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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ & ΣΤΗ ΓΑΤΑ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

❖ Η μελέτη των οδηγιών χορήγησης του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου (πληροφόρηση από 

κτηνιατρικές φαρμακολογίες, εσώκλειστο φυλλάδιο για τις οδηγίες ανασύστασης και 

συντήρησης του φαρμάκου) είναι απαραίτητη.  

❖ Η κλινική και η αιματολογική εξέταση προηγείται πριν από κάθε χημειοθεραπευτική 

συνεδρία, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. 

❖ Ένα φυλλάδιο με το χημειοθεραπευτικό πρωτόκολλο (π.χ. Madison-Wisconsin) τοποθετείται 

στον ιατρικό φάκελο του ζώου.  

❖ Ακριβές ζύγισμα του ζώου πριν από κάθε συνεδρία. 

❖ Μετατροπή του σωματικού βάρους (ΣΒ, Kg) σε επιφάνεια σώματος (ΕΣ, m2) από τους 

ειδικούς πίνακες για το σκύλο και τη γάτα (π.χ. 

https://www.bsavalibrary.com/content/formulary/backmatter/canine-and-

felinebodyweightbwtobodysurfaceareabsaconversiontables). 

❖ Προσδιορισμός της δοσολογίας του φαρμάκου με βάση την ΕΣ, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική ένδειξη (βλ. παρακάτω, ειδικές οδηγίες). Η διαδικασία της μετατροπής του 

ΣΒ σε ΕΣ και ο προσδιορισμός της δόσης του φαρμάκου και του τελικού όγκου του 

χορηγούμενου διαλύματος, γίνεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τουλάχιστον δύο 

κτηνιάτρους.   

❖ Η στρογγυλοποίηση του τελικού όγκου του φαρμάκου γίνεται προς τον πλησιέστερο 

χαμηλότερο όγκο. 

❖ Στο φιαλίδιο του φαρμάκου αναγράφεται η ημερομηνία διάνοιξης/ανασύστασης του 

φαρμάκου και το όνομα του ιδιοκτήτη.  

❖ Η λήψη του τελικού όγκου του φαρμάκου από το ειδικό φιαλίδιο στη σύριγγα (π.χ. 

βινκριστίνη), γίνεται στον ειδικό θάλαμο παρασκευής του χημειοθεραπευτικού διαλείμματος 

(θάλαμος κάθετης νηματικής ροής, BIOBASE, βλέπε οδηγίες χειρισμού των φαρμάκων στο 

https://www.bsavalibrary.com/content/formulary/backmatter/canine-and-felinebodyweightbwtobodysurfaceareabsaconversiontables
https://www.bsavalibrary.com/content/formulary/backmatter/canine-and-felinebodyweightbwtobodysurfaceareabsaconversiontables
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θάλαμο). Η λήψη των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων γίνεται με τη χρήση του κλειστού 

συστήματος Equashield.    

❖ Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ο ειδικός θάλαμος και το σύστημα Equashield, σε 

κάθε προσπάθεια αφαίρεσης του αέρα από τη σύριγγα ή εξόδου της βελόνας από το φιαλίδιο 

που περιέχει το φάρμακο, η βελόνα περιβάλλεται με γάζα ή με βαμβάκι με οινόπνευμα ή 

αλκοολούχο χλωρεξιδίνη.  

❖ Ο κτηνίατρος που εμπλέκεται άμεσα στη χημειοθεραπεία (κύριος κτηνίατρος) και ο 

επικουρικός κτηνίατρος (ή ο φοιτητής), φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια (2 

ζευγάρια αν είναι latex), προστατευτικά γυαλιά και μάσκα, πριν να χειριστούν το φάρμακο.  

❖ Σε οριοθετημένη επιφάνεια (τροχήλατο ή πάγκος) πάνω στην οποία υπάρχει αδιάβροχο 

υποσένδονο (μπλε), τοποθετούνται, εκ των προτέρων, όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη 

χημειοθεραπεία (π.χ. τελικό διάλυμα του φαρμάκου στη σύριγγα ή στον φυσιολογικό ορό, 

σύριγγες, καθετήρες 22G, προέκταση (extension) [π.χ. δοξορουβικίνη] και injection cap 

[άλλα φάρμακα], zonas, γάζες, αντισηπτικό, γάντια, 2-3 σύριγγες των 10-20 ml με 

φυσιολογικό ορό, άλλα υλικά). 

❖ Το μπουκάλι του φυσιολογικού ορού συνδέεται με το extension και ακολουθεί η διαβροχή 

του extension για την αποβολή του αέρα, ΠΡΙΝ από την εισαγωγή του φαρμάκου στο 

μπουκάλι. Ακολουθεί η εισαγωγή του φαρμάκου, από το ελαστικό πώμα του μπουκαλιού 

(δίπλα από την είσοδο του extension). Κατά την έγχυση του φαρμάκου στο μπουκάλι 

(γίνεται στον θάλαμο BIOBASE), η βελόνα περιβάλλεται με γάζα ή με βαμβάκι με 

οινόπνευμα ή αλκοολούχο χλωρεξιδίνη.   

❖ Ο σκύλος τοποθετείται στο τραπέζι, πάνω σε υποσένδονο.    

❖ Ετοιμασία της περιφερικής φλέβας καθετηριασμού (κούρεμα, χειρουργική αντισηψία). 

❖ Ατραυματικός καθετηριασμός της περιφερικής φλέβας. Ιδανικά, η φλέβα καθετηριάζεται με 

μία προσπάθεια με τη χρήση 22G καθετήρα. Αν δεν είναι επιτυχής, αναζητείται νέα φλέβα. 

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη φλέβα για ατραυματικό καθετηριασμό, αναβάλλεται η συνεδρία 

για 2-3 ημέρες. Στους ογκολογικούς ασθενείς, συστήνεται η αιμοληψία από τη σφαγίτιδα και 

όχι από περιφερική φλέβα.  

❖ Ο καθετήρας σταθεροποιείται στη φλέβα με zonas. Στην περίπτωση της δοξορουβικίνης, 

σταθεροποιείται και το extension. Πρέπει να υπάρχει άμεση οπτική επαφή με το σημείο 

εισόδου του καθετήρα στη φλέβα για την έγκαιρη παρατήρηση πιθανής εξαγγείωσης υγρού. 
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❖ Πριν από την έναρξη της χορήγησης του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, χορηγούνται 

τουλάχιστον 10 ml φυσιολογικού ορού (μη ηπαρινισμένου), προκειμένου να εκτιμηθεί η 

απρόσκοπτη διαβατότητα της φλέβας (άλγος και τοπική διόγκωση σε διαφυγή ορού). Αν 

διαπιστωθεί δυσκολία στη χορήγηση ή εξαγγείωση του ορού, αλλάζει η φλέβα (π.χ. δεν 

παρακεντάται η ίδια φλέβα προσθιότερα!). 

❖ Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας παρακολουθείται στενά το ζώο για τυχόν 

παρενέργειες (π.χ. αναφυλακτική αντίδραση) ή για την περίπτωση της εξόδου του καθετήρα 

από τη φλέβα. 

❖ Μετά το πέρας της χορήγησης του φαρμάκου, γίνεται έγχυση τουλάχιστον 10-20 ml 

φυσιολογικού ορού  (μη ηπαρινισμένου) για να ξεπλυθεί ο καθετήρας. 

❖ Οι βελόνες και κάθε οξύαιχμο αναλώσιμο απορρίπτονται στα ειδικά δοχεία (κίτρινα).   

❖ Ο καθετήρας αφαιρείται με προσοχή (καλυμμένος με μη αποστειρωμένη γάζα) και 

απορρίπτεται στο κουτί οξύαιχμων. Κάθε άλλο υλικό που χρησιμοποιήθηκε, τοποθετείται 

στο υποσένδονο του τραπεζιού το οποίο στη συνέχεια τυλίγεται, δένεται με zonas, μπαίνει σε 

πλαστική σακούλα η οποία τοποθετείται στο μαύρο κάδο απορριμμάτων.   

❖ Σύσταση στους ιδιοκτήτες για αποφυγή έκθεσης στα κόπρανα και στα ούρα των ζώων μέχρι 

και 72 ώρες από το τέλος της θεραπείας. Αν ο σκύλος ή η γάτα ουρήσουν ή αφοδεύσουν σε 

εσωτερικούς χώρους οι ιδιοκτήτες μαζεύουν τα κόπρανα/ούρα με γάντια και καθαρίζουν την 

επιφάνεια με οινόπνευμα ή χλωρίνη.  

❖ Σε περίπτωση νοσηλείας του ζώου στην ΚΖΣ, στο κλουβί του ζώου θα πρέπει ευδιάκριτα να 

αναφέρεται πως το προσωπικό θα πρέπει να χειρίζεται το ζώο και τα (απ)εκκρίματά του με 

γάντια. Επίσης γνωστοποιείται πως το ζώο βρίσκεται σε επαναλαμβανόμενες 

χημειοθεραπείας, κάθε φορά που γίνονται χειρισμοί από προσωπικό που δεν το γνωρίζει 

(π.χ. στη μονάδα διαγνωστικής απεικόνησης)  

❖ Ηρέμηση σε μη συνεργάσιμα ζώα: δεξμεδετομιδίνη 200-300 μg/m2, im (Σ) ή 20-30 μg/Kg, 

IM (Γ). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται επιβεβαίωση από το προσωπικό της 

αναισθησιολογίας.  

❖ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΥΓΉΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

➢ Αναρροφάται το υγρό με βαμβάκι ή υποσένδονο (τοποθετούνται ακολούθως στο 

υποσένδονο απόρριψης).  
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➢ Τα υπολείμματα της ουσίας καθαρίζονται με αλκοολούχο χλωρεξιδίνη ή οινόπνευμα x 3 

φορές).    

❖ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ           

➢ Δέρμα: Πλύσιμο με σαπούνι και νερό. 

➢ Μάτια: Ξέπλυμα με άφθονο νερό. Απομάκρυνση φακών επαφής.  

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

 

ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ 

Δόση: Σκύλοι > 15 Kg: 30 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες, σκύλοι <15 Kg & γάτες: 1 

mg/Kg, iv, κάθε 3 εβδομάδες ή 25 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες. 

o Πριν από τη συνεδρία της χημειοθεραπείας προηγείται δίαιτα του ζώου διάρκειας 12-18 

ωρών. Το πρώτο γεύμα χορηγείται 6 ώρες μετά τη χημειοθεραπεία.  

o Για τη διενέργεια της συνεδρίας δοξορουβικίνης, ο αριθμός των ουδετερόφιλων και των 

αιμοπεταλίων, πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000/μl και τις 100.000/μl, αντίστοιχα.  

o Το φάρμακο χορηγείται στάγδην σε 50-200 ml φυσιολογικoύ ορού, ανάλογα με το ΣΒ 

του ζώου. Η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου είναι 15-20 λεπτά.  

o Επιβάλλεται η συχνή ακρόαση του ζώου κατά τη διάρκεια της χορήγησης του φαρμάκου 

(οξείες καρδιακές αρρυθμίες). 

o Παρακολουθείται το ζώο για την εμφάνιση τυχόν αναφυλακτικής αντίδρασης. Σε 

περίπτωση εμφάνισής της, χορήγηση αδρεναλίνης (αραίωση 1:10000, 1 ml/10Kg ΣΒ, ΙΜ 

x 1-2 φορές σε μεσοδιαστήματα των 20 min). Επιπλέον, πρεδνιζολόνη (1-2 mg/Kg, sid, x 

3 ημέρες, po). Αν με την αδρεναλίνη δεν επιτευχθεί αιμοδυναμική σταθεροποίηση του 

ζώου, το ζώο παραπέμπεται στη ΜΕΘ.   

o Μετά το τέλος της συνεδρίας, χορήγηση μαροπιτάντης σε δόση 1 mg/Kg, sc, άπαξ (σε 

ζώα με ιστορικό εμέτων την ημέρα της χημειοθεραπείας με δοξορουβικίνη).  
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o Σε εμφάνιση συχνών εμέτων μετά από κάθε συνεδρία, παρά τη λήψη φαρμακευτικών και 

διαιτητικών μέτρων (βλ. παραπάνω), μείωση της δόσης της δοξορουβικίνης κατά 10-

25% στις επόμενες συνεδρίες.  

o Στους μεγαλόσωμους σκύλους (ιδιαίτερα στα boxer) πραγματοποιείται 

ηλεκτροκαρδιογραφική εξέταση κάθε 2 συνεδρίες. Καρδιοϋπερηχοτομογραφική εξέταση 

πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίας δοξορουβικίνης και 

κατόπιν την 5η συνεδρία, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.  

o Σε περίπτωση αξωαγγειακής έγχυσης της δοξορουβικίνης: 

✓ Άμεση διακοπή της χορήγησης. 

✓ Αναρρόφηση του μέγιστου δυνατού όγκου αίματος. 

✓ Ψυχρά επιθέματα κάθε 6-8 ώρες (10 λεπτά) για 3-5 ημέρες. 

✓ ΟΧΙ διήθηση με φυσιολογικό ορό της περιοχής. 

✓ Σε εξαγγείωση μεγάλης ποσότητας, μεταφορά του ζώου στη μονάδα Χειρουργικής 

για πιθανή διενέργεια χειρουργικών τομών και έκπλυσης με φυσιολογικό ορό.  

 

ΜΙΤΟΞΑΝΤΡΟΝΗ 

Δόση: Σκύλοι 5-5,5 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες, γάτες: 6 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες. 

o Το φάρμακο χορηγείται υπό τη σύριγγα σε 5-10 λεπτά.   

o Επιβάλλεται η συχνή ακρόαση του ζώου κατά τη διάρκεια της χορήγησης του φαρμάκου. 

o Παρακολουθείται το ζώο για την εμφάνιση τυχόν αναφυλακτικής αντίδρασης. Σε 

περίπτωση εμφάνισής της, χορήγηση αδρεναλίνης (αραίωση 1:10000, 1 ml/10Kg ΣΒ, ΙΜ 

x 1-2 φορές σε μεσοδιαστήματα των 20 min). Επιπλέον, πρεδνιζολόνη (1-2 mg/Kg, sid, x 

3 ημέρες, po). Αν με την αδρεναλίνη δεν επιτευχθεί αιμοδυναμική σταθεροποίηση του 

ζώου, το ζώο παραπέμπεται στη ΜΕΘ.   

o Σε περίπτωση αξωαγγειακής έγχυσης του φαρμάκου: 

✓ Άμεση διακοπή της χορήγησης. 

✓ Αναρρόφηση του μέγιστου δυνατού όγκου αίματος. 

✓ Ψυχρά επιθέματα κάθε 6-8 ώρες (10 λεπτά) για 3-5 ημέρες. 

✓ ΟΧΙ διήθηση με φυσιολογικό ορό της περιοχής. 

✓ Σε εξαγγείωση μεγάλης ποσότητας, μεταφορά του ζώου στη μονάδα Χειρουργικής 

για πιθανή διενέργεια τομών και έκπλυσης με φυσιολογικό ορό.  
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ΒΙΝΚΡΙΣΤΙΝΗ 

Δόση: Σκύλοι-γάτες 0,5-0,75 mg/m2, iv (ή όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο). 

o Η βινκριστίνη χορηγείται απευθείας στη φλέβα, υπό τη σύριγγα (σύριγγα ινσουλίνης 

συνήθως) χωρίς να προηγείται αραίωση του φαρμάκου. 

o Σε περίπτωση εξωαγγειακής έγχυσης του φαρμάκου: 

✓ Άμεση διακοπή της χορήγησης 

✓ Αναρρόφηση του φαρμάκου 

✓ Θερμά επιθέματα κάθε 6-8 ώρες (10 λεπτά) για 3 ημέρες. 

✓ Διήθηση με φυσιολογικό ορό (5-10 ml) της περιοχής. 

 

ΒΙΝΒΛΑΣΤΙΝΗ 

Δόση: Σκύλοι 2-3 mg/m2, iv (ή όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο), γάτες 1,5 mg/m2, iv . 

o Η βινβλαστίνη χορηγείται απευθείας στη φλέβα, υπό τη σύριγγα,  χωρίς να προηγείται 

αραίωση του φαρμάκου. 

o Σε περίπτωση εξωαγγειακής έγχυσης του φαρμάκου: 

✓ Άμεση διακοπή της χορήγησης 

✓ Αναρρόφηση του φαρμάκου 

✓ Θερμά επιθέματα κάθε 6-8 ώρες (10 λεπτά) για 3 ημέρες. 

✓ Διήθηση με φυσιολογικό ορό (5-10 ml) της περιοχής. 

 

ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ 

Δόση: Σκύλοι-γάτες 200-250 mg/m2, iv. 

o Της χορήγησης της κυκλοφωσφαμίδης (πρωινή έγχυση) προηγείται η χορήγηση 

φουροσεμίδης (2 mg/Kg, iv), 15-30 λεπτά πριν από την έγχυση. 

o H έγχυση της κυκλοφωσφαμίδης γίνεται σε 5 λεπτά, υπό τη σύριγγα.   

o Η συνολική ενέσιμη δόση της κυκλοφωσφαμίδης, εναλλακτικά, χορηγείται po (Endoxan 

tab 50mg), SID διαιρεμένη σε 2-3 ημέρες.  

 

ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ 
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Δόση: Σκύλοι 300 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες, γάτες 200-240 mg/m2, iv, κάθε 3-4 

εβδομάδες. 

o Πριν από κάθε συνεδρία, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της κρεατινίνης. 

o Η ενδοφλέβια έγχυση της καρβοπλατίνης γίνεται σε 5-10 λεπτά, υπό τη σύριγγα.    

 

L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ 

Δόση: Σκύλοι-γάτες 400 IU/Kg ή 10000 IU/m2, sc, im. 

o Αραίωση της σκόνης του φιαλιδίου με 4 ml φυσιολογικού ορού (2.500 u/ml).    

o Μετά την έγχυση παρακολουθείται το ζώο για 20-30 min για την ενδεχόμενη εμφάνιση 

αναφυλακτικής αντίδρασης. Σε περίπτωση εμφάνισής της, χορήγηση αδρεναλίνης (αραίωση 

1:10000, 1 ml/10Kg ΣΒ, ΙΜ x 1-2 φορές σε μεσοδιαστήματα των 20 min). Επιπλέον, 

πρεδνιζολόνης (1-2 mg/Kg, sid, x 3 ημέρες, po). Αν με την αδρεναλίνη δεν επιτευχθεί 

αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ζώου, το ζώο παραπέμπεται στη ΜΕΘ.    

 

 

ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ-D 

Δόση: Σκύλοι 0,5-0,75 mg/m2, iv, κάθε 3 εβδομάδες. 

o Πριν από κάθε συνεδρία, προσδιορίζεται η συγκέντρωση της κρεατινίνης. 

o Η ενδοφλέβια έγχυση της καρβοπλατίνης γίνεται σε 5-10 λεπτά, υπό τη σύριγγα.    

 

 

 

ΑNAΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΗΣ (TKIs) 

Δόση: Μασιτινίβη: 9-13 mg/Kg, po, sid (σκύλος), 50 mg/γάτα, po, κάθε 48 ώρες . 

Τοσερανίβη 2.5.2,75 mg/Kg, po, κάθε 48 ώρες (σκύλος, γάτα). 

o Περιοδική παρακολούθηση για πρωτεϊνουρία (Up/c). 

o Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης σε σκύλους που παίρνουν τοσερανίβη.     

 

ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑ 

Δόση: 50-60 mg/Kg, po, sid x 2 εβδομάδες, κατόπιν 30 mg/Kg, po, sid (σκύλος, γάτα).  


