Προπτυχιακή Φοιτήτρια, 3ο έτος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λέκτορας, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
1
2

Η ιστορία των προβιοτικών εκτείνεται χρονολογικά από την αρχαιότητα. Τα
προβιοτικά είναι μικροοργανισμοί, οι οποίοι επιδρούν ευεργετικά στην υγεία του
ανθρώπου αλλά και των ζώων. Τα προβιοτικά χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο ιδιοτήτων,
εξέχουσα θέση ανάμεσα στις οποίες κατέχει η συμβολή τους στην ισορροπία της
εντερικής μικροχλωρίδας. Δύο είναι τα κύρια γένη βακτηρίων που περιλαμβάνουν
προβιοτικά στελέχηˑ το γένος Lactobacillus και το γένος Bifidobacterium. Προκειμένου να
χαρακτηριστεί ένας μικροοργανισμός ως προβιοτικός, θα πρέπει να διαθέτει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία έχουν
καθοριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς Food and Agriculture Organization (FAO) και
World Health Organization (WHO). Μελέτες σχετικά με τα οφέλη της χορήγησης
προβιοτικών μικροοργανισμών υποδεικνύουν πλήθος ευεργετικών δράσεων.
Συγκεκριμένα, τα προβιοτικά επιδρούν ευεργετικά στο ανοσοποιητικό σύστημα,
ασκώντας ενισχυτική δράση. Τα προβιοτικά αμβλύνουν τα συμπτώματα της δυσανεξίας
στη λακτόζη, ενώ συμβάλλουν στην πρόληψη εμφάνισης κάποιων μορφών καρκίνου.
Ακόμη, η λήψη προβιοτικών κατά την εγκυμοσύνη μειώνει την εμφάνιση αλλεργικών
αντιδράσεων στην παιδική ηλικία, ενώ προλαμβάνονται οι λοιμώξεις του ουρογεννητικού
συστήματος της γυναίκας. Τα προβιοτικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των
φλεγμονωδών και λειτουργικών διαταραχών του εντέρου, όπως οι διαρροϊκές ασθένειες, η
δυσκοιλιότητα, η φλεγμονώδης νόσος, και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Τέλος,
προκαταρκτικές έρευνες υποδεικνύουν αντιυπερτασικά αποτελέσματα ύστερα από
χορήγηση προβιοτικών. Η λήψη προβιοτικών μικροοργανισμών είναι δυνατή τόσο μέσω
κατανάλωσης ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, όσο και με τη μορφή
σκευασμάτων.

1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής | 16

2. BENEFICIAL EFFECTS OF FERMENTED DAIRY PRODUCTS
CONTAINING PROBIOTIC BACTERIA ON HUMAN HEALTH
Ntemka A.1, Angelidis A.2
Undergraduate student, 3rd year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
Lecturer, Laboratory of Milk Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle
University of Thessaloniki
1

The history of probiotics starts in the ancient years. Probiotics are microorganisms
that beneficially affect human and animal health. They are characterized by many
beneficial properties, the most significant being their contribution to the balance of the
intestinal microflora. The main bacterial genera which include probiotic strains: are
Lactobacillus and Bifidobacterium. In order for a microorganism to be classified as a
probiotic, it must possess certain characteristics and meet specific criteria, defined by the
Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Health Organization (WHO).
Studies have showed that the administration of probiotic microorganisms confers
numerous beneficial effects. Probiotics are reported to have immunostimulating
properties, to alleviate the symptoms of lactose intolerance and to prevent reoccurrence
of certain types of cancer. Moreover, the consumption of probiotics during pregnancy
reduces the occurrence of allergic reactions during childhood and prevents urinary tract
infections in women. Probiotics contribute to the treatment of inflammatory and
functional bowel disorders, such as diarrheal diseases, constipation, inflammatory disease
and irritable bowel syndrome. Finally, preliminary studies suggest antihypertensive effects
after administration of probiotics. Probiotic microorganisms can be taken either by
consuming fermented dairy products containing probiotic cultures or as nutritional
supplements.
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3. H ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Helicobacter pylori ΣΤΟ ΓΑΛΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πούλιου Ν.1, Αγγελίδης Α.Σ.2
1

Προπτυχιακή Φοιτήτρια, 3ο έτος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λέκτορας, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
2

Το Helicobacter pylori είναι ένα Gram αρνητικό, παθογόνο βακτήριο που εμπλέκεται
στη αιτιοπαθογένεια σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου, όπως η χρόνια γαστρίτιδα, το
πεπτικό έλκος, ο καρκίνος του στομάχου και το λέμφωμα τύπου MALT, τόσο στις
αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρά τον υψηλό επιπολασμό του
βακτηρίου στον ανθρώπινο πληθυσμό, οι δεξαμενές του μικροοργανισμού στη φύση και
κυρίως οι οδοί μετάδοσής του στον άνθρωπο δεν είναι ακόμα πλήρως αποσαφηνισμένες.
Τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών υποδεικνύουν ότι η
κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων μπορεί να αποτελεί μία από τις πιθανές οδούς
μετάδοσης του βακτηρίου στον άνθρωπο. Το γάλα θα μπορούσε να μολυνθεί με H. pylori
τόσο πρωτογενώς, από το περιβάλλον, κατά την συλλογή του από τα γαλακτοπαραγωγά
θηλαστικά, όσο και δευτερογενώς, δηλαδή κατά το χειρισμό του από ανθρώπους-φορείς
λόγω χαμηλών συνθηκών υγιεινής. Το H. pylori μπορεί να επιβιώσει για ικανό χρονικό
διάστημα σε τεχνητά επιμολυσμένο γάλα (παστεριωμένο, UHT) υπό ψύξη (4°C). Επομένως,
εάν το γάλα μολυνθεί δευτερογενώς από Η. pylori, τότε θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο
μετάδοσης του βακτηρίου στον άνθρωπο.
Αναφορικά με την παρουσία του βακτηρίου στο νωπό γάλα, σε παγκόσμιο επίπεδο
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα πέντε ανεξάρτητες διερευνητικές εργασίες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, μεγάλο ποσοστό δειγμάτων βρέθηκε
θετικό για την παρουσία του H. pylori με τη μέθοδο της PCR. Ωστόσο, ο μικροοργανισμός
απομονώθηκε μόνο από δύο από τα θετικά αυτά δείγματα. Σε ζυμωμένα γαλακτοκομικά
προϊόντα, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, τα οποία επιμολύνθηκαν τεχνητά, το H. pylori
επιβίωσε για λίγες μόνο ώρες. Η διερεύνηση της παρουσίας και βιωσιμότητας του Η. pylori
σε νωπό και παστεριωμένο γάλα, καθώς και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα χρήζει
περαιτέρω διεξοδικής έρευνας για εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
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3. THE PRESENCE AND VIABILITY OF Helicobacter pylori IN MILK
A REVIEW OF THE LITERATURE
Pouliou N1, Angelidis S.A.2
Undergraduate student, 3rd year Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
Lecturer, Laboratory of Milk Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle
University of Thessaloniki
1

Helicobacter pylori is a Gram-negative pathogenic bacterium involved in the
pathogenesis of major human diseases such as chronic gastritis, peptic ulcers, gastric
cancer and mucosa-associated lymphoid-tissue lymphoma, in both developed and
developing countries. Despite the high prevalence of H. pylori in humans, the reservoir(s)
of the pathogen and the main routes of transmission to humans are not yet fully
elucidated. In recent years, the results of scientific studies indicate that the consumption
of contaminated food may constitute one of the possible routes of H. pylori transmission
to humans. Raw milk could be contaminated with H. pylori from the environment during
milking of lactating animals. Also, heat-sanitized milk can be contaminated from human
carriers due to low hygiene handling. H. pylori can survive for a considerable period of time
in artificially contaminated milk (pasteurized, UHT) under refrigeration (4C). Therefore, if
milk is contaminated with H. pylori after pasteurization, it could become a vehicle of
transmission to humans. Regarding the presence of H. pylori in raw milk, only five studies
have been conducted worldwide. According to these studies, a large number of raw milk
samples tested positive for H. pylori by PCR. However, the investigators were only able to
culture the organism only from two of the PCR-positive milk samples. In artificially
contaminated fermented dairy products like yogurt and kefir, H. pylori appear to survive
only for a few hours. The investigation of the prevalence and viability of H. pylori in raw
and pasteurized milk and other dairy products requires further investigation.

1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής | 19

4. ΚΥΚΛΟΪΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΙΣΧΝΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ (ΠΣΑΑΧ)
Χαϊντούτης Σ.Χ.1, Τζήκα Ε.Δ.2
1

Προπτυχιακός Φοιτητής, 5o Έτος Σπουδών, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
2
Λέκτορας, Κλινική Παραγωγικών Ζώων, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Το πολυσυστηματικό σύνδρομο απίσχνασης των απογαλακτισμένων χοιριδίων
(ΠΣΑΑΧ) είναι ένα αναδυόμενο νόσημα το οποίο περιγράφηκε αρχικά το 1991. Έχει
διαπιστωθεί ότι στην αιτιοπαθογένεια του συγκεκριμένου συνδρόμου συμμετέχει ο
κυκλοϊός 2 του χοίρου (PCV2). Επιπλέον, ο PCV2 σχετίζεται και με το σύνδρομο
δερματίτιδας και νεφροπάθειας του χοίρου, καθώς και με άλλα σύνδρομα και νοσολογικές
καταστάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πλήρως ο βαθμός συμμετοχής του στην
αιτιοπαθογένειά τους. Ο όρος “Porcine Circovirus Asocciated Disease” (PCVAD) έχει
προταθεί για την ομάδα αυτή των νοσημάτων ή καταστάσεων που σχετίζονται με τον
συγκεκριμένο ιό. Επιπρόσθετα της απώλειας των χοιριδίων λόγω των θανάτων, το ΠΣΑΑΧ
μπορεί να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει σημαντικά τα προσβεβλημένα ζώα από το να
φτάσουν το εμπορεύσιμο σωματικό βάρος, γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές
οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς.
Η πλήρης διάγνωση ενός ιογενούς λοιμώδους νοσήματος περιλαμβάνει κλινική,
εργαστηριακή και διαφορική διάγνωση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Δεδομένης
της παθογένειας του νοσήματος, η διάγνωση του ΠΣΑΑΧ είναι καθορισμένη και σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία βασίζεται: στην ύπαρξη κλινικών συμπτωμάτων και μακροσκοπικών
νεκροτομικών ευρημάτων, την παρουσία ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων, καθώς και την
άμεση ανίχνευση του ιού στις εν λόγω αλλοιώσεις, με την εφαρμογή του in-situ υβριδισμού
ή ανοσοϊστοχημείας. Για να τεθεί οριστική διάγνωση θα πρέπει να πληρούνται όλα τα
παραπάνω κριτήρια, τα οποία αναφέρονται συνοπτικά στην παρούσα εργασία. Τέλος,
γίνεται αναφορά στη χρήση άλλων εργαστηριακών τεχνικών, οι οποίες όμως
χρησιμοποιούνται κυρίως στην έρευνα παρά στη διάγνωση, λόγω της φύσης του
συνδρόμου.
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4. PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2: DIAGNOSIS OF THE POSTWEANING
MULTISYSTEMIC WASTING SYNDROME (PMWS)
Chaintoutis, S.C.1, Tzika, E.D.2
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Undergraduate Student, 5th Year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
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Thessaloniki

Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) is an emerging disease that
was first described in 1991. It has been shown that Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) is
implicated in the pathogenesis of this syndrome. Moreover, PCV2 is linked to porcine
dermatitis and nephropathy syndrome, as well as with other pathologic conditions.
Despite this, the contribution of the virus to the pathogenesis of these conditions is not
completely understood. The term “Porcine Circovirus Associated Disease” (PCVAD) was
suggested to describe these different conditions attributed to PCV2. Besides the increased
mortality, PMWS prevents the piglets from gaining the ideal body weight, which results in
major economic loss for the farmers.
The complete routine diagnosis of a viral infectious disease includes clinical
diagnosis, laboratory diagnosis, as well as differential diagnosis, for the majority of the
cases. The steps that should be made to diagnose PWMS are well defined and according
to the literature, include the clinical examination, post-mortem findings, compatible
histopathological results and the direct detection of the virus (viral antigen or nucleic
acid), using either immunoperoxidase staining or in-situ hybridization. These criteria
should all be present in order to diagnose PMWS. Finally, other laboratory techniques
(PCR, Virus isolation, Neutralization, ELISA) are used for research purposes rather than for
routine diagnosis.
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5. ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Οϊντά Ό.1, Μπιλλίνης Χ.2
Προπτυχιακός φοιτητής, 5ο έτος, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1
2

Οι ιοί της γρίπης Α ανήκουν στην οικογένεια των Oρθοβλεννοϊών. Πρόκειται για
ιούς με μονόκλωνο RNA, αρνητικής πολικότητας. Χαρακτηρίζονται από το μεγάλο εύρος
ξενιστών που προσβάλλουν και την υψηλή ικανότητά τους να μεταλλάσσονται και να
ανασυνδυάζονται. Τα οκτώ τεμάχια RNA κωδικοποιούν 11 πρωτεϊνες, με πιο σημαντικές
τις δύο γλυκοπρωτεϊνες επιφανείας: την αιμοσυγκολλητίνη (H) και τη νευραμινιδάση (N). Ο
τύπος της Η και της Ν καθορίζουν αντίστοιχα τον υπότυπο του ιού (Η1Ν1, Η3Ν2 κ.α.).
Στους χοίρους ενδημούν στελέχη των υποτύπων H1N1, H3N2 και H1N2. Οι
περισσότεροι ιοί της γρίπης του χοίρου δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο. Η γρίπη του
χοίρου αποτελεί μια οξεία, πολύ μεταδοτική, ιογενή νόσο που χαρακτηρίζεται από
αναπνευστικά κυρίως συμπτώματα. Εμφανίζεται αιφνιδίως σε μια μονάδα, έχει υψηλό
ποσοστό νοσηρότητας (μέχρι 100%) και χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας (1%). Για την
οριστική διάγνωσή της είναι απαραίτητη η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για την
ανίχνευση του ιού σε παθολογικό υλικό ή αντισωμάτων στον ορό του αίματος.
Σκοπός της μελέτης που διενεργήθηκε στο εργαστήριο μας ήταν η ανίχνευση
αντισωμάτων κατά του ιού γρίπης τύπου Α σε ορούς από παχυνόμενους χοίρους (ηλικίας
5-6 μηνών) από τρεις μονάδες στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η εξέταση των ορών έγινε με
τη μέθοδο της έμμεσης ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Από την πρώτη και
τη δεύτερη μονάδα εξετάστηκαν 29 και 19 δείγματα αντίστοιχα και βρέθηκαν όλα θετικά,
ενώ από την τρίτη μονάδα εξετάστηκαν 17 δείγματα που βρέθηκαν όλα αρνητικά.
Τα αποτελέσματα μας είναι ενδεικτικά της πιθανής παρουσίας της γρίπης του
χοίρου στην περιοχή, ενώ το γεγονός πως στις δύο οροθετικές εκτροφές όλα τα δείγματα
που εξετάστηκαν είχαν αντισώματα επιβεβαιώνουν το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας της
γρίπης όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία.
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Influenza A viruses belong to the family Orthomyxoviridae. They are singlestranded RNA viruses and they are characterized (b) by the wide range of hosts species
they infect and (b) by their high rate of mutations and reassortments. Their eight
segments of RNA encode 11 proteins, most notably the two surface glycoproteins: the
haemagglutinin (H) and the neuraminidase (N). The type of H and N define the subtype of
the virus (H1N1, H3N2, etc).
In pigs worldwide, three subtypes of influenza A viruses have become endemic:
H1N1, H3N2 and H1N2. Most influenza viruses in pigs cannot be transmitted to humans.
Swine influenza is an acute, highly contagious, viral disease characterized mainly by
respiratory symptoms. It appears suddenly in a farm, and while it has a high morbidity rate
(up to 100%) its mortality rate is very low (1%). For the definitive diagnosis, laboratory
tests are necessary to detect the virus in pathological material or antibodies in serum.
The purpose of our study was to detect antibodies against influenza virus A in sera
from fattening pigs (5-6 months old) from three pig farms in the region of Thessaly.
Indirect ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) was used for the examination of a
total of 65 sera.
From the first and second farm all (29 and 19 samples respectively) were positives.
While all (17 samples) from the third farm were negative.
Our results indicate the possible presence of swine influenza viruses in the region
while, while the fact that all animals from the two sero-positive farms had antibodies
against influenza confirms the high morbidity of the disease as it is described in the
international scientific literature.
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Στην Ελλάδα υπάρχουν ελεύθερα στη φύση τριών είδών ελαφοειδή. Το πρώτο
είδος είναι το Πλατώνι της Ρόδου (Dama dama ή Cervus dama), το Κόκκινο ελάφι της
Πάρνηθας και της Ροδόπης (Cervus elaphus) και, τέλος, ένα επίσης διαδεδομένο
ελαφοειδές των ελληνικών δασών που βρίσκεται διάσπαρτο στην Ελλάδα και στις νήσους,
το Ζαρκάδι (Capreolous capreolous).
Όσον αφορά το Κινητικό Σύστημα, τα ελαφοειδή της Ελλάδας έχουν παρόμοιο
κινητικό σύστημα με τα μικρά μηρυκαστικά με κύρια διαφορά στην δομή των κεράτων. Τα
κέρατα των ελαφοειδών δεν είναι μόνιμα αλλά αντιθέτως έχουν περίπλοκη δομή.
Κατ’αρχάς τα κέρατα αναπτύσσονται μόνο στα αρσενικά. Τα αρσενικά ενός χρόνου
αναπτύσσουν τα κέρατα αργά, χωρίς κλάδους, ενώ στα επόμενα έξι με επτά χρόνια τα
κέρατα αντικαθίστανται ετησίως και κάθε νέο ζεύγος έχει από ένα νέο κλάδο.
Συμπερασματικά, τα κέρατα αποτελούν σημαντικό αποδεικτικό της ηλικίας τους.Τα
κέρατα περιβάλλονται από ένα βελούδινο δερματικό επικάλυμμα γεμάτο αγγεία, που
ονομάζεται βελούδο, το οποίο συντηρεί και θρέφει τα κέρατα και στη συνέχεια αποπίπτει
κάθε φορά πριν την εκάστοτε πτώση των κεράτων.
Όσον αφορά το Πεπτικό Σύστημα, τα ελαφοειδή είναι μηρυκαστικά. Ο οδοντικός
τύπος των μόνιμων οδόντων τους είναι ο εξής: Τ0 Κ0 ΠΓ3 Γ3/Τ3 Κ1 ΠΓ3 Γ3. Τα αρσενικά και
τα θηλυκά κόκκινα ελάφια έχουν επιπλέον έναν άνω κυνόδοντα, σε αντίθεση με τα
Πλατώνια που δεν έχουν.
Επιπλέον σημαντική είναι και η λειτουργία ειδικών εξωκρινών αδένων στο
πρόσωπο των ελαφοειδών που παίζουν ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ τους.
Κατά κανόνα τα ελάφια γεννούν ένα μικρό και όχι δίδυμα. Μάλιστα έχουν δύο
ζεύγη μαστών και ο πλακούντας που σχηματίζουν αποτελείται από κοτυληδόνες.
Συμπερασματικά, είναι πολύ σημαντική η γνώση στοιχείων Ανατομικής και
Ζωολογίας του κόκκινου ελαφιού, του ζαρκαδιού και του πλατωνιού από έναν κτηνίατρο
τόσο γιατί τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η εκτροφή θηραμάτων στην Ελλάδα
όσο και ως αρωγή στη προσπάθεια διάσωσης της άγριας πανίδας από την μαζική
εξολόθρευσή της.
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Greek fauna consists of three species of cervids: the Red Deer (Cervus elaphus
hippelaphus), the Roe Dear (Capreolous capreolous) and the Fallow Deer ( Dama dama).
The first is distributed in mount Parnitha of Attica (200-600 population), and in Rhodope
mountains of Thrace (20 population). The second is distributed in all mainland of Greece
and the third is localized only in the island of Rhodes, Dodecanese. Generally, all cervids of
Greece are endangered.
The deer are ruminants, so their digestive system consists of a four-chambered
stomach. They also have a complexity circulatory system which is especially developed in
heart, spleen and lungs, because of their need to run and jump in order to save
themselves by their predators.
An important difference between deer and other ruminants, is the structure of their
antlers. These are very different from the plain horns of cow,goat and sheep. Only male
deer have antlers, except the reindeer, and they are not permanently. Antlers have the
ability to regenerate. Especially, the first antlers of deer are developed after the first six
months of fawn life. The first couple of antlers have no tines. Every year, the antlers are
dropped and a new “antlers cycle” is beginning, with the next couple having more tines,
proving dear's age.
Antlers under development are covered by the velvet. This is a hairy skin which
covers the antlers in all period of development, which support the antlers and maintain
them. Velvet has a high number of vessels in order to nourishes the antlers. When the
vessels stop the perfusion, the velvet dries. Then it is dropped and after some days the
antlers are dropped by a simple hit on the environment.
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Τα μοσχάρια γεννιούνται χωρίς καμία προστασία απέναντι στους παθογόνους
μικροοργανισμούς, σε αντίξοες πολλές φορές συνθήκες περιβάλλοντος. Το πρωτόγαλα
είναι απαραίτητο τόσο για την μεταφορά παθητικής ανοσίας όσο και για την παροχή των
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών τις πρώτες ώρες της ζωής τους. Βασικός στόχος είναι
η χορήγηση 100g IgG στο πρώτο γεύμα. Η ποιότητα του πρωτογάλατος εξαρτάται από τη
φυλή της μητέρας, την ηλικία και τη διατροφή της στην ξηρή περίοδο, το εμβολιακό
πρόγραμμα που εφαρμόζεται πριν τον τοκετό αλλά και από την εποχή - μικροκλίμα κατά
τον τοκετό. Μεγάλη σημασία έχει η ποσότητα και ο χρόνος χορήγησής του. Σε κάθε
εκτροφή πρέπει να συντηρείται στην κατάψυξη απόθεμα πρωτογάλατος καλής ποιότητας
για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών και εφόσον χρειάζεται να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα συμπληρώματα.
Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικές εκτροφές γαλακτοπαραγωγών
αγελάδων τα τελευταία χρόνια (1997 και 2009) με επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις με
τους κτηνοτρόφους και τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι πρακτικές
χορήγησης του πρωτογάλατος απέχουν πολύ από τις ιδανικές. Μεγάλο ποσοστό των
εκτροφών χορηγεί το πρώτο γεύμα πρωτογάλατος περισσότερες από 2 ώρες μετά τον
τοκετό (75% και 53,8%, αντίστοιχα). Επίσης σχετικά υψηλό ποσοστό επιλέγει την φυσική
γαλουχία για την χορήγησή του (8,3% και 14,8%, αντίστοιχα). Στατιστικά σημαντική
βελτίωση υπήρξε μόνο στην χορηγούμενη ποσότητα (2L) του πρώτου γεύματος (15% και
33,3%, αντίστοιχα). Στην πιο πρόσφατη έρευνα, οι συνθήκες υγιεινής ήταν καλές, μέτριες
και άσχημες σε ποσοστό 33%,15% και 52% των εκτροφών, αντίστοιχα. Αν και υπήρξε
αύξηση στο ποσοστό των εκτροφών που διατηρεί απόθεμα πρωτογάλατος (22,5% και
37%, αντίστοιχα), αυτό παραμένει αδικαιολόγητα χαμηλό. Αποτέλεσμα ήταν να
παρατηρηθεί αποτυχία μεταφοράς παθητικής ανοσίας στο 26,3% των μοσχαριών (<5,5g
O.A.O./dL ορού) και στο 59,1% των εκτροφών (περισσότερο από το 20% των μοσχαριών).
Οι ενδεδειγμένες πρακτικές είχαν θετική επίδραση στην μεταφορά παθητικής ανοσίας και
η εφαρμογή τους στην Ελλάδα κρίνεται επιβεβλημένη.
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Calves are born without any immunological protection against pathogens, usually
in adverse environmental conditions. Colostrum is essential both for the passive transfer
of immunity and for the provision of necessary nutrients during the first hours of life. The
main goal is to provide the calf with 100g IgG in its first meal. The quality of colostrum
depends on dam's breed, age and nutrition during the dry period, the vaccination
program and the time and microclimate during parturition. The quantity and timing of
colostrum feeding are very important. Each dairy farm should maintain a stock of excellent
quality frozen colostrum for possible future needs and if necessary, appropriate
supplements can be used. According to research in Greek dairy farms over the past years
(1997 and 2009), using purpose-built questionnaires and on-site interviews, it is concluded
that practices followed regarding colostrum feeding are far from ideal. The majority of
farmers (75% and 53.8%, respectively) provide the first colostrum meal more than 2 hours
after birth. Moreover, a relatively high percentage still prefers natural suckling for the first
meal (8.3% and 14.8%, respectively). A statistically significant improvement was revealed
only regarding the quantity provided (2L) at the first meal (15% and 33.3%, respectively).
In the most recent research, hygiene conditions were good, mediocre and unacceptable in
33%, 15% and 52% of the farms, respectively. Although there was an increase in the
percentage of farms that maintained a stock of frozen colostrum (22.5% and 37%,
respectively), this still remains unwarranted low. As a result, there was a remarkable failure
of passive transfer (FPT) of immunity in 26.3% of calves (<5,5g T.P. /dL of serum) and in
59.1% of farms (more than the 20% of calves with FPT). Recommended practices had a
positive effect on passive transfer of immunity; their implementation in Greece is
considered absolutely essential.
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Το Paramphistomum cervi είναι ένα παράσιτο που ανήκει στη συνομοταξία των
Ελμινθών, στην υποσυνομοταξία των Πλατυελμινθών, στην ομοταξία των Τρηματοδών,
στην τάξη των Διγενών ,είναι Αμφίστομο της οικογένειας των Paramphistomidae. Ο
βιολογικός κύκλος του παρασίτου είναι έμμεσος, με ενδιάμεσο ξενιστή διάφορα είδη
υδρόβιων κοχλίων, όπως του γένους Lymnae κ.α. Το Paramphistomum cervi παρασιτεί στο
λεπτό έντερο ή τα χολαγγεία των μηρυκαστικών (βοοειδή, αιγοπρόβατα) και εντοπίζεται
στη μεγάλη κοιλία και τον κεκρύφαλο. Πολύ σύντομα, ο β.κ. του παρασίτου έχει ως εξής:
αυγά Paramphistomum cervi απεκκρίνονται με τα κόπρανα του μολυσμένου τελικού
ξενιστή στο περιβάλλον, στη συνέχεια και υπό κατάλληλες συνθήκες σχηματίζουν
εσωτερικά του αυγού μειρακίδιο, το οποίο ελευθερώνεται και αποτελεί μολύνουσα μορφή
του ενδιάμεσου ξενιστή, μέσα στον οποίο μετατρέπεται σε σποροκύστη, η οποία
σχηματίζει 5-8 ρέδιες, οι τελευταίες μετατρέπονται σε κερκάρια και απομακρύνονται από
τον κοχλία στο περιβάλλον, υφίστανται τροποποιήσεις και εξελίσσονται σε μετακερκάρια,
τη μολύνουσα μορφή του τελικού ξενιστή. Αρχικά εγκυστώνονται στο λεπτό έντερο του
μηρυκαστικού και μετά από 6 εβδομάδες έρποντας φτάνουν στον τελικό τους προορισμό
(μεγάλη κοιλία και κεκρύφαλο).
Η παθογόνος δράση αφορά κυρίως διαβρώσεις, πετέχειες, νεκρώσεις και
αιμορραγίες που προκαλούνται στο έντερο και στη συνέχεια οδηγούν σε άλλες κρίσιμες
παθολογικές καταστάσεις οξείας ή χρόνιας μορφής (π.χ. καταρροϊκή ή αιμορραγική
εντερίτιδα κ.α.). Σχετικά με τους μηχανισμούς άμυνας, στα ενήλικα ζώα παρατηρείται η
ανάπτυξη σχεδόν πλήρους ανοσίας στις αναμολύνσεις. Η διάγνωση στη χρόνια μορφή
γίνεται με την ανεύρεση των αυγών του παρασίτου στα κόπρανα ή των ενήλικων
παρασίτων στη μεγάλη κοιλία ή τον κεκρύφαλο. Η θεραπεία διαφέρει σε κάθε μία από τις 2
μορφές (οξεία εντερική> χρήση oxyclozanide και niclosamide, ενώ στη χρόνια Μ.Κ.κεκρυφάλου> χρήση bithionol sulfoxide) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρόληψης
(άμεση θεραπεία-κατάλληλοι βοσκότοποι-προληπτική ανθελμινθική αγωγή) δίνουν πολύ
καλά αποτελέσματα.
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Oι κύστεις των ωοθηκών είναι ένα πολύ σημαντικό αίτιο υπογονιμότητας που
προκαλεί σοβαρή οικονομική απώλεια στις εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
Παρά την έλλειψη σαφούς ορισμού, οι κύστεις μπορούν να οριστούν ως ωοθυλάκια με
διάμετρο τουλάχιστον 2 cm που είτε βρίσκονται στη μια ή και στις δύο ωοθήκες, σε
κατάσταση παντελούς έλλειψης ενεργού ωχρινικού ιστού. Οι κύστεις αυτές διακρίνονται
σε ωοθυλακικές και σε ωχρινοποιημένες. Οι περισσότερες αγελάδες με κύστεις ωοθηκών
χαρακτηρίζονται από απώλεια εμφάνισης οίστρου, ιδίως κατά την περίοδο μετά τον
τοκετό και μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορα στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια της γαλουχίας.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάπτυξη των κύστεων ωοθηκών οφείλεται σε δυσλειτουργία
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-ωοθηκών. Η
δυσλειτουργία αυτή έχει μια πολυπαραγοντική αιτιολογία, στην οποία εμπλέκονται η
καθυστέρηση της παλινδρόμησης των ωοθυλακίων, η δυσλειτουργία των αξόνων
υποθαλάμου-υπόφυσης και ωοθηκών-ωοθυλακίων καθώς και γενετικοί, φαινοτυπικοί,
περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες.
Η κλινική διάγνωση των κύστεων στηρίζεται στο αναπαραγωγικό ιστορικό των
αγελάδων και στην ψηλάφηση διαμέσω του απευθυσμένου. Αν και οι κύστεις ωοθηκών
μπορούν σε ένα ποσοστό 60-65% να αυτοϊαθούν, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία
ελαχιστοποιούν το μεσοδιάστημα μεταξύ των τοκετών σε αγελάδες που αναπτύσσουν
κύστεις. Η διαφοροποίηση μεταξύ των ωοθυλακικών και των ωχρινοποιημένων κύστεων
είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη ορμόνη για την θεραπεία των κύστεων είναι η συνθετική GnRH, ενώ
χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και η hCG. Οι κύστεις αντιδρούν στην χορήγηση των
ορμονών αυτών με ωχρινοποίηση της κυστικής τους δομής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις,
προκαλείται ρήξη του κυρίαρχου ωοθυλακίου. Η χορήγηση προσταγλανδίνης F 2α είναι μια
εναλλακτική θεραπεία στην οποία προκαλείται λύση των ωοθηκικών κύστεων. Τέλος,
πρόσφατα προτάθηκε μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κύστεων σύμφωνα με
την οποία εισήχθη για 9 ημέρες ενδοκολπική συσκευή ελεγχόμενης αποδέσμευσης
προγεσταγόνων. Μετά την αφαίρεση της συσκευής αυτής προκλήθηκε οίστρος με
προηγούμενη ρήξη του νέου κυρίαρχου ωοθυλακίου.
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Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο πολύ γίνεται αναφορά από τον τύπο, την
επιστημονική κοινότητα κ.α. στις αρνητικές επιδράσεις ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο
θαλάσσιο περιβάλλον. Οι υδρόβιοι θαλάσσιοι οργανισμοί υφίστανται πρώτοι τις αρνητικές
αυτές παρεμβάσεις. Σημαντικό τμήμα των υδρόβιων οργανισμών αποτελούν τα δίθυρα
μαλάκια.
Η συστηματική καλλιέργεια των οστρακοειδών οδηγεί στην αύξηση της βιομάζας
τους μέσα στο θαλασσινό νερό χωρίς την εξωγενή προσθήκη θρεπτικών ουσιών. Η τροφή
των οστρακοειδών αποτελείται από φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς και διαλυμένες στο
νερό οργανικές ουσίες. Κατά τη συγκομιδή των οστρακοειδών εξέρχεται από τη θάλασσα
βιομάζα (ζωντανά οστρακοειδή) η οποία αποτελείται από οργανικές ουσίες (περίπου 5%)
ανόργανα στοιχεία (περίπου 25%) και νερό (περίπου 70%). Παραδείγματος χάριν με την
εξαλίευση 100 kg οστρακοειδών απομακρύνονται από το θαλάσσιο περιβάλλον 0,8-1,4kg
N, 0,14kg Ρ και 4,0kg C. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε παραγόμενο ισοδύναμο ολικό
Ν από τα απόβλητα 100 ανθρώπων ανά ημέρα (περιεκτικότητα τυπικού αστικού λύματος
σε ισοδύναμο ολικού αζώτου 6-17g/κάτοικο/ημέρα). Η αφαίρεση των ουσιών αυτών
(διαμέσω των οστρακοειδών) από το θαλάσσιο οικοσύστημα ανταγωνίζεται τον
ευτροφισμό του νερού. Σε θαλάσσιες περιοχές όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν υψηλές
συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών π.χ. στον Καναδά όπου εκτρέφονται σολομοί σε
μεγάλες ποσότητες, παράλληλα με τους κλωβούς των ιχθυοκαλλιεργειών καλλιεργούνται
και οστρακοειδή (μύδια σε long lines). Τα καλλιεργούμενα αυτά οστρακοειδή συμβάλουν
στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, τη διατήρηση της αειφορίας και την αύξηση της
βιοποικιλότητας. Τα οστρακοειδή που παράγονται σε συνδυασμό με τις ιχθυοκαλλιέργειες
θεωρούνται από τους καταναλωτές ως «βιολογικά» διότι πρώτον δεν παράγονται με τη
χρήση τροφών και φαρμακευτικών ουσιών και δεύτερον συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Η θρεπτική τους αξία, ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξής τους και από την άλλη οι
ευεργετικές τους ιδιότητες στο περιβάλλον, τους καθιστούν οργανισμούς επιλογής για
καλλιέργεια. Οι διατροφικές τους προτιμήσεις είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιηθούν
στο μέλλον για την ισόρροπη εκμετάλλευση – χρήση του υδάτινου περιβάλλοντος.
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In recent years it has become all too common for the press and some scientific
literature to focus only on the negative aspects of man’s impact on the environment. First
of the affected organisms are the aquatics. Shellfish are a main part of the aquatics
organisms.
Bivalve mollusks feed at the base of the food chain, as first order consumers. They
can intake bacteria, particles, algae exc from the sea water. While harvesting bivalve
mollusks biomass equal to organic materials (5%), inorganic materials (25%) and water
(70%) is extracted from the sea. In particular every 1,000Kg harvested bivalve mollusks
contain about 8-14kg N2, 1.4kg Ρ, 4.0kg C and 100kg Ca in the form of CaCO 3 (300kg). The
mentioned amounts correspond to equal discarded N 2 from 1,000 persons. Bivalve
mollusks feeding can also help to control or even prevent eutrofication. In aquaculture,
bivalve mollusks (mussels on long lines) can be co culture (Integrated Multitrofic
Aquaculture, Salmons culture, Canada) in order to increase the production capacity of an
existing ecosystem and at the same time improve the water quality, increase biodiversity
and turn it into ecologically sustainable aquaculture. These bivalve mollusks are
considered as “organic products” because non feed is required for their growth, non feed is
dispersed in the surrounded sea and none medication is needed for their culture.
Bivalve mollusks are one of the best candidates for ecologically sustainable
aquaculture. Farming of bivalve mollusks not only provide high quality, high value
nutritious food source, it also provides tangible benefits to the marine environment. Their
nutritional needs must utilize in the future for the best exploitation of the marine
environment.
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Στη φύση, τα αρσενικά καναρίνια τραγουδούν για να προσελκύσουν ένα ταίρι. Στο
εργαστήριο, το τραγούδι τους αποδεικνύεται εξίσου συναρπαστικό για επιστήμονες οι
οποίοι εξερευνούν τις αλλαγές του εγκεφάλου οι οποίες αποτελούν την βάση για τη
μάθηση. Η έρευνα πάνω στη εκμάθηση του τραγουδιού όμως θέτει περισσότερα
ερωτήματα απ’ όσα απαντά. Ερωτήσεις, πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στην
εξέλιξη των διαλέκτων του ανθρώπινου είδους και στην δυνατότητα «επισκευής» του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Η παρούσα εργασία εξερευνά μέσα από βιβλιογραφική
ανασκόπηση τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο επικοινωνίας των ωδικών πτηνών και
εστιάζεται στην διαφοροποίηση των πτηνών ανάλογα με την διαδικασία εκμάθησης που
απαντάται στα διάφορα είδη – αν είναι ενστικτώδης ή όχι και κατά πόσο επηρεάζεται από
την φυσιολογία του οργανισμού. Εξερευνά ζωολογικούς παράγοντες όπως οι “διάλεκτοι”
και τα “ρεπερτόρια” και την ειδικά μελετημένη περίπτωση των καναρινιών. Ηθολογικά
αναφέρεται στις κριτικές περιόδους μάθησης και ανατομικά ακουμπάει το θέμα των
πυρήνων ελέγχου και το φαινομένο της πλαγίωσης. Τέλος, από τα πιο ενδιαφέροντα
κομμάτια της βιβλιογραφίας που ανασκοπήθηκε αποτελεί η διαφοροποίηση του
εγκεφάλου των ωδικών πτηνών στο αρσενικό και το θηλυκό άτομο καθώς και ο ρόλος των
ορμονών στην έκφραση του τραγουδιού των ωδικών πτηνών.
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In nature, male canaries sing to attract a mate. In the laboratory, their song proves
equally exciting for scientists who explore the changes in the brain which are the basis for
learning. However, research on the learning of song raises more questions than it answers.
Questions, many of which focus on the evolution of dialects in the human species and the
ability of “repairing” the brain. This project is a review of the existing literature and
explores this particular way of communication in songbirds. It focuses on the
diversification of bird species depending on the learning processes that occur in each
species - whether they are instinctive or not and to what extent they are affected by the
physiology of each genus. Zoologically, the review explores factors such as "dialects" and
"repertoires" and the elaborately-studied case of the canary. Ethologically, it mentions
critical periods of learning and anatomically describes the centres and pathways that
control birdsong, as well as the phenomenon of brain lateralization. Finally, the most
interesting pieces of literature reviewed in this project are the differentiation of the brain
of songbirds in male and female individuals and the role of hormones in the expression of
song in songbirds.
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Η ψιττάκωση ή χλαμυδοφίλωση είναι συστηματικό και μεταδοτικό νόσημα των
πτηνών και ιδιαίτερα των ψιττακοειδών (παπαγάλων). Προκαλείται από το υποχρεωτικά
ενδοκυτταρικό βακτήριο Chlamydophila psittaci, το είδος του οποίου περιλαμβάνει ένα
αριθμό οροτύπων που προκαλούν συστηματική νόσο στα πτηνά, η οποία ποικίλει
σημαντικά στη σοβαρότητα ανάλογα με τον ορότυπο και τον ξενιστή. Συχνότερα η
μόλυνση οδηγεί σε ήπια κλινικά συμπτώματα με ανάνηψη από την κλινική νόσο αλλά
εμμένουσα αφανή λοίμωξη. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρατηρούνται αυξημένα
ποσοστά θνησιμότητας, τα οποία συνήθως οφείλονται σε πολύ λοιμογόνα στελέχη για τον
ξενιστή ή σε δευτερογενή βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη. Αν και η Chlamydophila psittaci
μπορεί να προσβάλει και τα άγρια πτηνά καθώς και τα πτηνά παραγωγικής κατεύθυνσης,
από άποψη σημαντικότητας, είναι πιο σοβαρή στα κατοικίδια πτηνά, λόγω της μεγάλης
πιθανότητας πρόκλησης ζωοανθρωπονόσου.
Η διάγνωση γίνεται καλύτερα με μοριακές τεχνικές (PCR), οι οποίες ανιχνεύουν τον
υπεύθυνο μικροοργανισμό. Τα δείγματα αίματος και τα ELISA tests δεν δίνουν πάντα τα
επιθυμητά αποτελέσματα και έτσι δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Στην ιδανικότερη περίπτωση,
λαμβάνονται τρία δείγματα προς εξέταση: Ένα βύσμα από τον επιπεφυκότα και ένα από το
φάρυγγα, καθώς και δείγμα κοπράνων. Λόγω του ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων
συνήθως λαμβάνονται σε αρκετές μέρες, πρέπει να αρχίζει θεραπεία από νωρίς. Στις μέρες
μας, η δοξυκικλύνη θεωρείται φάρμακο εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου, καθώς
είναι αρκετά δραστική και χορηγείται τόσο ενέσιμα, όσο και από το στόμα (στην τροφή ή
το νερό). Στις πλείστες περιπτώσεις πρέπει να χορηγείται για τουλάχιστον 45 ημέρες για
καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Λόγω της αυξημένης πιθανότητας πρόκλησης
ζωοανθρωπονόσου, πρέπει να γίνεται θεραπεία και στα πτηνά που διαβιούν στον ίδιο
χώρο με τα ασθενή πτηνά. Επίσης για τη μείωση της πιθανότητας αυτής, πρέπει να
λαμβάνονται μέτρα απολύμανσης και προφύλαξης από τον άνθρωπο, και να τηρούνται οι
βασικοί κανόνες υγιεινής.
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Psittacosis or Avian Chlamydiosis is a systemic infectious disease of birds and
especially of the psittaciformes (parrots). It is caused by the intracellular bacterium
Chlamydophila psittaci. The certain species entails a number of serotypes which can cause
a systemic disease in birds. Thus, its severity varies in correlation with the serotypes and
the host. In practice, the infection usually leads to mild clinical manifestations with a
persistent latent disease, irrespective of the clinical recovery of the parrot. Nevertheless, in
some cases, high mortality rate is recorded due to highly contagious serotypes or because
of the coexistence with a secondary bacterial or viral disease. Whereas Chalmydophila
psittaci can infect several wild birds and poultry, its impact seems to be more detrimental
in ornamental birds, by virtue of transmission to humans. The diagnosis can be operated
with molecular testing (PCR), where the responsible bacterium can be identified. In
contrast, blood testing and the conduction of ELISA tests do not always give the desired
results. Ideally, three (3) samples must be taken in order to be examined: Two swaps from
the conjunctiva and the oropharynx, and a faeces smear. Considering the fact that the
aforementioned tests require several days to give results, it is imperative that the therapy
be commenced prior to any test result. As far as therapy is concerned, doxycycline is
regarded as the drug of choice for the effective treatment of psittacosis. This is due to its
high effectiveness and the potentials of both its oral (either via the water or mixed with
the food) and intravenous administration. In the vast majority of the infected parrots it is
administrated for forty-five (45) days lest the possibility of a latent infection. As it is wellknown that the disease can be easily transmitted to humans through the airborne route,
therapy should be conducted also to the birds that co-live with the infected ones.
Complementary, in order to reduce the possible transmission in humans, it would be wise
to disinfect the habitat of the infected birds. Last but not least, humans need to abide with
the essential hygiene rules.

1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής | 35

13. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ
Βαρότσης Γ.1, Τυρνενοπούλου Π.1, Διακάκης Ν.2
Προπτυχιακός/ή Φοιτητής/ρια, 5ο έτος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
2
Επίκουρος καθηγητής, Μονάδα Ιπποειδών, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Κτηνιατρική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1

Η κρυψορχία (cryptorchidism, rig, ridgling, high flanker) είναι μια παθολογική
κατάσταση η οποία αποτελεί μια διαταραχή του γεννητικού συστήματος και σε αντιθέση
με άλλα θηλαστικά, στα άλογα εμφανίζεται συχνά (Amann R., Veeramachaneni D., 2006)
και απασχολεί τόσο τα ιπποφορβεία όσο και τους ιδιοκτήτες. Είναι πλέον αποδεκτό ότι
επικρατεί πολυπλοκότητα αιτιών όσον αφορά την κρυψορχία, συμπεριλαμβανομένης της
κληρονομικότητας και διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων.
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτοί οι παράμετροι, να
αναζητηθεί πιθανή προδιάθεση σε συγκεκριμένες φυλές και να συζητηθεί η συμμετοχή
γονιδίων, ορμονών και ενζυμικών συστημάτων στην εκδήλωση της νόσου. Επιπλέον,
παρουσιάζεται η διαγνωστική προσέγγιση ενός τέτοιου περιστατικού και η
συμπτωματολογία του ασθενούς ίππου. Καταγράφονται οι διαφορετικές θεραπευτικές
προσεγγίσεις που αφορούν σε επεμβατικές ή μη μεθόδους, καθώς και οι εμφανιζόμενες
μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Παρόλο που η κρυψορχία είναι μια παθολογική κατάσταση η οποία επηρεάζει
εκτενώς τη διαχείριση ενός του επιβήτορα, εάν διαγνωστεί έγκαιρα και αντιμετωπιστεί
σωστά δεν θα συνεχίσει να αποτελεί πρόβλημα. Οι διαγνωστικές μέθοδοι πλέον
παρουσιάζουν ακρίβεια και οι θεραπευτικές επιλογές ποικίλλουν με υψηλά ποσοστά
επιτυχίας. Η έρευνα που πραγματοποιείται για τη κληρονομικότητα της κρυψορχίας
καταδεικνύει την εμπλοκή γονιδίων και ενζύμων. Περαιτέρω μελέτη αυτών θα βοηθήσει
στην πλήρη κατανόηση των αιτιών εμφάνισης κρυψορχιδικών αλόγων.
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Cryptorchidism (rig, ridgling, high flanker) is a pathological condition defined as a
genetic disorder, which mainly affects the horses in proportion to other kind of mammals
tested. As far as the disorder is concerned, it is generally admitted that cryptorchidism
results from heredity and other environmental influences. This essay is an attempt to
analyze the diverse parameters, search for possible predisposition and finally discuss the
involvement of hormones, genes and enzymatic systems in the development of the
disease. Moreover, the diagnostic approach of this case as well as the symptoms of the
affected horse is presented the different therapeutical methods ; surgical / non-surgical
and the possible after -surgery complications are pointed out. Although cryptorchidism is
seen as a pathological condition that affects the behaviour of the horse , it is proved that
if early diagnosed and treated, it can no longer be a problem. Besides, the diagnostic
methods are accurate and the treatments vary providing very satisfying results. Further
research of the involvement of genes and enzymes may help discover the factors which
lead to the development of cryptorchidistic horses.
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Τα δόντια του ίππου διακρίνονται σε νεογιλά και μόνιμα, όπως παραθέτονται στον
πίνακα 1. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δοντιών του ίππου είναι δύο: α) όλα τα δόντια
είναι υψηλόδοντα και β) τα οδοντικά φατνία του τελευταίου προγομφίου και των γομφίων
της άνω γνάθου προεξέχουν στο έδαφος των γναθιαίων κόλπων.
Τομείς
Κυνόδοντες Προγόμφιοι Γομφίοι
Νεογιλά
3
0
3
Μόνιμα
3
1*
3**
3
Πίνακας 1. Αριθμός δοντιών ανά ημιμόριο της άνω ή της κάτω γνάθου
* κυνόδοντες υπάρχουν, συνήθως, μόνο στα αρσενικά ζώα
** μπορεί να υπάρχει και τέταρτος προγόμφιος, γιατί παραμένει ο 1ος νεογιλός προγόμφιος
Τα δόντια αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καλής λειτουργίας του πεπτικού
συστήματος του ίππου. Υπάρχουν, όμως, διάφορες καταστάσεις, παθολογικές και μη, για
παράδειγμα δόντια που φλεγμαίνουν, παραμένοντες νεογιλοί 1 οι προγόμφιοι (λυκόδοντα),
παραμένοντες νεογιλοί τομείς κ.α., που καθιστούν απαραίτητη την εξαίρεση ενός ή
περισσοτέρων δοντιών. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να επιλέγεται η κατάλληλη
μέθοδος εξαγωγής και να λαμβάνονται τα απαραίτητα προεγχειρητικά μέτρα για τη
διασφάλιση της υγείας του ζώου και την καλύτερη μετεγχειρητική πρόγνωση. Η εξαγωγή
πραγματοποιείται είτε ενδοστοματικά μετά από ηρέμηση και τοπική αναισθησία (τομείς
και, ίσως, κυνόδοντες), είτε με χειρουργική επέμβαση, με το άλογο υπό γενική αναισθησία
(κυνόδοντες και γομφίοι).
Η εξαίρεση ενός δοντιού διαταράσσει τη φυσιολογική σύγκλειση των οδοντικών
φραγμών: Τα παρακείμενα δόντια μετακινούνται, προκειμένου να καλύψουν το κενό, με
αποτέλεσμα τη διεύρυνση των μεσοδόντιων διαστημάτων. Σε αυτά εγκλωβίζονται τροφές,
προκαλώντας δευτερογενή περιοδοντική νόσο. Επιπλέον, το αντίστοιχο δόντι της άλλης
γνάθου, εφόσον χάνει την επιφάνεια τριβής του, υπεραναπτύσσεται και γι’ αυτό πρέπει να
τροχίζεται κάθε τέσσερις μήνες, περίπου. Οι επιπλοκές είναι συχνές και συνήθως
ακολουθούν περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις.
Για όλα τα παραπάνω, φυσικά, πρέπει να ενημερώνεται και ο ιδιοκτήτης του αλόγου,
ο οποίος άλλωστε είναι υπεύθυνος για τη μετέπειτα φροντίδα του ζώου του.
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3
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Horses have 24 deciduous teeth and 36 to 44 permanent teeth (Table 1). Equine
teeth reserve crown development as the horse ages and the alveoli of the last premolar
and the molars of the upper jaw lie in the maxillary sinuses.
Incisors
Canine
Premolars
Molars
Deciduous
3
0
3
0
Permanent
3
1*
3**
3
Table 1: Number of teeth per half of the upper or lower jaw
*canine teeth are usually present in male horses
**there could be four premolars, depending on whether the first deciduous premolar is
present or not
Teeth are integral to the digestive system of the horse. However, there is a variety of
reasons, such us, diseased teeth, retained deciduous first premolars (wolf teeth), retained
deciduous incisors, etc., that make exodontia necessary. Before the procedure, the surgical
technique has to be decided and the necessary preoperative measures have to be taken,
for better postoperative prognosis. The extraction is performed either intraorally, using
sedation and local anesthetic (incisors, maybe canines), or by surgical approach, using
general anesthetic (canines, molars.
The extraction of even one tooth from the arcade changes the dynamics of
occlusion. The adjacent teeth will drift toward the space the extracted tooth once
occupied, widening the diastema between other teeth. Food packing into the interdental
gaps would lead to secondary periodontal disease. Moreover, the now unopposed tooth
in the opposite arcade will overgrow and so it has to be reduced every four months. There
are many complications and further surgery is not uncommon.
Last but not least, client communication is essential for the best understanding of
the postoperative dental needs of his horse.
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15. Salmonella Typhimurium ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ
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Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1
2

Η νεοπλασματική νόσος αποτελεί τη 2η πιο συχνή αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες
χώρες. Οι συμβατικές θεραπείες δεν είναι πάντα αποτελεσματικές και προκαλούν πολλές
παρενέργειες. Η χρήση βακτηριδίων και βακτηριδιακών προϊόντων διερευνάται ως
εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση της νεοπλασματικής νόσου εδώ κι έναν αιώνα. Τις
τελευταίες δεκαετίες, αυτού του είδους οι έρευνες έχουν εντατικοποιηθεί. Μεταξύ των
βακτηριδίων που χρησιμοποιούνται, συχνά έχει χρησιμοποιηθεί και η Salmonellla
Τyphimurium (S.Τyphimurium).
Πράγματι, η αντινεοπλασματική δράση της S. Τyphimurium έχει τεκμηριωθεί σε
προκλινικά πειραματικά πρότυπα. Η δράση αυτή οφείλεται σε συγκεκριμένες ιδιότητες
του βακτηριδίου. Έχει δειχτεί ότι στελέχη του συγκεντρώνονται εκλεκτικά στους όγκους
και ασκούν άμεση κυτταροπαθογόνο δράση στα νεοπλασματικά κύτταρα. Επίσης, λόγω
της οξείας, έντονης φλεγμονής που προκαλείται εστιακά, διεγείρεται το ανοσοποιητικό
σύστημα, τόσο στο μικροπεριβάλλον του όγκου όσο και συστηματικά, με συνέπεια την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του νεοπλάσματος. Επιπλέον, στελέχη της
S.Τyphimurium έχουν τροποποιηθεί γενετικά, ώστε να εκφράζουν πρωτεΐνες, όπως
κυτταροκίνες και χημειοκίνες. Τα στελέχη αποικίζουν τους όγκους και εμπλουτίζουν το
μικροπεριβάλλον τους με τις ανοσο-ρυθμιστικές αυτές πρωτεΐνες. Έτσι, ενισχύονται οι
μηχανισμοί ανοσοαπάντησης κατά του νεοπλάσματος. Στελέχη που εκφράζουν καρκινικά
αντιγόνα έχουν χρησιμοποιηθεί ως εμβόλια με σχετικά καλά αποτελέσματα, αφού
εγείρουν ανοσία κατά του καρκίνου και προλαμβάνουν την εκδήλωσή του σε ποντικούςπρότυπα της νεοπλασίας.
Παρ' ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζωικά πρότυπα όπως οι ποντικοί
στους οποίους εμφυτεύονται νεοπλασματικά κύτταρα προερχόμενα από κυτταρικές
σειρές, είναι εξαιρετικά, οι κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο και το σκύλο είχαν φτωχά
αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμό για την επάρκεια των
προκλινικών αυτών προτύπων στο να προσομοιάσουν τη φυσικά προκαλούμενη
νεοπλασία.
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Neoplastic disease is the second most frequent cause of death in developed
countries. Conventional therapies are not always effective and cause many side effects.
Bacteria and bacterial product usage is being studied as an alternative therapeutic
approach to neoplastic disease for over a century. Among other bacteria, Salmonella
typhimurium (S. typhimurium) has often been used.
Indeed, the anti-neoplastic effect of S. typhimurium has been demonstrated in preclinical animal models. This effect is caused by specific properties of S.typhimurium. It has
been shown that certain strains selectively concentrate within tumors and express direct
cytopathogenic effect to neoplastic cells. Moreover, due to the acute, locally induced
inflammation, the immune system is stimulated both within the tumor microenvironment
and systemically, causing cancer treatment to be more effective. In addition to that, S.
typhimurium strains have been genetically engineered in order to express proteins, such
as cytokines and chemokines. The strains colonize tumors and enrich their
microenvironment with these immunoregulatory proteins. This way, anticancer immunity
mechanisms are being enhanced. Strains expressing cancer antigens have been used as
vaccines, with relatively good results, causing immunity against cancer and preventing its
occurrence in specific neoplasia mouse models.
Although the results of experiments, in animal models such as cancer cell
transplanted mice, are excellent, clinical trials in humans and dogs had poor results. This
fact causes concerns on the adequacy of these preclinical animal models to simulate
natural occuring neoplasia.
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Λέκτορας, Παθολογική Ανατομική, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα νεοπλάσματα των όρχεων εμφανίζονται συχνότερα στο σκύλο και σπανιότερα
στα άλλα είδη των κατοικίδιων ζώων. Διακρίνονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Στα
πρωτογενή νεοπλάσματα κατατάσσονται τα νεοπλάσματα του στρώματος, όπου ανήκουν
το νεόπλασμα των διάμεσων κυττάρων (κύτταρα Leydig) και το σερτολίωμα (κύτταρα
Sertoli), τα νεοπλάσματα των σπερματογόνιων κυττάρων, όπου ανήκουν το σεμίνωμα, το
τεράτωμα και το εμβρυογενές καρκίνωμα και τα μικτά νεοπλάσματα σπερματογόνιων
κυττάρων-στρώματος. Από τα παραπάνω νεοπλάσματα πιο συχνό είναι το νεόπλασμα των
κυττάρων του Leydig, το σερτολίωμα και το σεμίνωμα, τα οποία εμφανίζονται με την ίδια
περίπου συχνότητα. Παρατηρούνται κυρίως σε ηλικιωμένους σκύλους, συνήθως άνω των
10 ετών, ενώ σε περιπτώσεις κρυψορχίας, η οποία αποτελεί προδιαθετικό παράγοντα
ανάπτυξης νεοπλασμάτων στους όρχεις, είναι δυνατόν να εμφανιστούν και σε μικρότερες
ηλικίες. Η νεοπλασματογένεση μπορεί να αφορά τον έναν ή και τους δύο όρχεις
(συχνότερα τον δεξιό) και στις ευπαθείς φυλές συγκαταλέγονται τα Boxers, τα German
Shepherds και τα Weimeraners. Η κλινική διάγνωση των νεοπλασμάτων αυτών είναι
σχετικά εύκολη καθώς συνήθως αρκεί η ψηλάφηση των όρχεων. Τα νεοπλάσματα των
όρχεων σπάνια δίνουν μεταστάσεις. Ωστόσο, τα σερτολιώματα παρουσιάζουν το
μεγαλύτερο ποσοστό μεταστάσεων, γεγονός που καθιστά σημαντική την διαφοροποίησή
τους. Τα νεόπλασμα των κυττάρων του Leydig είναι συνήθως τα μικρότερα σε μέγεθος, με
στρογγυλό σχήμα, κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα και μαλακή σύσταση. Τα σερτολιώματα
έχουν λεία ή με οζίδια επιφάνεια, γκρι έως λευκό χρώμα και σκληρή σύσταση. Τα
σεμινώματα είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και εμφανίζονται λοβιώδη, με χρώμα λευκόκρεμώδες και μέτρια-μαλακή σύσταση. Τα τερατώματα είναι λευκόφαια, με ποικιλία
σχημάτων και συχνά παρουσία κυστικών σχηματισμών. Η κύρια θεραπευτική
αντιμετώπιση που ακολουθείται, καθώς και ο κυριότερος τρόπος πρόληψης, είναι η
ορχεκτομή.
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Testicular tumors appear often in dogs and rarely in other domestic animals. They
are divided in primary and secondary neoplasms. Primary neoplasms enlist the sex cordstromal (gonadostromal) tumors, which include interstitial (Leydig) cell and Sertoli cell
tumors; the germ cell tumors, which include seminoma, teratoma and embryonal
carcinoma and the mixed germ cell-sex cord stromal tumors. From the tumors mentioned
above, the most common are the Leydig cell tumor, the Sertoli cell tumor and the
seminoma which appear with approximately the same frequency. They are mostly
observed in aged dogs, usually 10 years old or older. In cases of cryptorchism, which is an
important predisposing factor for the development of testicular tumors, it is possible for
the tumors to appear in dogs of a younger age. The neoplasms may be unilateral or
bilateral and the right testicle is more often affected than the left. Boxers, German
Shepherds and Weimeraners are considered to be at increased risk of development.
Clinical diagnosis of testicular tumors is relatively easy with the palpation of the testis
usually being enough. Metastasis is rare but Sertoli cell tumors metastasise more often
and so their differentiation from the other types of testicular tumors is of great
importance. Leydig cell tumor is usually the smallest in size, round in shape, with yelloworange color and soft consistency. Sertoli cell tumors have a smooth or nodular surface,
their color is grey to white and they have a much firmer and harder consistency.
Seminomas are the largest in size, lobulated, they have a creamy white color and soft to
moderately firm consistency. Teratomas are grayish white, with a variety of shapes and
often have cystic formations. Castration is the main therapeutic route as well as the best
way of prevention.
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Σκύλος φυλής Cocker Spaniel, θηλυκός στειρωμένος, 13 ετών, σε καλή θρεπτική
κατάσταση, προσκομίστηκε στην κλινική ζώων συντροφιάς του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύρια αίτια προσκόμισης ήταν μια μάζα στην στοματική
κοιλότητα και συγκεκριμένα στην άνω αριστερή γνάθο.
Το περιστατικό παραπέμφθηκε από ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος 1 μήνα πριν είχε
αφαιρέσει 3 μάζες στους μαστούς και είχε κάνει καθαρισμό δοντιών, χωρίς να
παρατηρήσει κάτι στη στοματική κοιλότητα. Μετά από ιστοπαθολογική εξέταση οι μάζες
αυτές ήταν συμβατές με αδενοκαρκίνωμα μέτρια ως λίγο διαφοροποιημένο.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μάζα μελανής χροιάς στο ύψος της
γόμφιας μοίρας της άνω γνάθου αριστερά. Τα υπόλοιπα κλινικά στοιχεία του σκύλου ήταν
κατά φύση.
Πάρθηκε δείγμα από τον αριστερό υπογνάθιο λεμφαδένα για κυτταρολογική
εξέταση.
Αποφασίστηκε χειρουργική αφαίρεση της μάζας, σε συνδυασμό με ετερόπλευρη
οπίσθια άνω γναθεκτομή.
Έγινε εκτομή του οπισθίου τμήματος της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου, από
το ύψος του 3ου προγομφίου και πίσω, χρησιμοποιώντας σμίλη, σφυρί και διαθερμία.
Μετά την αφαίρεση του μεγαλύτερου τμήματος της μάζας, με τη βοήθεια διαθερμίας,
αφαιρέθηκε, τμήμα της γνάθου με τα αντίστοιχα δόντια (207, 208, 209, 210). Μετά τη
γναθεκτομή και τον έλεγχο των αιμορραγιών, παρατηρήθηκαν εστίες μελανού χρώματος
στους εν τω βάθει ιστούς, οι οποίες απανθρακώθηκαν με την χρήση Laser CO². Τελικά,
έγινε σύγκλειση του τραύματος με απλές χωριστές ραφές και απορροφήσιμο ράμμα σε 2
στρώματα. Η μάζα στάλθηκε για βιοψία.
Στον σκύλο μετεγχειρητικά χορηγήθηκαν: μετρονιδαζόλη (stomorgyl) για 10
ημέρες και καρπροφένη (rimadyl) για 3 ημέρες.
Του δόθηκε εξιτήριο μετά από 3 ημέρες μετεγχειρητικής νοσηλείας. 'Ηρθε για
επανεξέταση 2 εβδομάδες αργότερα. Η κλινική εικόνα ήταν καλή, η όρεξη φυσιολογική
και η τομή επουλωνόταν φυσιολογικά, χωρίς να παρατηρείται κάτι μη φυσιολογικό στην
περιοχή.
Ο ακτινογραφικός έλεγχος ήταν αρνητικός για μεταστατική νόσο στο θώρακα. Το
αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης ήταν κακόηθες μελάνωμα, ιδιαίτερα επιθετικό.
Η κυτταρολογική εξέταση στο επίχρισμα από τον λεμφαδένα έδειξε, επίσης, μετάσταση
του μελανώματος σε αυτόν.
1 μήνα μετά την επέμβαση ο σκύλος δε δείχνει σημεία υποτροπής, αν και το βάρος
του φαίνεται να μειώνεται σταδιακά.
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Η ηρέμηση πολλές φορές είναι απαραίτητη για την κλινική εξέταση και διεξαγωγή
εξετάσεων στα ζώα συντροφιάς. Στα υγιή ζώα η επιλογή πρωτοκόλλου γίνεται με κριτήριο
την ηλικία και την φυλή τους καθώς επίσης και με το βάθος της αναισθησίας ή την
αναλγησία που θέλουμε να επιτύχουμε. Οι διαφορές στις φυσιολογικές λειτουργίες των
κουταβιών και των υπερήλικων σκύλων αλλά και οι ιδιαιτερότητες κάποιων φυλών, πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη ώστε η χορήγηση ηρέμησης να γίνεται πρωτίστως με ασφάλεια.
Στα κουτάβια, η ακετυλοπρομαζίνη αποφεύγεται επειδή προκαλεί παρατεταμένη
υπόταση. Τα οπιοειδή αποτελούν καλή επιλογή λόγω της επιπλέον καλής αναλγητικής
δράσης. Για να ενισχυθεί η ηρεμιστική δράση των οπιοειδών, μετά τη χορήγησή τους
μπορεί να δοθούν βενζοδιαζεπίνες. Οι τελευταίες, σε μειωμένες δόσεις, χορηγούνται με
ασφάλεια,. Μπορεί, επίσης, να χορηγηθούν αντιχολινεργικά λόγω της αυξημένης δράσης
του παρασυμπαθητικού συστήματος στους σκύλους μικρής ηλικίας, ειδικά όταν
χορηγούνται οπιοειδή. Οι α2- αδρενεργικοί αγωνιστές αποφεύγονται. Εναλλακτική λύση
αποτελεί η χορήγηση ισοφλουρανίου. Σε ότι αφορά τους υπερήλικους σκύλους, η
ακετυλοπρομαζίνη χρησιμοποιείται κυρίως μαζί με οπιοειδή, σε μειωμένες πάντα δόσεις.
Οι βενζοδιαζεπίνες είναι, επίσης, ασφαλείς λόγω της μικρής επίδρασης στο κυκλοφορικό
και το αναπνευστικό σύστημα και συνδυάζονται με οπιοειδή ή κεταμίνη. Μπορούν επίσης
να χορηγηθούν εισπνευστικά φάρμακα με προτίμηση στο ισοφλουράνιο. Στις φυλές που
είναι πιθανόν να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα κατά την ηρέμηση περιλαμβάνονται τα
boxer, στα οποία παρατηρείται έντονη καταστολή του κυκλοφορικού μετά από χορήγηση
φαινοθειαζινών. Επίσης, οι γιγαντόσωμες φυλές και τα Greyhounds είναι ευαίσθητα στην
ακετυλοπρομαζίνη. Τέλος, στις βραχυκεφαλικές λόγω αυξημένου πνευμονογαστρικού
τόνου είναι πιθανό να χρειαστεί να χορηγηθούν αντιχολινεργικά ενώ όπου είναι εφικτό
καλό είναι να αποφεύγονται οι α2-αδρενεργικοί αγωνιστές.
Είναι λοιπόν εμφανές πως αν και η ηρέμηση αποτελεί ρουτίνα στην καθημερινή
κλινική πράξη, πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στις διάφορες παραμέτρους, ώστε να
χρησιμοποιείται με ασφάλεια και προς όφελος κατ’ αρχάς του ίδιου του ζώου.
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Sedation is at most times a necessary means of restraint in animals in order to
perform various medical procedures. Concerning healthy dogs, the proper sedative
protocol should be chosen based on characteristics such as age and breed, as well as other
procedure related factors. Differences in physiology of puppies, geriatric dogs and of
certain dog breeds should be taken into consideration so as to minimize any dangers
during sedation.
In puppies acetylopromazine should be avoided because of the induced profound
hypotension. Opioids are a good choice, due to their analgetic action. Combination with
benzodiazepines could be used to deepen the level of sedation. Moreover, these animals’
increased action of the parasympathetic system makes the use of anticholinergics a good
option. Alpha 2 agonists should be avoided. Some times, one could administer isoflurane
by mask. In geriatric dogs, acetylopromazine should be administrated in combination with
opioids and always in low doses. Benzodiazepines are also considered safe, due to the
minimum effect on the cardiovascular and the respiratory system. They can be combined
with opioids or ketamine. Inhalant anesthetics such as isoflurane could be administered by
mask in this case as well. Breeds that may exhibit problems during sedation include
Boxers, in which severe depression of the cardiovascular system has been observed after
the administration of phenothiazine tranquilizers, and Greyhound as well as giant breed
dogs, which are effected by acetylopromazine.
To conclude, we should state that it is evident that even though sedation is a
routine procedure it should be performed with all the necessary precautions to ensure the
safety of the patient.
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Εισαγωγή: Ο ακρωτηριασμός άκρου είναι μια σωστική επέμβαση, η οποία
ενδείκνυται σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών
του και αποσκοπεί στη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ζώου. Στην παρούσα
αναδρομική εργασία μελετώνται τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν με ακρωτηριασμό
πρόσθιου άκρου στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ τα έτη
2008-2010.
Υλικά και μέθοδοι: Σε επτά σκύλους και πέντε γάτες μέσης ηλικίας 5,7 και 0,5 ετών
και μέσου σωματικού βάρους 21,8 και 2,2 kg, αντίστοιχα, διενεργήθηκε ακρωτηριασμός
πρόσθιου άκρου. Οι ιδιοκτήτες των ζώων κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικά σε μια
σειρά ερωτήσεων σχετικά με τον ακρωτηριασμό.
Αποτελέσματα: Τέσσερις από τους ιδιοκτήτες των ζώων ζήτησαν δεύτερη γνώμη
πριν πάρουν την οριστική απόφαση για τον ακρωτηριασμό, ωστόσο κανένας δεν
σκέφτηκε την ευθανασία ως εναλλακτική λύση. Οκτώ ιδιοκτήτες προβληματίστηκαν για
την προσαρμογή του ζώου μετά τον ακρωτηριασμό, ενώ τέσσερις για το αισθητικό
αποτέλεσμά του. Για τον ακρωτηριασμό του άκρου διενεργήθηκε απεξάρθρωση της
ωμοπλάτης και η τεχνική αυτή έγινε αμέσως αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες.
Μετά τον ακρωτηριασμό, δύο ζώα επέστρεψαν στις φυσιολογικές συνήθειες τους
σε 2 ημέρες, έξι σε 10 ημέρες και τέσσερα σε 1 μήνα. Επτά ιδιοκτήτες θεωρούν ότι τα ζώα
τους ανέκτησαν πλήρως την προηγούμενη ποιότητα ζωής. Η δραστηριότητα και η
ταχύτητα κίνησης δεν μεταβλήθηκε σε εννιά ζώα, ενώ μειώθηκε σε τρία. Κανένας
ιδιοκτήτης δεν αφιερώνει περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα του ζώου του μετά την
επέμβαση. Όλοι οι ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι θα επέλεγαν την ίδια θεραπευτική αγωγή αν
καλούνταν να αποφασίσουν ξανά, ενώ δέκα από αυτούς ήταν θετικοί στην τοποθέτηση
τεχνητού μέλους, εφόσον υπήρχε η τεχνική και η οικονομική δυνατότητα.
Συμπεράσματα: ο ακρωτηριασμός πρόσθιου άκρου ως θεραπευτική αγωγή έχει
καλή πρόγνωση, το ζώο ανακτά ικανοποιητική ποιότητα ζωής και οι περισσότεροι
ιδιοκτήτες μένουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της επέμβασης.
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Introduction: Limp amputation is a salvage procedure, which is indicated in cases
of irreversible anatomical and functional disorders and its aim is to maintain the animal’s
quality of life. In this retrospective study, all the cases treated by forelimb amputation in
the Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki during the years 2008-2010, are presented.
Materials and methods: Forelimb amputation was carried out in seven dogs and
five cats. Their mean age was 5.7 and 0.5 years and mean bodyweight 21.8 kg and 2.2 kg,
respectively. The owners of the animals were asked to answer in a series of questions
about the amputation by telephone contact.
Results: Four of the owners asked for a second opinion before taking the definitive
decision for amputation, but no one thought of euthanasia as an alternative solution.
Eight of them had second thoughts about the adaptation of their pet after the amputation
and four of them about the cosmetic effect. Shoulder disarticulation technique was
suggested for the amputation and it was accepted by the owners.
Postoperatively, two animals returned to normal activity in 2 days, six in 10 days
and four in 1 month. Seven owners believe that their pets regain their previous quality of
life.
None of the owners devotes more time to their pets than before amputation. All
the owners stated that they would choose the same treatment if they were asked to
decide again. Ten owners have positive view about the placement of an artificial limb, if
that was technically and economically feasible.
Conclusions: Forelimb amputation has a good prognosis, the animals regain a
satisfactory quality of life and most of the owners are happy with the result of the surgery.
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Εισαγωγή: Ο ακρωτηριασμός άκρου είναι μια σωστική επέμβαση, η οποία
ενδείκνυται σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμων ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών
του και αποσκοπεί στη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ζώου. Στην παρούσα
αναδρομική εργασία μελετώνται τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν με ακρωτηριασμό
οπίσθιου άκρου στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. τα έτη
2008-2010.
Υλικά και μέθοδοι: τρεις σκύλους και πέντε γάτες μέσης ηλικίας 6 και 6,5 ετών και
μέσου σωματικού βάρους 20 και 2,8 kg, αντίστοιχα, διενεργήθηκε ακρωτηριασμός
οπισθίου άκρου. Οι ιδιοκτήτες των ζώων κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικά σε μια
σειρά ερωτήσεων σχετικά με τον ακρωτηριασμό.
Αποτελέσματα: Η άποψη των ιδιοκτητών για τον ακρωτηριασμό οπισθίου άκρου,
πριν αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόβλημα στο δικό τους ζώο, ήταν αρνητική για
τέσσερις, θετική για τρεις, ενώ ένας δεν είχε άποψη. Τέσσερις ιδιοκτήτες ζήτησαν δεύτερη
γνώμη και ισάριθμοι σκέφτηκαν την ευθανασία ως εναλλακτική λύση. Κάποιοι ιδιοκτήτες
εξέφρασαν ανησυχία για την προσαρμογή του ζώου τους (5/8) ή τη δική τους (1/8) και για
το αισθητικό αποτέλεσμα (3/8) μετεγχειρητικά. Όλα τα ζώα ακρωτηριάστηκαν στο ύψος
της άρθρωσης του ισχίου.
Δύο ζώα απεβίωσαν κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Τρία ζώα
επέστρεψαν στις φυσιολογικές συνήθειες τους σε λιγότερο από πέντε ημέρες και τα
υπόλοιπα σε διάστημα 10-30 ημέρες. Τέσσερις ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι τα ζώα τους
ανέκτησαν την προηγούμενη ποιότητα ζωής. Σχετικά με τον βαθμό δραστηριότητας και
την όρεξη των ζώων, τρεις ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι δεν μεταβλήθηκαν, ένας ότι
μειώθηκαν και δύο ότι δεν γνώριζαν. Κανένας ιδιοκτήτης δεν δυσκολεύτηκε να
προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες του ζώου του. Επτά ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι θα επέλεγαν
την ίδια θεραπευτική αγωγή αν καλούνταν να αποφασίσουν ξανά.
Συμπεράσματα: ο ακρωτηριασμός οπίσθιου άκρου ως θεραπευτική αγωγή έχει
καλή πρόγνωση, το ζώο ανακτά ικανοποιητική ποιότητα ζωής και οι ιδιοκτήτες στην
πλειοψηφία τους μένουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της επέμβασης.
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Introduction: The amputation of a limb is a salvage procedure, which is performed
in cases of irreversible anatomical and functional derangements. Its aim is to preserve the
animal’s life quality. In this retrospective study, all the cases treated by hindlimb
amputation in the Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle
University of Thessaloniki during the years 2008-2010, are presented.
Materials and methods: Three dogs and five cats of mean age 6 and 6.5 years, and
mean body weight 20 and 2.8 kg, respectively, were treated by hindlimb amputation.
Their owners were asked to answer in a series of questions about the amputation via
phone interview.
Results: The owners’ opinion about hindlimb amputation was negative for four of
them and positive for three. Four owners asked for a second opinion before deciding
amputation and four considered euthanasia as an alternative choice. Some owners were
concerned about their pets’ (5/8) or their self (1/8) adaptation after surgery, and some
about the cosmetic effect (3/8) postoperatively. Coxofemoral disarticulation was
performed in all cases.
Two animals died in the immediate postoperative period due to sepsis. Three
animals returned to their normal activities in less than 5 days and the rest of them in 10-30
days. Four owners mentioned that their pets regain their previous life quality. The activity
levels and appetite remain the same for three animals and decrease for one. None of the
owners experienced any difficulty in adapting to their pet’s new needs. Seven owners
answered that they would choose the same treatment if asked to decide again.
Conclusions: In small animals hindlimb amputation has a good prognosis, the
animals regain a satisfactory quality of life and most of the owners are happy with the
outcome of the procedure.
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Η συνηθέστερη αιτία προσκόμισης του σκύλου για ορθοπεδική εξέταση είναι η
χωλότητα, η οποία κυρίως οφείλεται σε διαταραχές του μυοσκελετικού ή/και του νευρικού
συστήματος. Για τη διαφοροποίηση της προέλευσης της χωλότητας, αρχικά, διενεργείται
γενική κλινική και νευρολογική εξέταση και εφόσον δεν βρεθεί η αιτία, η προσοχή
στρέφεται στο μυοσκελετικό σύστημα.
Τα στοιχεία του ιστορικού συμβάλλουν σημαντικά στη διαφοροποίηση των
παθολογικών καταστάσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Ειδικότερα, η εμφάνιση
χωλότητας ύστερα από ατύχημα και ο χρόνος εμφάνισής της μπορεί να την κατατάξουν σε
τραυματικής ή μη αιτιολογίας και οξείας ή χρόνιας διαδρομής, αντίστοιχα. Το ιστορικό
πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φυλή, την ηλικία, τη χρησιμότητα, τη
διατροφή και το φύλο του ζώου, τη διάρκεια της χωλότητας, το νοσολογικό παρελθόν,
καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή και την ανταπόκριση σε αυτή.
Η ορθοπεδική εξέταση αρχίζει με την επισκόπηση του ζώου σε στάση και κίνηση
για τον καθορισμό του πάσχοντος άκρου και τη διαπίστωση πιθανής χαρακτηριστικής
βάδισης, όπως π.χ. στη μόνιμη συστολή του υπακάνθιου μυός. Ακολουθεί συστηματική
ψηλάφηση όλου του μυοσκελετικού συστήματος και υποβολή των αρθρώσεων σε
παθητικές κινήσεις για την εντόπιση της πάσχουσας περιοχής.
Στην πελματιαία/παλαμιαία επιφάνεια των δακτύλων η παρουσία αποστήματος,
συριγγίου, τραύματος, κοκκιώματος, νεοπλάσματος ή κάποιας δερματοπάθειας αποτελεί
αίτιο χωλότητας. Εφόσον διαπιστωθεί άλγος, θερμότητα και οίδημα σε περιοχή μακρού
οστού η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα κατάγματα, την οστεομυελίτιδα, τις
κακώσεις των μυών, τα νεοπλάσματα, τις θλάσεις, τα τραύματα, τα αποστήματα και τα
συρίγγια. Συνήθως, στα κατάγματα, επιπλέον παρατηρείται κριγμός, παρά φύση κίνηση και
παραμόρφωση. Στις πάσχουσες αρθρώσεις, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα
ενδοαρθρικά κατάγματα, το εξάρθρημα, τις αρθρίτιδες, τη ρήξη συνδέσμων και τα
νεοπλάσματα.
Σε πρόσφατη οστεοσύνθεση εξετάζεται η πιθανότητα επιβράδυνσης, αποτυχίας ή
ανώμαλης πώρωσης και αστοχίας των υλικών οστεοσύνθεσης.
Η οριστική διάγνωση της αιτίας της χωλότητας , συνήθως, επιβεβαιώνεται με την
ακτινογράφηση της περιοχής που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
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The most common reason of dog’s orthopaedic examination is lameness, which
mainly caused by neurological and/or musculoskeletal problems. To differentiate the
cause of lameness, at first, clinical and neurological examination is carried out. If
everything seems to be normal, examination is focused on musculoskeletal system.
History is important in an attempt to differentiate the orthopaedic causes of
lameness. Especially, information about a precedent accident and the onset of gait
disturbances could classify the lameness into traumatic or non-traumatic and acute or
progressive, respectively. Also, the history must include information about breed, age, use,
nutrition and sex of the dog, as well as duration of lameness, previous diseases, and
current medication and its effect.
Orthopaedic examination begins with observation of the dog in stance and motion
to identify the lame leg and any characteristic movement, e.g. in contracture of the
ifraspinatus muscle. Then, the entire musculoskeletal system is palpated and the joints are
subjected to passive movements to locate the affected area.
Abscess, fistula, trauma, granuloma, tumor or other dermatopathy on the palmar
surface of the paw could be the causes of lameness. Pain, warmth and swelling in a long
bone area indicate fracture, osteomyelitis, muscle injury, neoplasm, wound, abscess or
fistula. Usually, in fractured bones crepitus, abnormal motion and deformation are also
observed. In affected joints, differential diagnosis includes intraarticular fractures,
luxations, arthritis, rupture of ligaments and neoplasms.
In previous osteosynthesis the probability of delayed or non-union, osteomyelitis,
malunion and failure of orthopaedic implants is considered.
The definitive diagnosis of the cause of lameness is usually confirmed after
radiographic examination.
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Εισαγωγή: Το συχνότερο, τραυματικής αιτιολογίας, εξάρθρημα του σκύλου και της
γάτας είναι του ισχίου. Στην παρούσα αναδρομική εργασία μελετώνται τα περιστατικά με
εξάρθρημα του ισχίου που προσκομίστηκαν στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της
Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ τα έτη 2007-2010.
Υλικά και μέθοδοι: Δέκα σκύλοι, μέσης ηλικίας 3,5 ετών και μέσου σωματικού
βάρους 20,5 kg, και μία γάτα ηλικίας 6,5 ετών και σωματικού βάρους 5 kg,
προσκομίστηκαν με εξάρθρημα του ισχίου. Οι ιδιοκτήτες των ζώων αυτών κλήθηκαν να
απαντήσουν τηλεφωνικά σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με το εξάρθρημα αυτό.
Αποτελέσματα: Ο αιτιολογικός παράγοντας του εξαρθρήματος στα 5/11 ζώα ήταν
κάποιο τροχαίο ατύχημα, σε ένα ζώο η πτώση από ύψος, ενώ στα υπόλοιπα πέντε
παρέμεινε αδιευκρίνιστος. Οι 5/11 ιδιοκτήτες προσκόμισαν το ζώο τους σε περισσότερους
από έναν κτηνίατρο.
Σε 9/11 ζώα πραγματοποιήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση του εξαρθρήματος, ενώ
στα τέσσερα από αυτά είχε προηγηθεί ανεπιτυχής κλειστή ανάταξή του. Μόνο στα 2/11
ζώα η συντηρητική αντιμετώπιση ήταν επιτυχής.
Τέσσερα ζώα εμφάνισαν μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ύστερα από την ανάταξη του
εξαρθρήματος, τρία ζώα εμφάνισαν φυσιολογική βάδιση σε 3 εβδομάδες, πέντε ζώα σε 2
μήνες και δύο ζώα σε 5 μήνες, ενώ μόνο ένα ζώο, το οποίο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά,
δεν εμφανίζει φυσιολογική βάδιση μετά την παρέλευση 3,5 ετών.
Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των εξαρθρημάτων του ισχίου στον σκύλο έχει
καλή πρόγνωση και η κινητική δραστηριότητα αποκαθίσταται εντός λίγων μηνών από την
ανάταξή του.
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Introduction: The most common traumatic dislocation in dogs and cats is located
at the hip. This essay’s objective is to study 11 cases of animals with hip dislocation, which
were admitted to the Small Animal Clinic of the School of Veterinary Medicine in A.U.TH.
between the years 2007-2010.
Materials and Methods: Ten dogs with average age 3.5 years and average body
weight 20.5 kg and a cat 6.5 years old weighting 5 kg, were admitted to the clinic with hip
dislocation. Their owners were asked to answer, by telephone, a series of questions on hip
dislocation.
Results: Dislocation was caused in 5/11 animals by a car accident, in one case by
having fallen from a high ground, while in the rest of them the etiology remains unknown.
5/11 owners addressed more than one veterinarian.
9/11 animals received surgical treatment of the dislocation, while in 4 of them closed
reduction had been attempted before but without success. Only 2/11 animals managed
successfully following the conservative treatment.
Postoperative complications appeared in four animals. After the restoration of the
dislocation, 4 animals recovered fully within 3 weeks, 5 animals within 2 months and 2
animals within 5 months, whereas only one animal which received surgical treatment has
yet to recover after 3.5 years.
Conclusions: The majority of hip dislocations in dogs and cats has a good prognosis
and the motor activity returns to its previous normal state within a few months from the
restoration.
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Εισαγωγή: Η διατομή του Αχίλλειου τένοντα είναι μια σχετικά σπάνια, τραυματικής
αιτιολογίας πάθηση, η οποία έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στους σκύλους εργασίας.
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής εργασίας είναι η παρουσίαση των περιστατικών που
προσκομίστηκαν στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. τα
έτη 2006 – 2008.
Υλικά και μέθοδοι: Σε τέσσερις σκύλους, δύο από τους οποίους ήταν κυνηγετικοί,
και μία γάτα τέθηκε η διάγνωση της διατομής του Αχίλλειου τένοντα. Τα ζώα ήταν μέσης
ηλικίας 4 και 1 ετών και μέσου σωματικού βάρους 24 και 3 kg, αντίστοιχα. Οι ιδιοκτήτες
των ζώων κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικά σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την
κατάσταση του ζώου τους.
Αποτελέσματα: Τρία από τα πέντε περιστατικά (δύο σκύλοι και η γάτα)
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του Αχίλλειου τένοντα με
συρραφή των κολοβωμάτων του και προσωρινή αρθρόδεση του ταρσού. Ένας σκύλος
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά (περιορισμός) σύμφωνα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη του,
ο οποίος ανέφερε ότι η χωλότητα υποχώρησε, ενώ ένας άλλος σκύλος υποβλήθηκε σε
ευθανασία λόγω συνύπαρξης πολυκεντρικού λεμφώματος.
Στους δύο σκύλους που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά, απαιτήθηκε επανάληψη
της αρθρόδεσης του ταρσού σε διάστημα μίας εβδομάδας μετεγχειρητικά, λόγω
αποτυχίας της αρχικής αρθρόδεσης. Ύστερα από την επέμβαση, η βάδιση
αποκαταστάθηκε πλήρως και στα τρία περιστατικά. Η απόδοση στο κυνήγι του ενός
σκύλου δεν διέφερε από την προεγχειρητική, ενώ του άλλου ήταν σημαντικά μειωμένη.
Συμπεράσματα: Η πρόγνωση στα περιστατικά διατομής του Αχίλλειου τένοντα
φαίνεται ότι είναι καλή, καθώς η βάδιση αποκαθίσταται πλήρως.
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Introduction: Achilles tendon rupture occurs relatively rare in dogs and cats. It is
most often caused by trauma and has more adverse effects on working dogs.
The aim of this retrospective study is to present the cases admitted to the
Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki during the years 2006–2008.
Materials and methods: Achilles tendon rupture was diagnosed in four dogs, two of
which were hunting dogs, and one cat. The mean age of the animals was 4 and 1 year, and
the mean body weight 24 and 3 kg, respectively. The owners were asked to answer in a
series of questions regarding the condition of their animals by phone contact.
Results: Three cases (two hunting dogs and the cat) underwent surgery in order to
restore Achilles tendon’s continuity. Its three main tendons were sutured separately and
the tibiotarsal joint was temporarily immobilized in extension. Postoperatively, normal
gait was restored in all three cases. One dog regained its previous hunting performance,
while in the other it was significantly reduced.
The owner of the third dog opted for conservative treatment and he mentioned
that lameness was gradually decreased, whereas the last dog was euthanized due to
polycentric lymphoma.
Conclusions: Achilles tendon rupture seems to have good prognosis, even for
working dogs, given that walking returns to normal.
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Εισαγωγή: Η δυσπλασία του ισχίου αποτελεί σχετικά συχνή πάθηση των
αναπτυσσόμενων σκύλων με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή τους.
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης είναι η μελέτη των αποτελεσμάτων της
συντηρητικής αγωγής σε ικανό αριθμό σκύλων με δυσπλασία του ισχίου που
προσκομίστηκαν στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς (ΚΖΣ) της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2010.
Υλικά και μέθοδοι: Για την παραπάνω χρονική περίοδο, στο αρχείο της ΚΖΣ,
εντοπίστηκαν 58 περιστατικά με δυσπλασία του ισχίου, για τα οποία υπήρχαν επαρκή
στοιχεία στους ιατρικούς φακέλους τους. Η μέση ηλικία και το μέσο σωματικό βάρος τους
ήταν 2,9 έτη και 29,61 kg. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σκύλων ήταν καθαρόαιμοι ή
ημίαιμοι Γερμανικοί ποιμενικοί (22,9%).
Οι ιδιοκτήτες των ζώων κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικά σε μια σειρά
ερωτήσεων σχετικά με την πάθηση του ζώου τους, αλλά τελικά πληροφορίες συλλέχθηκαν
για 19 ζώα. Περιστατικά με συνυπάρχοντα ορθοπεδικά προβλήματα δεν αποκλείστηκαν
από την εργασία, αλλά η μελέτη μας εστιάστηκε στη λειτουργία των δυσπλαστικών ισχίων.
Αποτελέσματα: Στο 54,4% των δυσπλαστικών ζώων που μελετήθηκαν συνυπήρχε
κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα, με πιο συχνό το εξάρθρημα επιγονατίδας με ή χωρίς
οστεοαρθρίτιδα στην άρθρωση του γονάτου. Κατά την ορθοπεδική εξέταση των
δυσπλαστικών ισχίων παρατηρήθηκε άλγος στο 68,6% των σκύλων (μέση ηλικία 3,4 έτη)
και κριγμός στο 43,9% (μέση ηλικία 2,6 έτη). Η δοκιμή Ortolani ήταν θετική στο 86% των
περιστατικών που υπήρχε σχετική αναφορά (n=27, μέση ηλικία 1,5 έτη), ενώ η
ακτινολογική διάγνωση δεν συμφωνούσε με την κλινική σε δύο περιστατικά.
Από τους ερωτηθέντες ιδιοκτήτες, 12/19 θεωρούν ότι η δυσπλασία του ισχίου είναι
ανίατη πάθηση, ενώ 7/19 ότι επιδέχεται θεραπεία. Επίσης, 6/19 ιδιοκτήτες δεν έμειναν
ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της συντηρητικής αγωγής, ενώ 13/19 δήλωσαν
ικανοποιημένοι.
Η συντηρητική αγωγή έχει καλά αποτελέσματα στην πλειονότητα των
περιστατικών με δυσπλασία του ισχίου στον σκύλο.
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Η εμφάνιση μετεγχειρητικής αιμορραγίας αποτελεί συχνή και σημαντική
επιπλοκή στην κλινική πράξη. Περιγράφεται η διαχείριση περιστατικού οξείας
αναιμίας μετά τη διενέργεια ωοθηκυστερεκτομής σε σκύλο.
Θηλυκός σκύλος, φυλής Labrador, ηλικίας 13 ετών προσκομίστηκε στην
Κλινική Ζώων Συντροφιάς με συμπτώματα ανορεξίας και παρουσία κολπικού
εκκρίματος. Διαγνώστηκε πυομήτρα και πραγματοποιήθηκε ωοθηκυστερεκτομή. Το
αναισθητικό πρωτόκολλο περιελάμβανε τη χορήγηση προνάρκωσης με
ακετυλοπρομαζίνη, πεθιδίνη, καρπροφένη, εγκατάσταση της αναισθησίας με
προποφόλη και διατήρηση με ισοφλουράνιο σε οξυγόνο. Η αναλγησία ενισχύθηκε με
τοπική διήθηση στη λευκή γραμμή ξυλοκαΐνης - βουπιβακαΐνης, Παρά την καλή
ανάνηψη, το ζώο εμφάνισε αργότερα κόπωση, γενικευμένη μυϊκή αδυναμία,
ωχρότητα βλεννογόνων, ταχυκαρδία με ταυτόχρονη απώλεια αίματος από την
χειρουργική τομή. Η εργαστηριακή διερεύνηση ανέδειξε κατακόρυφη μείωση του
αιματοκρίτη ( HCT:10.9 από 30.24 ) και των ολικών στερεών (TS:5.4 από 8 g/dl ),
ουδετεροφιλική λευκοκυττάρωση ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι όπως αριθμόςλειτουργικότητα αιμοπετάλιων ( PLT:256.000 , BMBT :2min ), χρόνοι προθρομβίνηςμερικής θρομβοπλαστίνης ( PT :11sec , PTT :81sec ) βρέθηκαν φυσιολογικές κι έτσι
αποκλείστηκαν τα ενδεχόμενα πρωτογενούς – δευτερογενούς διαταραχής της
αιμόστασης, σύνδρομο διάσπαρτης ενδοαγγειακής πήξης
και αυτοάνοσης
αιμολυτικής αναιμίας. Ακολούθησε υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλίας και
τέθηκε η υποψία ύπαρξης αιματώματος στον υποδόριο ιστό. Έτσι, επιβλήθηκε
ερευνητική λαπαροτομή προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αιμορραγίας και
να αντιμετωπιστεί. Για τη σταθεροποίηση του ζώου χορηγήθηκαν προ και
διεγχειρητικά κρυσταλλοειδή διαλύματα και έγινε μετάγγιση ολικού αίματος.
Χρησιμο-ποιήθηκαν φεντανύλη, μιδαζολάμη, καρπροφένη και ισοφλουράνιο σε
οξυγόνο ενώ διεγχειρητικά χορηγούνταν φεντανύλη και δοπαμίνη στάγδην σε ορό.
Τελικά διαπιστώθηκε μεγάλο υποδόριο αιμάτωμα (πήγματα αίματος 300 ml) με
απουσία αιμοπεριτόναιου. Το ζώο μετά και από μια δεύτερη μετάγγιση άρχισε να
βελτιώνεται αισθητά και την επόμενη μέρα δόθηκε εξιτήριο, εφόσον υπήρξε πλήρης
αιμοδυναμική και κλινική σταθεροποίηση - αποκατάστασή του.
Τα περιστατικά οξείας μετεγχειρητικής αναιμίας είναι σοβαρά και απαιτούν
έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση.
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Γατάκι κοινής βραχύτριχης ευρωπαϊκής φυλής, ηλικίας 2 μηνών προσκομίστηκε
στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς με δυσκολία στην αναπνοή και χωλότητα στο οπίσθιο
αριστερό άκρο. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ταχύπνοια, έντονη αναπνευστική
προσπάθεια, αμφοτερόπλευρη βυθιότητα στην ακρόαση του θώρακα και διόγκωση στη
μηριαία χώρα του οπίσθιου αριστερού άκρου. Η πλάγια ακτινογραφία του θώρακα,
απεκάλυψε διάχυτη ακτινοσκιερότητα της θωρακικής κοιλότητας, ενώ παράλληλα
απουσίαζε η σκιά του διαφράγματος. Τα ακτινογραφικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την
κλινική υποψία για ύπαρξη διαφραγματοκήλης. Αποφασίστηκε να διενεργηθεί
χειρουργική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης χωρίς καθυστέρηση.
Προαναισθητικά χορηγήθηκε μιδαζολάμη και βουτορφανόλη. Η εισαγωγή
και διατήρηση της αναισθησίας έγινε με προποφόλη και ισοφλουράνιο σε Οξυγόνο, ενώ
καθ’ όλη την διάρκεια της αναισθησίας η αναπνοή του ζώου υποστηριζόταν. Η
χειρουργική θεραπεία περιέλαβε αρχικά την επαναφορά των λοβών του ήπατος στην
περιτοναϊκή κοιλότητα και στη συνέχεια τη σύγκλιση του σημείου ρήξης του
διαφράγματος. Διαμέσου της τελευταίας τοποθετήθηκε στη θωρακική κοιλότητα
καθετήρας θωρακοστομίας για την αποκατάσταση της ενδοθωρακικής πίεσης και για την
απομάκρυνση ενδεχόμενης μετεγχειρητικής συλλογής υγρού και αέρα.
Η ανάνηψη του ζώου μετά την επέμβαση έγινε υπό συνεχή παρακολούθηση των
ζωτικών λειτουργιών του και υπήρξε ομαλή. Λόγω των φυσιολογικών ιδιαιτεροτήτων που
εμφανίζουν τα ζώα αυτής της ηλικίας, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην πρόληψη της
υποθερμίας, της υποξίας και της υπογλυκαιμίας. Για την πρόληψη της υπογλυκαιμίας
χορηγήθηκε δεξτρόζη 35% μετεγχειρητικά και το ζώο σιτιζόταν ανά δυο ώρες μετά
την ανάνηψη. Το ζώο νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας επί 20 ώρες, σε
θερμαινόμενο
κλωβό οξυγόνου και
πήρε εξιτήριο μια
ημέρα
αργότερα,
αφού εκτιμήθηκε ότι ήταν πλέον εκτός κινδύνου.
Αν και υπάρχουν διάφορες απόψεις για τον χρόνο ανάληψης χειρουργικής
θεραπείας, καλό είναι η επέμβαση να γίνεται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, λόγω της
πιθανής παλινδρόμησης και άλλων οργάνων στην θωρακική κοιλότητα
και τη ραγδαία επιδείνωση της κλινικής κατάστασης του ζώου.
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Ο τραυματισμός του νωτιαίου μυελού από βλήμα όπλου αποτελεί αίτιο βαριάς
βλάβης του. Περιγράφεται περιστατικό ενσφήνωσης βλήματος αεροβόλου όπλου στο
νωτιαίο μυελό γάτας.
Αδέσποτη, θηλυκή γάτα κοινής Ευρωπαϊκής φυλής, προσκομίστηκε στην κλινική
Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με παράλυση οπισθίων άκρων.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, η γάτα βρέθηκε προ εικοσαημέρου οπότε και προσκομίστηκε
σε ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος χορήγησε δεξαμεθαζόνη επί 10 ημέρες, χωρίς όμως να
υπάρξει κάποια βελτίωση στην κλινική εικόνα του ζώου. Κατά την νευρολογική εξέταση
διαπιστώθηκε παράλυση, μυϊκή ατροφία και αυξημένος μυϊκός τόνος στα οπίσθια άκρα.
Επιπρόσθετα, το ζώο παρουσίαζε απώλεια της εν τω βάθει αίσθησης του άλγους.
Διενεργήθηκαν 2 ακτινογραφήματα 1 πλαγιοπλάγιο και 1ραχιαιοκοιλιακό, τα οποία και
αποκάλυψαν τμήματα βλήματος αεροβόλου όπλου ενσφηνωμένα στo σπονδυλικό
σωλήνα στο ύψος του 3ου οσφυϊκού σπονδύλου. Η διάγνωση που τέθηκε ήταν
τραυματισμός του νωτιαίου μυελού από το βλήμα. Παρότι η πρόγνωση ήταν δυσμενής ο
ιδιοκτήτης επέλεξε τη χειρουργική εξαίρεση του βλήματος. Το ζώο τοποθετήθηκε σε
στερνική κατάκλιση και αρχικά πραγματοποιήθηκε αριστερή ραχιαιοπλάγια
ημιπεταλεκτομή χωρίς να εντοπιστεί το ξένο σώμα. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξιά μίνι
ημιπεταλεκτομή προκειμένου να γίνει αποκάλυψη και διερεύνηση του νωτιαίου μυελού
και από αυτή την πλευρά. Τελικά τα τεμάχια του βλήματος εντοπίστηκαν δια της
ψηλάφησης κάτω από τη σκληρή μήνιγγα, ενδομυελικά και αφαιρέθηκαν. Μετεγχειρητικά
χορηγήθηκαν πρεδνιζολόνη, κεφουροξίμη, μαρμποφλοξασίνη, ορός Lacteted Ringers και
μορφίνη. Μετά από 6 ημέρες νοσηλείας δίχως επιπλοκές, δόθηκε εξιτήριο.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη 1,5 χρόνο αργότερα, η κλινική
εικόνα του ζώου δεν φαίνεται να έχει βελτιωθεί, όπως άλλωστε αναμενόταν.
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A foreign body in the spinal cord can lead to serious complications. We report the
case of a cat with an intramedullary bullet after a gun shot trauma.
A Domestic European female, stray cat was referred to the companion animal clinic
of the Aristotle University of Thessaloniki with paraplegia. According to the owner the cat
was found twenty days ago and despite the administration of dexamethazone by another
veterinarian, was not noted any neurological improvement . Among the findings from the
neurological examination were paralysis, muscular atrophy and increased muscle tone at
the hind limps. In addition, the cat suffered from loss of deep pain sensation.
After the initial evaluation of the patient, two radiographs (lateral & ventral-dorsal
views) were taken. They revealed two bullet fragments enclosed to the third lumbar
vertebra. Despite the poor prognosis and only because the owner decided to proceed
with surgical intervention, the removal of the fragments was scheduled.. In order to
inspect and decompress the spinal cord, left dorsolateral pediculectomy and right mini
hemi-laminectomy over the L3 vertebra was performed. One of the fragments was found
intramedullary, under the dura matter and finally removed. Post-operatively,
prednisolone, marbofloxacin, cefouroxime, morphine and LR’s were administered. Six days
after the surgery the patient was discharged without any complications.
As expected, the clinical condition of the cat has not been improved even 1,5 year
later.
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Εισαγωγή: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός σχετικά σπάνιου
περιστατικού διαφυγής τμήματος φλεβοκαθετήρα από μια περιφερική φλέβα και
μετανάστευσής του στη δεξιά πνευμονική αρτηρία σε σκύλο. Παρόμοια περιστατικά έχουν
αναφερθεί στο άλογο, την αίγα και τον άνθρωπο.
Κλινικό Περιστατικό: Σκύλος θηλυκός, φυλής German Shepherd, 2 ετών,
προσκομίστηκε για την εντόπιση τμήματος φλεβοκαθετήρα τύπου Abbocath, που είχε
ατυχώς παραμείνει εντός της αριστερής κεφαλικής φλέβας, μία ώρα πριν την προσκόμιση.
Ειδικότερα, κατά την αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα έγινε τυχαία αποκοπή του με
αποτέλεσμα ένα τμήμα του να αφαιρεθεί και ένα άλλο να παραμείνει εντός της φλέβας.
Από την κλινική εξέταση του ζώου δεν ανεδείχθησαν παθολογικά ευρήματα ενώ κατά την
ψηλάφηση της κεφαλικής φλέβας δεν κατέστη δυνατή η εντόπιση του φλεβοκαθετήρα.
Στα απλά ακτινογραφήματα του άκρου δεν αναδείχθηκε ο καθετήρας. Αποφασίστηκε η
ακτινολογική διερεύνηση του θώρακα όπου απεικονίστηκε ένα επίμηκες, μέτρια
ακτινοσκιερό, ξένο σώμα, μήκους 2 cm εντός της αρχής της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας,
συμβατό με το αποκομμένο τμήμα του φλεβοκαθετήρα. Στα ακτινογραφήματα του
θώρακα 15 ημέρες αργότερα ο φλεβοκαθετήρας παρέμενε στην ίδια ακριβώς θέση εντός
της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας, ενώ δεν απεικονίστηκαν παθολογικά ευρήματα στο
πνευμονικό παρέγχυμα.
Αποτελέσματα: Μέχρι σήμερα, 5 χρόνια μετά το συμβάν, σύμφωνα με τον
ιδιοκτήτη το ζώο παραμένει κλινικά υγιές.
Συμπεράσματα: Τμήματα φλεβοκαθετήρα που ατυχώς έχουν διαφύγει από το
σημείο τοποθέτησής τους μπορούν να αναδειχθούν με επιτυχία με τα απλά
ακτινογραφήματα. Τα τελευταία θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τμήματα του
σώματος τα οποία ο καθετήρας θα διανύσει για να φτάσει τελικά στην πνευμονική αρτηρία
και στους κλάδους της.
Η παρουσία τμήματος φλεβοκαθετήρα στους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας
μπορεί να υφίσταται επί μακρόν, χωρίς την παρουσία κλινικών συμπτωμάτων και
απεικονιστικών ευρημάτων από τον πνεύμονα. Ωστόσο, η αφαίρεσή τους συνιστάται όταν
προϋπάρχουν παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος. Μέθοδο εκλογής αποτελεί η
διαδερμική ενδοαγγειακή απόσυρση με τη χρήση καθετήρα τύπου βρόγχου (Goose-neck
snare), υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.
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Introduction: The purpose of this report is to present a rare case of an intravascular
catheter portion escaped from a periphery vein and migrated into the right pulmonary
artery in a dog. Similar cases have been described in a goat, horses and humans.
Case report: A 2-year-old female German Shepherd was admitted to detect the
exact position of an IV catheter placed in the left cephalic vein and was inadvertently
transected. As a result, the distal portion of the catheter remained into the cephalic vein.
Physical examination of the limb was unremarkable and plain radiograph of the same limb
was unable to demonstrate the catheter. Thoracic radiographs revealed a mild radiopaque
foreign body, compatible with the transected catheter portion, at the beginning of the
right pulmonary artery with no other abnormalities. Thoracic radiographs 15 days later
confirmed the catheter embolus remained at the same position, while pulmonary
parenchyma appeared to be normal.
Results: Today, 5 years after the incidence, the dog remains healthy according to
the owner.
Conclusions: Catheter fragments that migrate along the blood stream can be
successfully detected with plain radiography. Catheter embolus can exist for a long time in
the branches of the pulmonary artery, without causing clinical symptoms. However, their
removal should be considered, especially when circulatory system conditions pre-exist.
Percutaneous intravascular retrieval with goose neck snare is the method suggested.
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Ως νωτιαία βάδιση ορίζεται η εκδήλωση συντονισμένης, ρυθμικής κίνησης των
οπίσθιων άκρων, μέρες ημέρες ή εβδομάδες μετά την πλήρη λειτουργική διατομή του
νωτιαίου μυελού των κατοικίδιων θηλαστικών στο ύψος της θωρακοσφυϊκής του μοίρας.
Το οσφυοϊερό όγκωμα πρέπει να είναι ακέραιο. Εναυσματικούς παράγοντες μπορούν να
αποτελέσουν δυνατοί μηχανικοί ερεθισμοί στην περινεϊκή χώρα ή τη βάση της ουράς και
στα άκρα, φαρμακολογικοί παράγοντες και ηλεκτρική διέγερση του κατώτερου τμήματος
του νωτιαίου μυελού.
Αρχικά τα ζώα σέρνουν τα άκρα τους στη ραχιαία επιφάνεια των μεταταρσίων και
των φαλάγγων ενώ μετά από χρονικό διάστημα καθημερινής άσκησης μπορούν να
πετύχουν σωστή τοποθέτηση του άκρου στο έδαφος με υποστήριξη του βάρους τους.
Ακόμα μπορούν να προσαρμόσουν τα οπίσθια άκρα τους σε διαφορετικές ταχύτητες και
να αποφύγουν εμπόδια που διαταράσσουν την πορεία τους. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει
παντελής έλλειψη ισορροπίας, απουσία συντονισμού των οπίσθιων με τα πρόσθια άκρα,
έλλειψη εθελούσιου ελέγχου της κινητικότητας και άλλες διαταραχές, που οφείλονται στην
διακοπή του ελέγχου από τα υπερνωτιαία κέντρα που συμμετέχουν στον μηχανισμό
βάδισης.
Η ανάκτηση της κινητικότητας των οπίσθιων άκρων των νωτιαίων ζώων αποδίδεται
στην ύπαρξη στην οσφυοϊερή μοίρα του νωτιαίου μυελού ενός νευρικού κυκλώματος που
παράγει ρυθμικά νευρικές ώσεις για εκτέλεση κινήσεων (Central Pattern Generator, CPG),
που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την τροποποίηση του κινητικού προτύπου και
του ρυθμού της βάδισης, με επιδράσεις από αισθητικά ερεθίσματα σχετικών με τη βάδιση,
σε απουσία υπερνωτιαίου ελέγχου.
Η εκδήλωση ενός ικανοποιητικού προτύπου νωτιαίας βάδισης εξαρτάται από
παράγοντες όπως το είδος και η ηλικία του ζώου, το διάστημα από τη βλάβη ως την
έναρξη κινητικής άσκησης, και το είδος, η ένταση και η συχνότητα αυτής. Η κινητική
άσκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην εκδήλωση νωτιαίας βάδισης, αφού έτσι
εκπαιδεύεται το νωτιαίο νευρικό κύκλωμα, ρυθμίζεται και ενισχύεται η λειτουργία του με
αποτέλεσμα ορισμένες φορές να οδηγεί σε μερική κινητική αποκατάσταση.
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Spinal walking is the expression of rhythmic, coordinated walking movements of
the hindlimbs, days or weeks after a complete functional transection in the thoracolumbar
region of spinal cord in domestic animals. The lumbosacral tuberosity must remain intact.
Inducing factors may be strong manual stimulation of the perineum, of the base of the tail
and the hindlimbs. Pharmacological agents and electrical stimulation of the lower spinal
cord segments may enhance walking.
Initially the animals move dragging their feet on the dorsum, while after a period of
regular training they can achieve correct foot placement on the ground and sufficient
hindlimb weight support. They can even adjust their locomotion to varying speeds and
step over obstacles which disturb their course. However there is lack of voluntary control,
absence of sustained coordination between the fore- and the hindlimbs, total absence of
balance control and other deficits, which are due to the loss of normal supraspinal control
of walking.
Regaining locomotion of the hindlimbs in spinal animals is attributed to the
existence of a neural circuitry within the lumbosacral region of the spinal cord (Central
Pattern Generator, CPG), capable of generating a basic locomotor rhythm and shaping the
motor pattern evoking muscle activity and walking in the absence of supraspinal control.
CPG’s activity is modulated by locomotor related sensory afferents.
In spinal animals, the expression of a satisfactory spinal walking pattern depends
on the species, the age during initial injury, the interval from injury until the initiation of
locomotor training, the specificity, the amount, and the frequency of training. Gait training
is the most important factor in motor recovery after spinal cord transection, since it
provides adequate sensory inputs to train the spinal circuitry, modulates and enhances its
function, thus sometimes leading to partial motor rehabilitation.
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Η αυχενική σπονδυλομυελοπάθεια προκαλείται από παθολογικές καταστάσεις των
σπονδύλων και των μεσοσπονδύλιων δίσκων τους, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της
οπίσθιας αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού (Α 4-Α8). Προσβάλλει σκύλους
μεγαλόσωμων και γιγαντόσωμων φυλών, κυρίως Doberman και Great Dane και με
μεγαλύτερη συχνότητα τα αρσενικά. Η ακριβής αιτιολογία της είναι αδιευκρίνιστη, ωστόσο
ενοχοποιούνται γενετικοί και συγγενείς παράγοντες. Επίσης η διατροφή (τροφές πλούσιες
σε πρωτεΐνες και ασβέστιο) και η διάπλαση του σώματος (βάρος, μέγεθος κεφαλής, μήκος
αυχένα) συμβάλλουν στην εκδήλωση της νόσου.
Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού μπορεί να είναι δυναμική ή στατική. Η τελευταία
οφείλεται σε στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, ανάπτυξη οστεόφυτων, υπερτροφία του
ωχρού συνδέσμου, ινώδη μεταπλασία του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Τα παραπάνω
εντοπίζονται συνήθως μεταξύ Α5-Α6 και Α6-Α7. Η κλινική εικόνα είναι ανάλογη της
εντόπισης της βλάβης. Τα ζώα εμφανίζουν αυχενικό άλγος, αταξία, τετραπάρεση,
τετραπληγία, και ενίοτε σύνδρομο Horner. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την
έκταση/κάμψη του τραχήλου τα συμπτώματα επιδεινώνονται. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται
με απεικονιστικές μεθόδους (μυελογραφία, υπολογιστική τομογραφία και τομογραφία
μαγνητικού συντονισμού). Μέθοδος εκλογής είναι η μυελογραφία, ιδιαίτερα για τη
διαφοροποίηση της δυναμικής από τη στατική μορφή.
Η αντιμετώπιση είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο την
ηλικία, την ένταση των συμπτωμάτων του ζώου και τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Στη
συντηρητική περιλαμβάνεται ο περιορισμός της δραστηριότητας του ζώου, η χορήγηση
πρεδνιζολόνης, η τοποθέτηση νάρθηκα στον αυχένα, η φυσικοθεραπεία. Η επιλογή της
χειρουργικής αντιμετώπισης και της μεθόδου εξαρτάται από τη μορφή της συμπίεσης.
Συνηθέστερα, επιλέγεται η κοιλιακή αποσυμπίεση με ή χωρίς εφελκυσμό και
σταθεροποίηση των σπονδύλων με κοχλίες/ήλους και ορθοπεδικό τσιμέντο. Εναλλακτικά,
γίνεται ραχιαία πεταλεκτομή ή ημιπεταλεκτομή ή τοποθετείται τεχνητός μεσοσπονδύλιος
δίσκος. Η πρόγνωση εξαρτάται από τη συμπτωματολογία και τη μέθοδο αντιμετώπισης.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι σε βάθος χρόνου η ανταπόκριση στη θεραπεία είτε
συντηρητική είτε χειρουργική, είναι μάλλον ίδια.

1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής | 68

30. TREATMENT OF CERVICAL SPONDYLOMYELOPATHY IN DOGS
(WOBBLER SYNDROME)
Mantzios St.1, Kazakos G.M.2, Polizopoulou Z.3
Undergraduate student, 5th year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
Lecturer, Surgery – Intensive Care, Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki
3
Assistant Professor, Diagnostic Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
1

Cervical spondylomyelopathy is caused by pathological conditions of the vertebrae
and intervertebral discs, leading to compression of the caudal cervical spinal cord (C 4-C8). It
is mostly seen in large and giant breeds, especially Doberman and Great Dane with
greater frequency in males. The exact cause is unclear, however genetic and congenital
factors have been implicated. Also the diet (foods rich in protein and calcium) and the
body conformation (weight, head size, neck length) contribute to the onset of the disease.
The compression of the spinal cord can be dynamic or static. The latter is due to
narrowing of the spinal canal, development of osteophytes, hypertrophy of the
lingamentum flavum, fibrous metaplasia of the intervertebral disc. These are usually found
between C5-C6 and C6-C7 intervertebral disc space. Affected animals have neck pain, ataxia,
tetraparesis, tetraplegia, and sometimes Horner syndrome. In some cases, the
extent/flexion of the neck worsens the symptoms. The diagnosis is confirmed by imaging
(myelography, computed tomography and magnetic resonance imaging). Myelography is
useful in particular for differentiating dynamic of the static form.
The treatment may be conservative or surgical. Conservative treatment includes
reducing the activity of the animal, the administration of steroid or non-steroidal antiinflammatory drugs, a neck splint and physiotherapy. The selection of surgical treatment
and the method depends on the type of compression. The most common method is
ventral decompression with or without distraction and stabilization of the vertebrae with
screws/nails and orthopedic cement. Alternative methods are dorsal laminectomy,
hemilaminectomy or artificial disc replacement. Recent research has shown that over time
the response to either conservative or surgical treatment is probably the same.

1η Ημερίδα Φοιτητών Κτηνιατρικής | 69
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Η προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου τύπου Ι κατά Hansen είναι μία πάθηση αρκετά
συνήθης στον σκύλο. Ποσότητα εκφυλισμένου πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου ασκεί
πίεση στο νωτιαίο μυελό ή/και στις ρίζες των νωτιαίων νεύρων. Η κλινική εικόνα διαφέρει
ανάλογα με τη θέση προβολής του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Σε προβολή μεσοσπονδυλίου
δίσκου της θωρακοσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, προκαλείται πόνος, αταξία,
παραπάρεση ή παραπληγία. Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται η παρουσίαση αφορά
σε ένα θηλυκό Pekingese, 5 ετών, που εμφάνισε αιφνίδια παράλυση των οπίσθιων άκρων,
με απουσία της εν τω βάθει αισθητικότητας. Ο σκύλος προσκομίστηκε στην Κλινική Ζώων
Συντροφιάς και μετά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, η τελική διάγνωση τέθηκε ως
θωρακοσφυϊκό σύνδρομο με προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου τύπου Ι κατά Hansen και
αφορούσε στο Ο2-Ο3 μεσοσπονδύλιο δίσκο.
Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση ραχιαιοπλάγιας ημιπεταλεκτομής κατά την
οποία εξαιρέθηκε ο προσπίπτων πυρήνας του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Μετά το πέρας της
μετεγχειρητικής νοσηλείας ο σκύλος προσήλθε στην κλινική για αφαίρεση των ραμμάτων
δέκα μέρες αργότερα. Καθώς δεν είχε περπατήσει μέχρι τότε εγκαταλείφτηκε από τους
ιδιοκτήτες και υιοθετήθηκε από 5ετή φοιτήτρια της σχολής.
Ο σκύλος αρκετούς μήνες αργότερα εμφάνισε σταδιακή βελτίωση της κινητικής
κατάστασής του. Συγκεκριμένα, η κατάσταση εξελίσσεται από πλήρη παράλυση την
οπίσθιων άκρων σε επάνοδο της κινητικότητας με μερικό έλεγχο των σφιγκτήρων. Κατά
την εξέλιξη αυτή επιχειρήθηκαν διάφορες βοηθητικές μέθοδοι αποκατάστασης. Η
κινητικότητα του σκύλου βρίσκεται ακόμη σε πορεία βελτίωσης. Παρότι στις συμπιεστικές
μυελοπάθειες η παραπληγία με απουσία της αισθητικότητας καθιστά την πρόγνωση
δυσμενή, εντούτοις όταν οφείλεται σε προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου η αποκατάσταση
μπορεί να καθυστερήσει.
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Hansen type I intervertebral disc protrusion is a disease caused quite frequently to
dogs. A certain amount of the intervertebral disc’s degenerated nucleus places pressure
on the spinal cord or/and on the spinal nerve roots. Clinical appearance defers and
depends on the location of the disc protrusion. In regards to the thoracolumbosacral
segment of the spinal cord, pain, ataxy, paraparesis or paraplegia can be caused. The case
referred in this presentation is a 5 year old female Pekingese dog which presented a
sudden paralysis of the rear legs with absence of deep sensation. This dog was brought to
the Companion Animal Clinic of Aristotle University of Thessaloniki and after following
examinations, the final diagnosis was thoracolumbosacral syndrome with Hansen type I
intervertebral disc protrusion concerning O2-O3 intervertebral disc. Lumbar laminectomy
surgery was performed, during which the herniating intervertebral disc’s nucleus was
removed. Ten days later, after the postoperative treatment, the dog was brought to the
clinic for stitches removal. Since it hadn’t been able to walk yet it was left by its owners and
it was adopted by a fifth year student of the school. Several months later the dog
presented a gradual improvement of its mobility status. In more detail, the dog’s condition
developed from complete rear leg paralysis to reacquisition of mobility along with some
control over constrictor muscles. During this development several assistant rehabilitation
methods were attempted. The dog’s mobility status is still in progress. Although in
compressive myelopathies paraplegia with absence of deep sensation makes the
prognosis a bad one when it is caused by an intervebral disc protrusion restoration may
delay.
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Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση αποτελεί σοβαρή παθολογική κατάσταση του σκύλου
και της γάτας, που απαντάται κυρίως μετά από τροχαία ατυχήματα, αλλά και μετά από
πτώσεις από ύψος ή χτυπήματα. Οι φυσιολογικές μεταβολές μετά τον τραυματισμό είναι
υπεύθυνες για την εξέλιξη του ζώου και είναι αυτές που καλείται ο κτηνίατρος να
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει. Περιγράφεται η θεραπευτική προσέγγιση σκύλου με
κρανιοεγκεφαλική κάκωση από κακόβουλη ανθρώπινη ενέργεια.
Σκύλος ηλικίας 2 ετών, αρσενικός, προσκομίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση στη
Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας μετά από αναφερόμενο τραυματισμό
προ 24 ωρών. Στο ζώο είχε χορηγηθεί κορτιζόνη από το στόμα. Κατά την κλινική εξέταση
παρατηρήθηκε αυξημένος μυϊκός τόνος των άκρων, οπισθότονος, αντίδραση μόνο σε
επώδυνα ερεθίσματα και αμφοτερόπλευρη μυδρίαση. Παράλληλα, κατά τον
εργαστηριακό έλεγχο αποκαλύφθηκε υπεργλυκαιμία. Με βάση το εύρημα αυτό και τη
βαθμολογία από την Τροποποιημένη Κλίμακα της Γλασκώβης, η πρόγνωση καθορίστηκε
ως κακή. Μετά, όμως, από επιθυμία των ιδιοκτητών, αναλήφθηκε θεραπευτική
προσπάθεια.
Έτσι, το ζώο τοποθετήθηκε σε επικλινές επίπεδο, χορηγήθηκε υπέρτονος ορός NS
15% και μαννιτόλη ως αποιδηματική αγωγή, καθώς και ορός Lactated Ringer’s για την
αποφυγή υπότασης. Παρόλα αυτά το ζώο εμφάνισε βραδυκαρδία (αντανακλαστικό
Cushing), οπότε και διασωληνώθηκε για να ασκηθεί τεχνητή αναπνοή με σκοπό την
πρόκληση υποκαπνίας και συνεπώς, μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης. Το ζώο
σταθεροποιήθηκε αρχικά, καθετηριάστηκε η ουρήθρα και χορηγήθηκε ενδοφλέβια
κεφουροξίμη. Κατά τη νοσηλεία του ζώου, λαμβάνονταν μετρήσεις γλυκόζης και
χορηγήθηκε ινσουλίνη προς αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας. Λίγες ώρες μετά, ο σκύλος
ανέπτυξε αναπνευστική δυσχέρεια και μπήκε σε μηχανικό αερισμό. Ταυτόχρονα,
απαιτήθηκε η χορήγηση δοπαμίνης. Όμως, ο σκύλος ανέπτυξε βραδυκαρδία, υπέστη
καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ΕΚΑΡΠΑ, αλλά το ζώο απεβίωσε.
Παρά την ανάληψη θεραπείας το ζώο επιβεβαίωσε τον αρχικό ισχυρισμό της κακής
πρόγνωσης.
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Brain injury in dogs and cats is seen mostly after car accidents, falls from height or
violent hits. The physiological alterations after the injury are responsible for the progress
of the case and these are the ones the veterinarian must identify and treat. The
therapeutic approach of a dog with head trauma from human violent act is described.
A two-year-old male dog was presented in semi-comatosed condition in our
Anesthesia and Intensive Care Unit, after reported injury 24 hours ago. Initially, the dog
was treated with prednisolone per os by the referring vet. While being physically
examined, the dog revealed increased muscle tone, opisthotonus, reaction only to painful
stimuli and bilateral mydriasis. Meanwhile, biochemistry showed hyperglycemia. Based on
this finding plus the score from Modified Glascow Coma Scale, prognosis was defined as
bad. After the wish of the owners, treatment was undertaken. So, the dog was placed with
its head elevated and treated with hypertonic fluids NS 15% and mannitol for the edema,
as well as crystalloids to avoid hypotension. Despite these measures, bradycardia emerged
(Cushing’s reflex), so the dog was intubated and artificial respiration was applied to induse
hypocapnia so as to reduce intracranial pressure, while dopamine was provided as a drip.
The patient was stabilized and intravenous antibiotics was administered. During
monitoring, glucose levels were measured and insulin was given to reduce hyperglycemia.
Nevertheless, a few hours later, bradycardia reemerged, the dog underwent episodes of
heart attack, CPCR was exercised, but the dog finally died.
Despite therapeutic measures, the patient confirmed the initial bad prognosis.
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Στην εργασία αυτή μελετήθηκε το νόσημα της διροφιλαρίωσης στο σκύλο. Αρχικά
αναφέρεται η αιτία πρόκλησης του νοσήματος, το νηματώδες παράσιτο Dirofillaria immitis,
με σύντομη αναφορά στην ανατομική οργάνωσή του καθώς και στο βιολογικό κύκλο του.
Εντοπίζεται στις πνευμονικές αρτηρίες και σε σοβαρότερες μορφές στη δεξιά καρδία και
στην οπίσθια κοίλη φλέβα προκαλώντας αλλοιώσεις, τόσο οι ενήλικες μορφές όσο και οι
μικροφιλάριες (προνυμφικές μορφές), με τις αντίστοιχες συνέπειες που εμφανίζονται
κυρίως στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα αλλά και δευτερευόντως σε άλλα
συστήματα (νευρικό, πεπτικό, ουροποιητικό κλπ). Με βάση τις αλλοιώσεις αυτές
εμφανίζονται ποικίλα συμπτώματα, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλει ανάλογα με το
παρασιτικό φορτίο και έτσι έχει επέλθει από την επιστημονική κοινότητα η σταδιοποίηση
της νόσου σε τέσσερις βαθμίδες.
Το σημαντικότερο κομμάτι της νόσου αφορά στη διάγνωση και θεραπεία της. Έτσι,
διαγνωστικά στην πράξη υπάρχουν πολλές τεχνικές τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει
να συνεκτιμώνται μεταξύ τους άλλα και με το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ζώου. Σε
αυτές συμπεριλαμβάνονται η βιοχημική εξέταση του ορού αίματος, η ανάλυση των ούρων,
το τραχειοβρογχικό έκπλυμα, το ΗΚΓ, το υπερηχοκαρδιογράφημα, η ορολογική δοκιμή για
το αντιγόνο (σωστή εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να μειώσει τα ψευδώς θετικά και
αρνητικά αποτελέσματα), η ανίχνευση μικροφιλαριών με τη μέθοδο Knott, οι εξετάσεις για
την ανίχνευση αντισωμάτων και η ακτινολογική εξέταση του θώρακα. Κλείνοντας,
αναφέρουμε τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη με
φάρμακο εκλογής τη μελαρσομίνη (immiticide) όπως και τις επιπλοκές που εμφανίζονται
κατά την εφαρμογή τους ενώ στο τέλος προτείνονται ορισμένα προληπτικά σχήματα.
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Ένα σύνολο διαταραχών της στοματικής κοιλότητας, όπως πολυτερηδονισμός,
δυσλειτουργία των σιελογόνων αδένων, νόσοι του στοματικού βλεννογόνου, (π.χ.
καντιντίαση), διαταραχές της γεύσης και άλλες νευροαισθητηριακές διαταραχές έχουν
συσχετισθεί με τον σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στον άνθρωπο. Η σχέση του ΣΔ με την
περιοδοντική νόσο στο σκύλο αποτελεί αντικείμενο σημαντικής επιστημονικής
δραστηριότητας και η ανασκόπηση αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των νεότερων
δεδομένων πάνω στο πεδίο αυτό.
Η περιοδοντική νόσος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση, που προκαλείται
από τους μικροοργανισμούς της μικροβιακής πλάκας των δοντιών αλλά και από την
αντίδραση του ξενιστή στη δράση των μικροοργανισμών αυτών. Προσβάλει μέρος ή το
σύνολο των στηρικτικών περιοδοντικών ιστών, με αποτέλεσμα την φλεγμονή η/και την
καταστροφή τους. Ο ΣΔ του σκύλου οφείλεται συνήθως στην ανοσολογική καταστροφή ή
την απλασία των β-κυττάρων του παγκρέατος, προσομοιάζοντας στον τύπου-1 ΣΔ του
ανθρώπου. Λιγότερο συχνά, αναπτύσσεται δευτερογενώς σε παθήσεις της εξωκρινούς
μοίρας του παγκρέατος (χρόνια παγκρεατίτιδα, αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος), στην
υπερέκκριση ή στη χορήγηση διαβητογόνων ορμονών για θεραπευτικούς σκοπούς.
Η σχέση μεταξύ περιοδοντικής νόσου και σακχαρώδους διαβήτη, και πιο
συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο η μία πάθηση επηρεάζει την άλλη, έχει διερευνηθεί
εκτενώς στον άνθρωπο και έχει εδραιωθεί με κλινικές μελέτες, ενώ οι κυτταρικοί και
μοριακοί μηχανισμοί που τη διέπουν, έχουν αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθμό. Στο σκύλο
θεωρείται ότι η περιοδοντική νόσος μπορεί να αποτελεί αίτιο δευτερογενούς ΣΔ ή και
αίτιο ανεπιτυχούς διαχείρισής του. Επίσης, όπως και στον άνθρωπο, θεωρείται ότι σε ζώα
που πάσχουν από ΣΔ η περιοδοντική νόσος εξελίσσεται ταχύτερα και η περιοδοντική
καταστροφή είναι εκτενέστερη.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών,
που οδηγούν τελικά τη μια νοσολογική κατάσταση, να αποτελεί μέρος των επιπλοκών της
άλλης.
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Θεσσαλονίκης
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Εισαγωγή: Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή των επιλόχειων νοσημάτων που
καταγράφηκαν από το 1992 μέχρι και το 2010 στις Κλινικές της Κτηνιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ.
Υλικά και Μέθοδοι: Επαρκή στοιχεία προς μελέτη προέκυψαν από 120 σκύλες και
14 γάτες που έπασχαν από παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος και των
μαστών, που εμφανίστηκαν 1 ημέρα έως και 4 μήνες μετά τον τοκετό. Στη μελέτη δεν
περιλήφθηκαν τα περιστατικά δυστοκίας (< 3 ημερών) και νεοπλασμάτων της γεννητικής
οδού και των μαστών. Η επίμονη έξοδος αιμορραγικού εκκρίματος, προέλευσης μήτρας,
στη σκύλα, για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών μετά από τον τοκετό θεωρήθηκε
παθολογική, ενδεικτική ατελούς παλινδρόμησης των θέσεων πρόσφυσης των εμβρυικών
υμένων (ΑΠΘΠΕΥ). Η παρουσία τουλάχιστον τριών από τα ακόλουθα συμπτώματα
(κατάπτωση-ανορεξία, έντονη αναιμία-ίκτερος, πυρετός-υποθερμία, πυώδες έκκριμα από
το γεννητικό σωλήνα, άλγος κοιλίας) ορίστηκε ως βαριά κλινική εικόνα.
Αποτελέσματα: Το 89,6% των επιλόχειων νοσημάτων της σκύλας εκδηλώθηκαν
κατά τον πρώτο μήνα μετά τον τοκετό. Κατά σειρά συχνότητας παρατηρήθηκαν: ΑΠΘΠΕΥ
(21,7%), μητρίτιδα (20%), μαστίτιδα (19,2%), ρήξη μήτρας (11,7%), μητρορραγία (5%),
ατελής παλινδρόμηση μήτρας - κατακράτηση εμβρύων - εκλαμψία (από 4,2%), πρόπτωση
κόλπου (3,3%), πρόπτωση μήτρας (2,5%), τραύμα αιδοίου (1,7%) και ανώμαλη μητρική
συμπεριφορά - κατακράτηση εμβρυϊκών υμένων - κολπίτιδα (από 0,8%). Βαριά κλινική
εικόνα διαπιστώθηκε σε 35/118 σκύλες, κυρίως λόγω ρήξης μήτρας (12/14), μητρίτιδας
(12/22), εκλαμψίας (3/5) και μαστίτιδας (5/23). Η ΑΠΘΠΕΥ εκδηλωνόταν σε σκύλες νεαρής
ηλικίας (διάμεση ηλικία: 2,2 ετών), με ελαφριά κλινική εικόνα. Στη γάτα παρατηρήθηκαν
συχνότερα μητρίτιδα (5/14), μαστίτιδα (4/14) και κατακράτηση εμβρύων (3/14), κατά τον
1ο μήνα μετά από τον τοκετό.
Συμπεράσματα: Τα περισσότερα επιλόχεια νοσήματα εκδηλώνονται στη σκύλα και
στη γάτα κατά τον πρώτο μήνα μετά από τον τοκετό. Συχνότερα εμφανίζονται η ΑΠΘΠΕΥ
(σκύλα), η μητρίτιδα και η μαστίτιδα. Στη σκύλα, η ρήξη μήτρας, η μητρίτιδα και η
εκλαμψία προκαλούν βαριά συμπτώματα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
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RETROSPECTIVE STUDY OF 134 CASES.
Malamidis B.A.1, Tselekis D.P.1, Natsios P.S.1, Ververidis H.N.2, Boscos C.M.3.
Undergraduate student, 5th year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
2
Lecturer, Companion Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
3
Professor, Farm Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
1

Introduction: We aimed to study canine and feline post-partum disorders,
diagnosed in Veterinary Medicine School of Thessaloniki, since 1992.
Materials and Methods: Sufficient data were gathered for 120 bitches and 14 cats
suffering of genital tract and mammary gland disorders occurring up to 4 months postpartum. Recent dystocias or genital and mammary tumors were precluded. Tenacious exit
of sanguineous uterine discharge for more than 20 days post-partum was considered
pathological and indicative of sub-involution of placental sites (SIPS). Animals presenting
3 or more of the following symptoms (collapse, intense anemia-icterus, feverhypothermia, purulent vaginal discharge, abdominal pain) were considered severely ill.
Results: The 89.6% of the canine post-partum disorders occurred during the first
month post-partum, most frequently; SIPS (21.7%), metritis (20%), mastitis (19.2%) and
uterine rupture (11.7%). Severely ill bitches (35/118) often suffered of uterine rupture
(12/14), metritis (12/22), eclampsia (3/5) or mastitis (5/23). SIPS usually affected young
bitches (median age: 2.2 years). Metritis (5/14), mastitis (4/14) and fetal retention (3/14)
were most commonly diagnosed in the queen.
Conclusions: Most post-partum disorders occur during the first month after
whelping. Most common are: SIPS (bitch), metritis and mastitis. Severe illness of the bitch
is usually caused by uterine rupture, metritis and eclampsia.
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36. ΥΠΕΡΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 24 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Χοχλιός Τ.¹, Αγγελόπουλος Γ.¹, Σούμπασης Ν.²
¹Προπτυχιακός φοιτητής, 5ο έτος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
²Λέκτορας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η περιγραφή της κλινικής εικόνας, των
αποτελεσμάτων των βασικών εργαστηριακών και ειδικών ορμονολογικών εξετάσεων
καθώς, και της εξέλιξης 24 σκύλων με υπερφλοιοεπινεφριδισμό που προσκομίστηκαν στην
Κλινική Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και στην
Παθολογική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η μελέτη περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το φύλο, την φυλή , και την ηλικία των
σκύλων. Επίσης, επιλέχθηκαν 7 κλασσικά συμπτώματα, τα οποία ήταν
1)πολυδιψία/πολυουρία, 2) πολυφαγία, 3) λήθαργος, 4) μυϊκή αδυναμία, 5) αλωπεκία 6)
χαλαρά κοιλιακά τοιχώματα και 7) ηπατομεγαλία , με βάση τα οποία ορίστηκαν 3 βαθμίδες
σοβαρότητας της νόσου.
Στα πιο συχνά εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνονταν η αύξηση της
δραστηριοτητας της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) και της αλανιναμινοτρανσφεράσης
(ALT) καθως και της συγκέντρωσης της χολοστερόλης και των τριγλυκεριδίων στον ορό
του αίματος. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκαν λεμφοπενία και εωσινοπενία στην
γενική εξέταση αίματος. Ο λόγος πρωτεϊνών/κρεατινίνης στα ούρα σε τρείς σκύλους όπου
μετρήθηκε ήταν αυξημένος, ενώ 2 από τους 7 σκύλους, στους οποίους μετρήθηκε, η
αρτηριακή πίεση εμφάνισαν υπέρταση.
Η διάγνωση της νόσου στηρίχθηκε στην δοκιμή καταστολής με χαμηλή δόση
δεξαμεθαζόνης, στην δοκιμή διέγερσης με τετρακοσακτίδη ή στον συνδυασμό τους. Τον
υποφυσιακό τύπο της νόσου παρουσίασε το 71%, τον επινεφριδικό το 8% και
ακαθόριστος παρέμεινε ο τύπος στο 21% των σκύλων. Η θεραπεία στηρίχθηκε στην
χορήγηση τριλοστάνης ή μιτοτάνης.Σε έξι σκύλους δεν ανελήφθη καμία θεραπεία. Από
τους 24 σκύλους οι 5 απεβίωσαν λόγω διαφόρων αιτίων.
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36. HYPERADRENOCORTICISM: A RETROSPECTIVE STUDY OF 24 CASES
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Undergraduate student, 5th year, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of
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2
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The aim of this study is the description of the clinical signs, of the laboratory and
special hormonological test’s results, as well as the outcome of 24 dogs suffering from
Hyperadrenocorticism. These dogs were admitted in the Companion Animal Clinic of the
Faculty of Veterinary Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki and in the Internal
Medicine Clinic of the Veterinary School of the University of Thessaly.
The study includes data related to the gender, breed and age of the dogs.
Moreover, 7 common symptoms were chosen, based upon which 3 stages of severity of
the disease were defined. These symptoms were: 1) Polydipsia/Polyouia 2) Polyphagia 3)
Lethargy 4) Muscle weakness 5) Alopecia 6) Abdominal distention 7) Hepatomegaly.
In the most frequent laboratory findings, the increase of alkaline phosphatase (ALP)
and alanine transaminase (ALT) activity, as well as the concentration of cholesterol and
triglycerides in the blood serum were included.
In addition, lymphopenia and eosinopenia were observed in the complete blood
count.
The urine protein/creatinine ratio was increased in 3 dogs, while measurement of
the blood pressure in 3 out of 7 dogs showed hypertension.
The diagnosis of the disease was based upon the low dose of dexamethasone test
(LDDT), upon the ACTH stimulation test, or upon their combination. The pituitary type was
present in 71% of the dogs, the adrenal type in 8% of the dogs, and the type of the disease
remained undetermined in 21% of the dogs. The treatment was based on the
administration of trilostane or of mitotane. No treatment was given to 6 dogs. Due to
various etiologies, 6 dogs were deceased out of the 24.
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Εισαγωγή: Η περικαρδιακή συλλογή στο σκύλο κατέχει ενα σημαντικό ποσοστό
μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων και οφείλεται σε νεοπλάσματα ή είναι συχνότερα
ιδιοπαθής. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η αναφορά στην κλινική εικόνα, την διάγνωση
και την αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς περικαρδιακής συλλογής του σκύλου.
Κλινικά Περιστατικά: Δυο σκύλοι, ο πρώτος φυλής GSD, αρσενικός ακέραιος, 11
ετών (Π1) και ο δεύτερος ακαθόριστης φυλής, θηλυκός ακέραιος, 3,5 ετών (Π2),
προσκομίστηκαν στην Μονάδα Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς του ΑΠΘ με αδυναμία
μετακίνησης και στήριξης στα οπίσθια άκρα, διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας(Π1) και
ανορεξία- κατάπτωση(Π2). Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν παράδοξος σφυγμός,
μικτή δύσπνοια και βυθιότητα κατά την ακρόαση του θώρακα, διάχυτο υποδόριο οίδημα
(Π1), διόγκωση της κοιλιάς και θετική δοκιμή αντιτυπίας. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε μείωση του αιματοκρίτη στο Π1 και θετική ορολογική δοκιμή για την E.
canis στο Π2. Στις ακτινογραφίες παρατηρήθηκε πλευριτική συλλογή και στα δυο ζώα ενώ
στο Π2 η καρδιακή σκιά είχε σφαιρικό σχήμα. Στο ΗΚΓ του Π1 παρατηρήθηκε αύξηση του
εύρους και μείωση του ύψους του συμπλέγματος QRS, στοιχεία συμβατά με την ύπαρξη
καρδιακού επιπωματισμού. Το υπερηχοκαρδιογράφημα αποκάλυψε την ύπαρξη
περικαρδιακής συλλογής, καθώς και την απουσία μάζας στην θωρακική και κοιλιακή
κοιλότητα. Με βάση τις παραπάνω εξετάσεις τέθηκε η διάγνωση της ιδιοπαθούς
περικαρδιακής συλλογής και στα δυο περιστατικά. Και στα δύο περιστατικά διενεργήθηκε
ανακουφιστική περικαρδιοκέντηση και ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή με
φουροσεμίδη (2 mg/kg, BID x 4 ημέρες) και ενροφλοξασίνη (10 mg/kg, SID x 4 ημέρες).
Αποτελέσματα: 16 μέρες αργότερα, το Π1 εισήχθη στη Μονάδα Χειρουργικής όπου
πραγματοποιήθηκε υφολική περικαρδιεκτομή. Μετεγχειρητικά παρουσίασε σημαντική
βελτίωση της συνολικής κλινικής του εικόνας. Στο Π2, κατά την προσκόμισή του μετά απο
15 μέρες, διαπιστώθηκε κλινική ίαση, ενώ στο υπερηχοκαρδιογράφημα παρατηρήθηκε
μικρή ποσότητα υγρού στον περικαρδιακό χώρο.
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Introduction: Pericardial effusion, one of the most common cardiovascular
problems in the dog, has been associated with heart base or pericardial tumors, or
described as idiopathic. The clinical signs, diagnosis and treatment of two dogs with
idiopathic pericardial effusion will be discussed in this presentation.
Cases: Two dogs, the first one a GSD, male intact, 11 years old (C1) and the second
a crossbreed, female intact, 3.5 years old (C2), were admitted in the Unit of Medicine of the
Companion Animal Clinic of Aristotle University of Thessaloniki, because of weakness,
enlargement of the abdomen(C1), inappetance and depression(C2). During the physical
examination, pulsus paradoxus(C1,C2), mixed dyspnea and muffled heart sounds (C1),
generalised subcutaneus edema(C1), abdominal distension(C1,C2) and ascites(C1,C2)
were observed. CBC revealed a mild anemia for C1, while C2 tested positive for E. canis.
Thoracic radiographs showed a pleural effusion in both dogs, and a rounded appearance
of the cardiac silhouette in C2. A decrease in height and an increase in the duration of the
QRS were observed in the ECG, which was indicative of cardiac tamponade.
Echocardiography verified the pericardial effusion, as well as the absence of a mass in the
thoracic and abdominal cavity. Both cases were diagnosed with idiopathic pericardial
effusion and underwent pericardiocentesis. After the pericardial fluid was drained,
furosemide (2 mg/kg, BID) and enrofloxasin(10 mg/kg, SID) were prescribed for 4 days.
Results: Sixteen days later, C1 was admitted in the Unit of Obsetrics and Surgery,
and was subjected to subtotal pericardiectomy. Post-operatively, the dog showed a
significant improvement in his general condition. C2, when examined 15 days later, was
clinically healthy, and the echocardiogram revealed only a small amount of fluid in the
pericardium.
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