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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Ξεκινώντας στην εργασία, γίνεται µια ανάλυση και περιγραφή της 

ανατοµίας όλων των οργάνων, του γεννητικού συστήµατος των ζώων 

συντροφιάς, δηλαδή της γάτας και του σκύλου και µετά περιγράφονται οι ουσίες 

που λειτουργούν θεραπευτικά σε διάφορες ασθένειες του οργανισµού τους.  

Στο πρώτο µέρος, στην αρχή των ενοτήτων, αναφέρονται επιγραµµατικά 

τα όργανα, τα οποία απαρτίζουν την περιοχή του γεννητικού συστήµατος, τόσο 

του αρσενικού ζώου, όσο και του θηλυκού ζώου. Στη συνέχεια, γίνεται 

περιγραφή αυτών των οργάνων, η οποία είναι είτε σύντοµη είτε λεπτοµερέστερη. 

Στη συνέχεια, γίνεται µια πλήρης αναφορά της φυσιολογίας του 

γεννητικού συστήµατος τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού. Αναλύονται 

εκτενώς όλες οι ορµόνες που αφορούν το γεννητικό σύστηµα, αλλά και τα 

σχετικά µε την ενήβωση και µε τον οίστρο. Επίσης, γίνεται αναφορά και σχετικά 

µε το µαστό και το γάλα του. Σε ένα κεφάλαιο, αναφέρονται όλες οι παθήσεις του 

γεννητικού συστήµατος τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού ζώου. 

Κατόπιν, χωρίζονται οι ουσίες ανάλογα µε τη δράση της κάθε µίας, αλλά 

και τη σπουδαιότητά της και αναλύονται εκτενώς. Σε αυτό το κεφάλαιο εκτός από 

τα παραπάνω, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, κάποιων σκευασµάτων, στα 

οποία περιέχονται οι ουσίες, ώστε να υπάρχει πιο σαφής εικόνα του φαρµάκου, 

αφού γίνεται αναφορά και σε αυτά. 

Σκοπός αυτής της ανάλυσης, είναι η περισσότερη κατανόηση του 

θέµατος σχετικά µε τα φάρµακα του γεννητικού συστήµατος. Θα πρέπει να 

κατανοηθεί πρώτα ακριβώς τι είναι, πως λειτουργεί το γεννητικό σύστηµα και 

στη συνέχεια να αναλυθούν οι ουσίες που χρειάζονται τα ζώα για να 

θεραπευτούν, ανάλογα µε τις ασθένειες που έχουν εκδηλωθεί. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 

 

Τα όργανα του γεννητικού συστήµατος του αρσενικού, διακρίνονται σε 

δύο οµάδες. Η µια είναι τα έσω γεννητικά όργανα και η άλλη είναι τα έξω 

γεννητικά όργανα. Τα  πρώτα, περιλαµβάνουν, τους όρχεις, τις επιδιδυµίδες, τους 

σπερµατικούς πόρους, τους εκσπερµατιστικούς πόρους, την ουρήθρα και τους 

επικουρικούς αδένες. Τα δεύτερα, είναι το πέος και το όσχεο. Παρακάτω 

αναλύονται περισσότερο το καθένα από τα παραπάνω. 

 

 

 
 

 

Εικόνα: σχηµατική παράσταση των γεννητικών οργάνων του αρσενικού σκύλου. 

1. έξω σφιγκτήρας του πρωκτού 

2. ουρηθραίος µυς 

3. ηβοϊσχιακή σύµφυση 
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4. επισπαστήρας µυς του πέους 

5. βολβοσηραγγώδης µυς 

6. ουρήθρα 

7. σηραγγώδες σώµα της ουρήθρας 

8. σηραγγώδες σώµα του πέους 

9. επιδιδυµίδα 

10. σύνδεσµος της ουράς της επιδιδυµίδας 

11. περίτονον πέταλο ελυτροειδούς χιτώνα 

12. περισπλάγχνιο πέταλο ελυτροειδούς χιτώνα 

13. οπίσθιο ανεύρυσµα (βολβός) της βαλάνου 

14. έσω πέταλο της ακροποσθίας 

15. έξω πέταλο της ακροποσθίας 

16. πρόσθιο ανεύρυσµα της βαλάνου 

17. πεϊκόν οστούν 

18. περίτονο πέταλο του περιτοναίου 

19. ελυτροειδής δακτύλιος 

20. αγγεία και νεύρα του όρχεως 

21. περισπλάγχνιο πέταλο του περιτοναίου 

22. ουροδόχος κύστη 

23. ουρητήρας 

24. σπερµατικός πόρος 

25. προστάτης 

26. απευθυσµένο 

 

 

 

1.1. 1. Όρχεις: 

 

Οι όρχεις είναι δύο και διακρίνονται στον αριστερό και στον δεξιό. 

Αναπτύσσονται, από την εµβρυϊκή ζωή, στην κοιλιακή κοιλότητα, όµως στη 

συνέχεια, µεταναστεύουν. Αφού περάσουν µέσα από τους σύστοιχους 

βουβωνικούς πόρους καταλήγουν να τοποθετούνται υποδόρια σε ένα θύλακα του 

δέρµατος της βουβωνικής περιοχής ή της περινεϊκής χώρας, ο οποίος ονοµάζεται 

οσχεϊκός θύλακας. Αυτή η µετανάστευση ονοµάζεται κάθοδος των όρχεων. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, όµως, δεν γίνεται αυτή η µετανάστευση. Μένουν δηλαδή 

στην πρώτη τους θέση. Αυτό αποτελεί διαπλαστική ανωµαλία και ονοµάζεται 
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κρυψορχιδία Στην περίπτωση, λοιπόν της κρυψορχιδίας, παραµένοντας οι όρχεις 

στην κοιλιακή κοιλότητα, γίνονται ανίκανοι να παράγουν σπερµατοζωάρια. Το 

γεγονός αυτό, είναι σηµαντική αιτία στειρότητας. Οι πέντε χιτώνες που 

περιβάλλουν τον όρχη από µέσα προς τα έξω είναι, ο ελυτροειδής χιτώνας, η 

εσωτερική σπερµατική περιτονία, ο κρεµαστήρας µυς, η εξωτερική σπερµατική 

περιτονία, το όσχεο. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα: απεικόνιση του ενός από τους δύο όρχεις του αρσενικού 
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1.1. 2. Επιδιδυµίδα: 

 

Οι επιδιδυµίδες όπως και οι όρχεις είναι δύο. Η καθεµία ξεκινάει από το 

κεφαλοφόρο άκρο του όρχη στον οποίο ανήκει και αποτελείται από την κεφαλή, 

το σώµα και την ουρά. Μια λειτουργία της επιδιδυµίδας είναι να παράγει έκκριµα 

για τη θρέψη και ωρίµανση των σπερµατοζωαρίων. Επίσης βοηθάει στην 

αραίωσή τους, στην κίνηση, αλλά και στην αποθήκευσή τους για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

 

 

1.1. 3. Σπερµατικός πόρος: 

 

Ο σπερµατικός πόρος, είναι αµέσως µετά από την ουρά του πόρου της 

επιδιδυµίδας. Αποτελεί τη συνέχειά της. Είναι και αυτοί δύο και ο καθένας 

αντιστοιχεί στον κάθε όρχη. Οι σπερµατικοί πόροι, βοηθούν στη µεταφορά των 

σπερµατοζωαρίων και του εκκρίµατος της επιδιδυµίδας, από την επιδιδυµίδα 

στην ουρήθρα.. 

 

1.1. 4. Επικουρικοί γεννητικοί αδένες: 

 

Οι επικουρικοί γεννητικοί αδένες είναι τρεις και είναι οι κυστεοειδείς 

αδένες, ο προστάτης και οι βουλβουρηθραίοι αδένες. Και οι τρεις αδένες βοηθούν 

στη θρέψη των σπερµατοζωαρίων, στη διέγερση της κινητικότητάς τους, και στην 

αραίωσή τους. Παρακάτω αναλύονται λίγο περισσότερο οι αδένες αυτοί: 

Σχετικά µε τους κυστεοειδείς αδένες, το έκκριµά τους είναι 

πηκτωµατώδες, και αποτελεί είτε το κύριο είτε µεγάλο µέρος του όγκου του 

εκσπερµατίσµατος. Περιέχει την ουσία φρουκτόζη, η οποία είναι πηγή ενέργειας 

για την κίνηση των σπερµατοζωαρίων. 

Όσο για τον προστάτη, το έκκριµά του είναι θολό και έχει µια 

χαρακτηριστική οσµή. Κατά την εκσπερµάτιση, το ποσοστό του είναι σχετικά 

χαµηλό. Επίσης είναι αλκαλικό και έτσι αυξάνει την ικανότητα των 

σπερµατοζωαρίων ώστε να γονιµοποιήσουν το ωάριο. 
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Τέλος το έκκριµα των βουλβουρηθραίων αδένων, το οποίο είναι 

βλεννώδες, δίνει ‘µηχανική’ βοήθεια στα σπερµατοζωάρια, επαλείφοντας την 

ουρήθρα λίγο πριν από την εκσπερµάτιση. 

 

1.1. 5. Πέος: 

 

Το πέος είναι το όργανο της συνουσίας. Αποτελείται από το σηραγγώδες 

σώµα του πέους, το σηραγγώδες σώµα της ουρήθρας, τη βάλανο και τα 

περιβλήµατα, τους µύες, τα αγγεία και τα νεύρα του. 

 

Το σηραγγώδες σώµα τόσο του πέους, όσο και της ουρήθρας, αποτελεί 

το κύριο µέρος του. Η βάλανος, που αποτελείται και αυτή (όπως και το πέος) από 

σηραγγώδη ιστό, βοηθάει στο να σχηµατιστεί  η ελεύθερη µοίρα του πέους. Η 

ουρήθρα αποτελείται από δυο µοίρες, την πυελική και τη σηραγγώδη. Η 

ακροποσθία, είναι µια πτυχή του δέρµατος του περινέου, και περιβάλλει την 

ελεύθερη µοίρα του πέους. 

 

1.1. 6.  Στύση – Εκσπερµάτιση 

 

Για την εναπόθεση του σπέρµατος στο γεννητικό σωλήνα του θηλυκού, 

το πέος (το οποίο χρησιµεύει και για την αποχέτευση των ούρων) πρέπει να 

βρίσκεται σε στύση. Αυτό επιτυγχάνεται µε την πλήρωση του σηραγγώδες 

σώµατός του µε αίµα. 

 

Αντανακλαστικό της στύσης 

Υπάρχουν αισθητήριοι υποδοχείς, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στη 

βάλανο του πέους, που στέλνουν νευρικές ώσεις µε το αιδοιϊκό νεύρο στην ιερή 

µοίρα του νωτιαίου µυελού. Από εκεί παρασυµπαθητικές ίνες µαζί µε πυελικά 

νεύρα άγουν νευρικές ώσεις στις αρτηρίες του πέους. Προκαλείται διαστολή των 

αρτηριών και πλήρωση του σηραγγώδους σώµατος µε αίµα. Παράλληλα µε την 

παθητική συµπίεση των φλεβών, παρεµποδίζεται η αποχέτευση του αίµατος. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη στύση. Στύση µπορούν να προκαλέσουν και 

ερεθίσµατα, όπως οπτικά, ακουστικά, αλλά και καθαρά εγκεφαλικά, όπως µνήµη 

και σκέψη. 
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Μηχανισµός (αντανακλαστικά) της εκσπερµάτισης 

Κατά τη συνουσία νευρικές ώσεις, από το πέος, άγονται σε συµπαθητικά 

κέντρα της οσφυϊκής µοίρας του νωτιαίου µυελού. Νευρικές ώσεις µε 

συµπαθητικές ίνες, που απολήγουν στο γεννητικό σύστηµα, προκαλούν σύσπαση 

της επιδιδυµίδας και του σπερµατικού πόρου και προώθηση των εκκριµάτων τους 

µε τα σπερµατοζωάρια στην πυελική µοίρα της ουρήθρας. Εκεί προστίθενται και 

τα εκκρίµατα των κυστεοειδών αδένων και του προστάτη. Με την πλήρωση της 

πυελικής µοίρας της ουρήθρας, νευρικές ώσεις µε το αιδοιϊκό νεύρο, άγονται στη 

ιερή µοίρα του νωτιαίου µυελού. Φυγόκεντρες ρυθµικές νευρικές ώσεις, 

διεγείρουν στο πέος τους εξής µύες: ουρηθραίο, ισχιοσηραγγώδη, και 

βολβοσηραγγώδη. Η σύσπαση αυτών των µυών προκαλεί την έξοδο του 

σπέρµατος κατά κύµατα (εκσπερµάτιση). 

Ο σκύλος παρουσιάζει µεγαλύτερη διάρκεια εκσπερµάτισης από το 

γάτο. Στο σκύλο διαρκεί, 5-20 min, ή και 40 min (λόγω του ότι είναι τµηµατική) 

ενώ στο γάτο περίπου 1 sec.  

 

 

1.1. 7. Σπέρµα: 

 

Σπέρµα, ονοµάζεται το προϊόν εκσπερµάτισης. Αποτελείται από τα 

σπερµατοζωάρια (τα οποία παράγονται στους όρχεις)και το πλάσµα του 

σπέρµατος (το οποίο εκκρίνεται από τους όρχεις, τις επιδιδυµίδες , τον προστάτη 

και τους κυστεοειδείς αδένες). 

Η συµµετοχή των εκκριµάτων των επικουρικών αδένων, ο όγκος του 

σπέρµατος σε κάθε εκσπερµάτιση, όπως και η σύσταση του πλάσµατος του 

σπέρµατος ποικίλει σηµαντικά στα ζώα. Στο σκύλο ο όγκος του σπέρµατος είναι 

µικρός, περίπου 1-10 ml, αλλά η πυκνότητα των σπερµατοζωαρίων µεγάλη. 
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ 

 

Το γεννητικό σύστηµα του θηλυκού ζώου αποτελείται από τα εξής: 

Τους δυο γεννητικούς αδένες, που η κοινή τους ονοµασία είναι 

‘ωοθήκες’. Στους αδένες αυτούς , δηλαδή στις ωοθήκες πραγµατοποιούνται δυο 

λειτουργίες. Η µια είναι η παραγωγή των ωαρίων και η άλλη είναι η παραγωγή 

των ορµονών, οι οποίες είναι τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η ρελαξίνη. 

Τους δυο ωαγωγούς, των οποίων η κοινή ονοµασία είναι σάλπιγγες. Σ’ 

αυτό το σηµείο των γεννητικών οργάνων γίνεται η γονιµοποίηση. 

Τη µήτρα, η οποία αποτελείται από τον τράχηλο, το σώµα και τα 

κέρατα. 

Τέλος τα όργανα της οχείας που είναι ο κολεός (ή κόλπος), ο πρόδοµος 

του κολεού, το αιδοίο και η κλειτορίδα. 

 

Τα όργανα του γεννητικού συστήµατος του θηλυκού, διακρίνονται σε: 

Εξωτερικά γεννητικά όγρανα, που είναι το αιδοίο και η κλειτορίδα. 

Εσωτερικά όργανα που είναι οι ωοθήκες, οι ωαγωγοί, η µήτρα, ο κόλπος και ο 

πρόδροµος του κολεού. 
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Εικόνα: σχηµατική παράσταση γεννητικών οργάνων θηλυκού σκύλου 

1. απευθυσµένο,  

2. έξω σφικτήρας του πρωκτού,  

3. αυχένας της µήτρας,  

4. σφικτήρας του προδόµου του κόλπου,  

5. σφικτήρας του αιδοίου, 

6. κλειτορίδα,  

7 . ηβοϊσχιακή σύµφυση,  

8. ελυτροειδής απόφυση,  

9. µεσοσαλπίγγιο,  

10. ωοθήκη,  

11. ωαγωγός,  

12. περισπλάχνιο πέταλο του περιτόναιου,  

13. µητριαίο κέρας,  

14. στρογγυλός σύνδεσµος,  

15. περισπλάχνιο πέταλο του περιτόναιου,  

16. ουροδόχος κύστη,  

17. περίτονο πέταλο του περιτόναιου. 
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1.2. 1. Ωοθήκες: 

Οι ωοθήκες είναι δυο. ∆ιακρίνονται στην δεξιά και στην αριστερή. 

Βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία σε κάποια ζώα.  Οι ωοθήκες, εµφανίζουν δύο 

πόλους, δύο χείλη και δύο επιφάνειες. Όσον αφορά τους πόλους, ο ένας 

ονοµάζεται σαλπιγγικό άκρο και συνδέεται µε τον κώδωνα του ωαγωγού, ενώ ο 

άλλος, ο οποίος συνδέεται µέσω του ιδιαίτερου συνδέσµου της ωοθήκης, µε την 

κορυφή του σύστοιχου µηριαίου κέρατος, ονοµάζεται µητριαίο άκρο. Σχετικά µε 

τα χείλη, το ένα ονοµάζεται µεσωοθηκικό, αφού σε αυτό προσφύεται το 

µεσωοθήκιο (το οποίο είναι η πρόσθια µοίρα του πλατέως συνδέσµου), από το 

οποίο µε τη σειρά της κρέµεται η ωοθήκη. Το άλλο χείλος, σε αντίθεση µε το 

προηγούµενο, είναι ελεύθερο. Τέλος, όσον αφορά τις επιφάνειες, η µια 

χαρακτηρίζεται έξω επιφάνεια, ενώ η άλλη έσω επιφάνεια. 

  Στις ωοθήκες παράγονται τα γεννητικά κύτταρα του θηλυκού, τα οποία 

είναι γνωστά µε την ονοµασία ωάρια και οι γεννητικές ορµόνες. Τα ωάρια 

αποτελούν την εξωκρινή µοίρα. Οι γεννητικές ορµόνες αποτελούν την ενδοκρινή 

µοίρα. Επίσης οι γεννητικές ορµόνες διακρίνονται ως εξής: 

1) στις οιστρογόνες ορµόνες ( ή αλλιώς οιστρογόνα) που παράγονται από τα 

ωοθυλάκια  

2) στην προγεστερόνη ορµόνη, η οποία παράγεται από το ωχρό σωµάτιο 

3) στην ρελαξίνη ορµόνη, η οποία και αυτή παράγεται από το ωχρό σωµάτιο 

 

   Η ωοθηκική αρτηρία και η ωοθηκική φλέβα αποτελούν τα αιµοφόρα 

αγγεία της ωοθήκης. Τα νεύρα της ωοθήκης προέρχονται από το οπίσθιο 

µεσεντέριο πλέγµα. Οι στοιβάδες από τις οποίες αποτελείται η ωοθήκη, από έξω 

προς τα µέσα είναι, επιπολής επιθήλιο, ινώδης χιτώνας, φλοιώδης ουσία (σ’ αυτή 

τη στοιβάδα βρίσκονται τα ωοθυλάκια και τα ωχρά σωµάτια) και µυελώδης 

ουσία. 
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1.2. 2. Ωοθυλάκια: 

 

Το κάθε ωοθυλάκιο περιέχει στο εσωτερικό του ένα ωοκύτταρο. Τα 

ωοθυλάκια βρίσκονται µέσα στην ωοθήκη και πιο συγκεκριµένα στη φλοιώδη 

ουσία της. Είναι δύο ειδών: τα άωρα και τα ώριµα. Τα άωρα, διακρίνονται σε 

αρχέγονα, πρωτογενή, δευτερογενή. Αυτή η διάκριση εξαρτάται από την 

ανατοµική υφή τους και το βαθµό εξέλιξής τους. Τα αρχέγονα βρίσκονται στην 

ωοθήκη του εµβρύου, κάτω από τον ινώδη χιτώνα. Αποτελούνται από έναν στίχο 

αποπλατυσµένων επιθηλιακών κυττάρων, γύρω από ένα αρχέγονο ωοκύτταρο, το 

οποίο ονοµάζεται ωογόνιο. Στα γεννητικώς ώριµα άτοµα, µερικά αρχέγονα 

ωοθυλάκια, ενεργοποιούνται και µετατρέπονται σε πρωτογενή ωοθυλάκια. Αυτά 

µε τη σειρά τους, µετακινούνται στο εσωτερικό της ωοθήκης και µετατρέπονται 

σε δευτερογενή ωοθυλάκια, των οποίων το επιθήλιο ενώ στην αρχή είναι δίστιβο, 

στη συνέχεια µετατρέπεται σε πολύστιβο και ονοµάζεται κοκκώδης υµένας. 

Στην κοιλότητα του ωοθυλακίου υπάρχει ένα υγρό. Είναι πλούσιο σε 

στεροειδή (δηλαδή σε οιστρογόνα και προγεστερόνη), βλενοπρωτεΐνες και 

λιπίδια. Αυτό το υγρό εκκρίνεται από τα κύτταρα του κοκκώδη υµένα και από τα 

κύτταρα της εσωτερικής θήκης. 

Σχετικά µε το ώριµο ωοθυλάκιο, αποτελείται από τη θήκη του 

ωοθυλακίου (έχουµε την εξωτερική και την εσωτερική θήκη), το επιθήλιο του 

ωοθυλακίου ή τον κοκκώδη υµένα (ο κοκκώδης υµένας έχει ένα έπαρµα, το οποίο 

ονοµάζεται ωοφόρος δίσκος, ο οποίος µε τη σειρά του, προεξέχει στην κοιλότητα 

του ωοθυλακίου και περιέχει το ωάριο), την κοιλότητα του ωοθυλακίου και το 

ωάριο (δηλαδή το ωοκύτταρο 1ης τάξης). Το ώριµο ωοθυλάκιο, ονοµάζεται και 

γραφιανό ωοθυλάκιο, συνήθως έχει διάµετρο 10- 17 χλσ.  

 

 

1.2. 3. Ωάριο: 

 

Το σχήµα του ωαρίου είναι σφαιρικό και το µέγεθός του ποικίλει από 

100- 150µ. Το ωάριο, λοιπόν, χωρίζεται σε δύο άνισα θυγατρικά κύτταρα, τα 

οποία δηµιουργούνται από την πρώτη µειωτική διαίρεση που συµβαίνει λίγο πριν 

την ωοθυλακιορρηξία. Τα δύο αυτά άνισα θυγατρικά κύτταρα είναι το ωοκύτταρο 

2ας τάξεως και το πρώτο πολικό σώµα . Αµέσως µετά την ωοθυλακιορρηξία 
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λαµβάνει χώρα η δεύτερη µειωτική διαίρεση, η οποία γίνεται µέσα στον ωαγωγό. 

Αυτή η διαίρεση αναστέλλεται στο στάδιο της µεταφάσεως και συνεχίζεται µόνο 

στην περίπτωση που ακολουθήσει η γονιµοποίηση του ωοκυττάρου από τα 

σπερµατοζωάρια. (Στο σκύλο η δεύτερη µειωτική διαίρεση γίνεται πριν την 

ωοθυλακιορρηξία) 

 

 

1.2. 4. Ωαγωγοί: 

 

Οι ωαγωγοί λέγονται αλλιώς και σάλπιγγες. Από µπροστά προς τα πίσω 

αποτελούνται από τρεις µοίρες: τον κώδωνα ή αλλιώς χοάνη, τον ισθµό και 

λήκυθο, τον αυλό και τα δύο στόµια, που είναι το κοιλιακό και το µητριαίο. 

 

Ο ωαγωγός, είναι ένας σωλήνας που συνδέει την ωοθήκη µε τη µήτρα. 

Μέσα σ’ αυτόν και πιο συγκεκριµένα στο σηµείο που ονοµάζεται λήκυθος, 

γίνεται η δεύτερη µειωτική διαίρεση του ωαρίου, όπως επίσης και η 

γονιµοποίησή του από το σπερµατοζωάριο. Το ωάριο µε το σπερµατοζωάριο 

διέρχονται µέχρι ενός σηµείου µέσα από τον ωαγωγό και στη συνέχεια, αφού 

γίνει η γονιµοποίηση, τα γονιµοποιηµένα ωάρια, µεταφέρονται στη µήτρα (όπου 

και θα εγκατασταθούν) µέσω του ωαγωγού. 

 

 

1.2. 5. Μήτρα: 

 

Η µήτρα διακρίνεται στον τράχηλο (ή αυχένα), το σώµα και τα κέρατα. 

Αποτελείται από τρεις χιτώνες, οι οποίοι είναι οι εξής: ορογόνος χιτώνας (ή 

περιµήτριο), το µυϊκό χιτώνα (ή µυοµήτριο) και το βλεννογόνο χιτώνα. Είναι 

κοίλο µυώδες όργανο, όπου αναπτύσσεται το γονιµοποιηµένο ωάριο. Το τοίχωµα 

του τραχήλου της µήτρας είναι παχύ και σκληρό. Επίσης η κοιλότητά του (ή ο 

αυχενικός σωλήνας), η οποία ανοίγεται µόνο στη διάρκεια του οίστρου και του 

τοκετού,  φράσσεται µε πτυχές και βλέννα. Η µήτρα χρησιµεύει για τη θρέψη του 

εµβρύου, την προστασία του, αλλά και για την έξοδό του κατά το τέλος της 

κυοφορίας. 
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Υπάρχουν κάποιες διαφορές, στη µήτρα µεταξύ διαφόρων ζώων. Μια διαφορά 

είναι πως όσο περισσότερο γεννάει το θηλυκό, τόσο µακρύτερα είναι τα κέρατα 

της µήτρας. 

 

 

 

ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ 

 

Ο πλακούντας συνδέει το µητρικό και τον εµβρυϊκό οργανισµό, κατά τη 

διάρκεια της κυοφορίας. Παράγει ουσίες που είναι απαραίτητες στο έµβρυο. Η 

ανταλλαγή όλων των ουσιών, ανάµεσα στη µητέρα και το έµβρυο, γίνεται µέσω 

αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Τα δύο συστήµατα που επηρεάζουν και συντονίζουν την 

αναπαραγωγική δραστηριότητα του οργανισµού και έχουν ως συνέπεια τη 

συνεργασία των διαφόρων ιστών και οργάνων, είναι το νευρικό σύστηµα και το 

ενδοκρινικό σύστηµα. Είναι και τα δύο ίσης σηµασίας, συνεργάζονται µεταξύ 

τους και αλληλοεπηρεάζονται. Ο γενικός συντονιστής όµως όλων των 

ενδοκρινών αδένων, είναι ο υποθάλαµος. Και ο αµέσως επόµενος συντονιστής, ο 

οποίος και παίρνει εντολές από τον υποθάλαµο, είναι η υπόφυση. 

Οι αδένες είναι ενδοκρινείς, εξωκρινείς και µικτοί. Οι ενδοκρινείς είναι 

η υπόφυση, ο θυρεοειδής, οι παραθυρεοειδείς αδένες κτλ. ∆εν έχουν εκφορητικό 

αγωγό και το προϊόν τους, το οποίο είναι οι ορµόνες, εκκρίνεται στο αίµα, το 

οποίο µε τη σειρά του το µεταφέρει στα διάφορα όργανα που είναι 

προγραµµατισµένο να πάει. Οι εξωκρινείς αδένες είναι οι αδένες που εκκρίνουν 

το προϊόν τους σε κάποια κοιλότητα του σώµατος, µε τη βοήθεια εκφορητικού 

αγωγού, για παράδειγµα οι σιελογόνοι αδένες στη στοµατική κοιλότητα. Τέλος, 

οι µικτοί αδένες, έχουν δύο µοίρες. Μια ενδοκρινή και µία εξωκρινή. Με την 

ενδοκρινή παράγουν ορµόνη, ενώ µε τη δεύτερη, προϊόν έξω έκκριση. Για 

παράδειγµα, το πάγκρεας, το οποίο παράγει ινσουλίνη και παγκρεατικό υγρό. 

 

 

ΟΡΜΟΝΕΣ 

 

Είναι τα προϊόντα έκκρισης των ενδοκρινών αδένων. Οι ωοθήκες έχουν 

µια ενδοκρινή και µια εξωκρινή λειτουργία. Η εξωκρινής λειτουργία είναι ότι 

παράγουν τα ωάρια, δηλαδή τα γεννητικά κύτταρα του θηλυκού. Η ενδοκρινής 

λειτουργία είναι ότι εκκρίνουν ορµόνες (τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη). 

Οι ορµόνες συνήθως λειτουργούν διεγερτικά αλλά και ανασταλτικά. Τόσο οι 

ενδοκρινείς αδένες, όσο και οι ορµόνες, έχουν πολύ µεγάλη σηµασία στη ρύθµιση 

της λειτουργίας και δραστηριότητας του οργανισµού. Οι φάσεις του οργανισµού, 

αφορούν την ανάπτυξή του, τη διαφοροποίησή του, την αναπαραγωγή του, την 
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οµοιοστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και την προσαρµογή του στις 

διάφορες µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ευνόητο είναι ότι ένας 

µεγάλος αριθµός ορµονών συµβάλλει σηµαντικά στην κανονική εκδήλωση των 

αναπαραγωγικών φαινοµένων. Οι ορµόνες αυτές εκκρίνονται από την υπόφυση. 

 Πιο συγκεκριµένα, οι ορµόνες που εκκρίνονται από τον πρόσθιο λοβό 

της, είναι η αυξητική ορµόνη, η φλοιοτρόπος ορµόνη, η θυρεοειδοτρόπος 

ορµόνη, η ωοθυλακιοτρόπος ορµόνη, η ωχρινοτρόπος ορµόνη και η προλακτίνη. 

Από τις παραπάνω ορµόνες, η ωοθυλακιοτρόπος, η ωχρινοτρόπος, και η 

προλακτίνη, ονοµάζονται γοναδοτρόπες ορµόνες. Η δράση τους αφορά τους 

γεννητικούς αδένες (ή αλλιώς γονάδες), δηλαδή τις ωοθήκες και τους όρχεις. 

Επίσης η φλοιοτρόπος και η θυρεοειδοτρόπος ονοµάζονται αδενοτρόπες και 

διεγείρουν και ρυθµίζουν τη λειτουργία άλλων ενδοκρινών αδένων. Από τον 

οπίσθιο λοβό της υπόφυσης, εκκρίνονται δύο ορµόνες, η αντιδιουριτική ορµόνη 

και η ωκυτοκίνη. 
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ΟΡΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

 

1. 3. 1. ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 

 

1.3. 1. 1. Αυξητική ορµόνη: 

Η αυξητική ορµόνη επιδρά στη γαλακτοπαραγωγή, λόγω του ότι 

εισέρχεται στο µεταβολισµό των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών, 

τα οποία είναι βασικά συστατικά του γάλακτος. 

 

1.3. 1. 2. Ωοθυλακιοτρόπος ορµόνη (FSH): 

Ονοµάζεται και γοναδοτρόπος ορµόνη.  Η παραγωγή της ρυθµίζεται από 

το σύστηµα παλίνδροµης αλληλορύθµισης. Αύξηση της συγκέντρωσης των 

στεροειδών στο αίµα, που είναι τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η 

τεστοστερόνη, προκαλεί µείωση της έκκρισης της ωοθυλακιοτρόπου. Ο 

υποθάλαµος επηρεάζεται από την συγκέντρωση των στεροειδών (των 

οιστρογόνων, της προγεστερόνης, και της τεστοστερόνης) στο αίµα, το οποίο έχει 

σαν αποτέλεσµα τη µείωση της έκκρισης της FSH. 

 

Οι ιδιότητες της FSH: 

Στα θηλυκά, 

1. αναπτύσσει τα ωοθυλάκια στην ωοθήκη και µαζί µε την ωχρινοτρόπο 

ορµόνη, ωριµάζει πλήρως τα ωοθυλάκια. 

2. προκαλεί την έκκριση µεγάλων ποσοτήτων οιστρογόνων, µε τη βοήθεια 

της ωχρινοτρόπου ορµόνης. 

3. µειώνεται η έκκρισή της, µόλις αυξηθεί η συγκέντρωση οιστρογόνων στο 

αίµα. 

Στα αρσενικά, σε συνεργασία µε άλλες ορµόνες, προάγει τη σπερµατογένεση, 

προκαλώντας την ωρίµανση των σπερµατίδων. 

 

 

1.3. 1. 3. Ωχρινοτρόπος ορµόνη (LH):  

Ονοµάζεται και ωχρινοποιητική ορµόνη. Η ηµιπερίοδος ζωής της στο 

αίµα είναι µικρή, περίπου στα 30 λεπτά. Γι’ αυτό ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης 

εκκρίνει συνεχώς µια µικρή ποσότητά της. Ο υποθάλαµος επηρεάζεται από τη 
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συγκέντρωση στεροειδών στο αίµα. Όταν η στάθµη των οιστρογόνων ανέβει λίγο 

πριν την ωοθυλακιορρηξία, τότε έχουµε αυξηµένη έκκριση LH. 

 

Οι ιδιότητες της LH: 

Στα θηλυκά, 

1. προάγει την έκκριση των οιστρογόνων 

2. µαζί µε την FSH προάγουν την ωρίµανση των ωοθυλακίων 

3. προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία, και τη µετατροπή του σε ωχρό σωµάτιο, 

όπως και την παραγωγή προγεστερόνης από το ωχρό σωµάτιο. 

Στα αρσενικά, διεγείρει τα ενδιάµεσα κύτταρα των όρχεων, ώστε να εκκριθεί 

τεστοστερόνη. 

 

1.3. 1. 4. Προλακτίνη (LTH):  

 

Ονοµάζεται και λακτογόνος ορµόνη. Η έκκρισή της ελέγχεται από έναν 

ανασταλτικό παράγοντα του υποθαλάµου. 

 

Ιδιότητες της LTH: 

Στα θηλυκά, προάγει την ανάπτυξη µαστού και συντελεί στην έναρξη και 

διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής. 

Στα αρσενικά, θεωρείται ότι βοηθάει στην ανάπτυξη των επικουρικών αδένων. 

 

 

ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ 

 

1.3. 1. 5. Ωκυτοκίνη: 

 

Η ωκυτοκίνη λέγεται και οξυτοκίνη ή και πυτοκίνη. Κάποιες ορµόνες 

δεν εµφανίζονται µε την ίδια χηµική σύσταση σε όλα τα θηλαστικά σε αντίθεση 

µε την ωκυτοκίνη η οποία έχει την ίδια. Οι δράσεις της και οι φυσιολογικές 

ιδιότητές της είναι: 

1) διεγείρει και συσπά τα µυοεπιθηλιακά κύτταρα που περιβάλλουν τις 

αδενοκυψελίδες και τους µικρούς εκφορητικούς πόρους του µαστού. Με 

αυτόν τον τρόπο προωθεί το γάλα προς τα κατώτερα µέρη του µαστικού 
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αδένα (που είναι οι εκφορητικοί αγωγοί και ο µαστικός κόλπος),  το οποίο 

έχει ήδη εκκριθεί και καταλαµβάνει τις κοιλότητες των αδενοκυψελίδων 

και των εκφορητικών πόρων του µαστού. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

αντανακλαστικό της εκροής του γάλακτος. 

2) Προκαλεί συσπάσεις του µυοµητρίου της µήτρας (συγκεκριµένα 

προκαλούνται συσπάσεις στις λείες µυϊκές ίνες). Οι συσπάσεις βοηθούν 

στην τελευταία φάση του τοκετού τόσο για την έξοδο του εµβρύου, όσο 

και για την αποβολή των εµβρυϊκών υµένων. Επίσης βοηθούν τη 

µεταφορά των σπερµατοζωαρίων στον ωαγωγό, για να γονιµοποιήσουν το 

ωάριο. Όταν το µυοµήτριο είναι υπό την επίδραση υψηλής στάθµης 

οιστρογόνων στο αίµα, προκαλούνται συσπάσεις. 

3) διεγείρει την έκκριση της προλακτίνης. 

 

Πως ρυθµίζεται η έκκριση της ωκυτοκίνης: 

Η ωκυτοκίνη εκκρίνεται κατά τη διάρκεια του τοκετού, του θηλασµού, 

του αρµέγµατος και της οχείας. Αύξηση της ορµόνης αυτής προκαλείται µε τον 

ερεθισµό της θηλής του µαστού (κατά το θηλασµό, κατά το πλύσιµο και τη 

µάλαξη του µαστού), µε τα µηχανικά ερεθίσµατα που γίνονται κατά τον τοκετό 

από τον τράχηλο της µήτρας και το κολεό, ή από διάφορα εξαρτηµένα 

αντανακλαστικά (όπως η θέα του νεογέννητου). 

Η έκκρισή της, απ’ την άλλη, αναστέλλεται από το άγχος, τον φόβο, τα 

οποία προκαλούν την έκκριση αδρεναλίνης. Ακόµα αναστέλλεται από την 

ανησυχία και το φόβο που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια του αρµέγµατος. 

 

 

ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ: 

 

Στους όρχεις παράγονται σε µεγάλα ποσά οι ανδρογόνες ορµόνες. Οι 

ανδρογόνες ορµόνες είναι κυρίως η τεστοστερόνη και δευτερεύουσα η 

ανδροστενεδιόνη. Επίσης σε µικρά ποσά παράγονται και τα οιστρογόνα, η 

προγεστερόνη, η ανασταλτίνη και η ρελαξίνη. 
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1.3. 1. 6. Ανδρογόνες ορµόνες: 

 

Η κύρια ανδρογόνος ορµόνη είναι η τεστοστερόνη. Η δευτερεύουσα 

είναι η ανδροστενεδιόνη. Και οι δύο παράγονται στα ενδιάµεσα κύτταρα των 

όρχεων (κύτταρα του Leydig). 

 

Ιδιότητες των ανδρογόνων ορµονών: 

1. διεγείρουν τη σπερµατογένεση και τη διατηρούν 

2. προκαλούν την ανάπτυξη των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, των 

επικουρικών αδένων, όπως επίσης και των δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών του φύλου του ζώου. 

3. εξασφαλίζουν την επιθυµία για επίβαση και τη γενετήσια ικανότητα. 

 

 

ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ 

 

Οι ορµόνες που παράγονται στις ωοθήκες είναι τα οιστρογόνα (τα οποία 

δρουν στα αναπτυσσόµενα ωοθυλάκια), η προγεστερόνη (η οποία δρα στο ωχρό 

σωµάτιο), η ρελαξίνη, αλλά και οι ανδρογόνες ορµόνες σε µικρά, όµως, ποσά. 

 

1.3. 1.7. Οιστρογόνα: 

 

Έχει βρεθεί, ότι τα οιστρογόνα εκτός από τις ωοθήκες (όπως έχει 

αναφερθεί παραπάνω), παράγονται σε άλλα µέρη, όπως ο πλακούντας, ο φλοιός 

των επινεφριδίων (αλλά σε πολύ µικρές ποσότητες), ακόµα και στους όρχεις. Τα 

κυριότερα οιστρογόνα είναι, η οιστραδιόλη 17-α, η οιστραδιόλη17-β, η οιστρόνη 

και η οιστριόλη. 

Οι φυσιολογικές ιδιότητες των οιστρογόνων είναι να προκαλείται ο οίστρος αλλά 

και οι µεταβολές που προκαλεί ο οίστρος στη µήτρα, στον κόλπο, στο αιδοίο, στο 

µαστό και στη συµπεριφορά του ζώου. Βοηθούν στην ωρίµανση και στη ρήξη του 

ωοθυλακίου. 
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Πιο συγκεκριµένα η επίδραση των οιστρογόνων στο γεννητικό σωλήνα : 

Στη µήτρα, τα οιστρογόνα, διεγείρουν τον πολλαπλασιασµό των 

επιθηλιακών κυττάρων του ενδοµητρίου, των κυττάρων των µητριαίων αδένων 

και των λείων µυϊκών κυττάρων του µυοµητρίου και αυξάνουν την αγγείωση του 

οργάνου. Επίσης αυξάνουν την κινητικότητά της, βοηθώντας έτσι το µυοµήτριο 

να είναι πιο ευαίσθητο στην επίδραση της ωκυτοκίνης (αυτό συµβαίνει κατά την 

περίοδο οργασµού και κατά το τέλος της κυοφορίας). Συντελούν στην 

προετοιµασία της µήτρας για να υποδεχτεί το γονιµοποιηµένο ωάριο, το οποίο 

έχει σαν συνέπεια, τον πολλαπλασιασµό του επιθηλίου και των µυϊκών 

στοιβάδων της µήτρας και την αύξηση της έκκρισης των αδένων της. Το 

βλεννώδες έκκριµα του τραχήλου της µήτρας, υπό την επίδραση των 

οιστρογόνων, γίνεται πιο υδαρές, και αυτό βοηθάει τη δίοδο των 

σπερµατοζωαρίων.  

Στον κόλπο, τα οιστρογόνα διεγείρουν τον πολλαπλασιασµό των 

επιθηλιακών κυττάρων, προκαλούν την κερατινοποίησή τους και άλλα. 

Στον ωαγωγό, τα οιστρογόνα διεγείρουν τον πολλαπλασιασµό των 

επιθηλιακών αλλά και των µυϊκών κυττάρων. Επίσης αυξάνουν τις εκκρίσεις και 

την κινητικότητα του ωαγωγού. 

Στον µαστό, προάγουν, σε συνεργασία µε την προγεστερόνη, την 

ανάπτυξη του µαστικού αδένα. Πιο συγκεκριµένα, τα οιστρογόνα, µόνα τους, 

συµβάλουν στην ανάπτυξη των εκφορητικών αγωγών του µαστικού αδένα, ενώ 

σε συνδυασµό µε την προγεστερόνη, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εκκριτικής 

µοίρας (αδενοκυψελίδες) του µαστού. 

 

 

 

Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι τα οιστρογόνα άλλοτε δρουν 

ανταγωνιστικά µε την προγεστερόνη (όπως για παράδειγµα στην κινητικότητα 

της µήτρας), και άλλοτε συνεργατικά (όπως για παράδειγµα στην ανάπτυξη 

µαστού, αλλά και στην επίδραση τους στη µήτρα πριν τη γονιµοποίηση) 
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1.3. 1. 8. Προγεστερόνη: 

 

Η προγεστερόνη παράγεται κυρίως στο ωχρό σωµάτιο. Παρ’ όλα αυτά 

όµως, παράγεται (όπως τα οιστρογόνα) και στο ωοθυλάκιο, στον πλακούντα, 

αλλά και σε µικρές ποσότητες στο φλοιό των επινεφριδίων και στους όρχεις. 

Οι φυσιολογικές ιδιότητες της προγεστερόνης είναι να προετοιµάσει τα 

γεννητικά όργανα για να εκδηλωθεί κανονικός οίστρος. Επίσης η προγεστερόνη 

χρησιµοποιείται για την πρόκληση οίστρου σε ζώα που δεν εµφανίζουν οίστρο 

(στα άνοιστρα ζώα) αλλά και στο συγχρονισµό οίστρου για τα αγροτικά ζώα. Η 

επίδραση της προγεστερόνης στους ιστούς, προϋποθέτει την επίδραση των 

οιστρογόνων στους ιστούς αυτούς. 

Πιο συγκεκριµένα, στο γεννητικό σωλήνα: 

Στη µήτρα, σε συνεργασία µε τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη 

προετοιµάζει το ενδοµήτριο για την εγκατάσταση του γονιµοποιηµένου ωαρίου, 

αλλά και για την διατήρηση της µήτρας, σε µια πιο ευνοϊκή κατάσταση, για τη 

φυσιολογική εξέλιξη της κυοφορίας. Συγκεκριµένα, διεγείρει τον 

πολλαπλασιασµό των κυττάρων του ενδοµητρίου, προκαλεί υπερτροφία και 

υπερπλασία των λείων µυϊκών ινών της µήτρας, µειώνει την επίδραση 

ωκυτοκίνης και άλλων παραγόντων που διεγείρουν την κινητικότητα του, µειώνει 

το τραχηλικό έκκριµα, το οποίο γίνεται κολλώδες (και µε αυτόν τον τρόπο 

παρεµποδίζει την δίοδο των σπερµατοζωαρίων, των µικροβίων και άλλων), όµως 

βοηθάει στη αύξηση των εκκρίσεων της µήτρας. Επίσης, παρεµποδίζει την 

ανάπτυξη νέων ωοθυλακίων, ενώ παράλληλα µειώνει την έκκριση της 

ωοθυλακιοτρόπου ορµόνης. 

Στον κόλπο, η προγεστερόνη προάγει την ωρίµανση και τον 

πολλαπλασιασµό των επιθηλιακών κυττάρων. 

Στον ωαγωγό, προκαλεί µεταβολές στο έκκριµα, που εξυπηρετούν 

θρεπτικές ανάγκες του γονιµοποιηµένου ωαρίου. 

Στον µαστό, σε συνεργασία µε τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη, προάγει 

την ανάπτυξη του µαστού και βοηθάει, στην ανάπτυξη των αδενοκυψελίδων του 

µαστικού αδένα κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. 

Η προγεστερόνη αυξάνει την θερµοκρασία του σώµατος. Συνεπώς λίγο 

πριν τον τοκετό (24-48 ώρες) η θερµοκρασία του σώµατος µειώνεται, λόγω του 

ότι µειώνεται και η προγεστερόνη. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ωχρό σωµάτιο παραµένει και λειτουργεί σε 

όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Αυτό συµβαίνει λόγω του ότι τα ζώα δεν έχουν 

αρκετές ποσότητες προγεστερόνης στον πλακούντα ώστε να τις αναπληρώσει. 

Εάν για κάποιο λόγο αφαιρεθεί, θα προκληθεί αποβολή. Υπάρχουν όµως και 

κάποιες εξαιρέσεις, όπως το να εκφυλίζεται νωρίτερα, το οποίο βέβαια συµβαίνει 

στην περίπτωση που η προγεστερόνη του ωχρού σωµατίου µπορεί να 

αναπληρωθεί από την προγεστερόνη του πλακούντα. 

 

 

1.3. 1. 9. Ρελαξίνη: 

 

Η ρελαξίνη είναι πολυπεπτιδική ορµόνη, η οποία είτε παράγεται στην 

ωοθήκη (στο ωοθυλάκιο και το ωχρό σωµάτιο), είτε στο ενδοµήτριο, είτε στον 

πλακούντα κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Όπως αναφέρθηκε όµως παραπάνω, 

ανάλογα µε το είδος του ζώου σε άλλα είδη παράγεται στον ωχρό σωµάτιο και σε 

άλλα στον πλακούντα. Η ρελαξίνη, βοηθάει στον τοκετό, χαλαρώνοντας τους 

συνδέσµους της ηβοϊσχιακής σύµφυσης, γεγονός το οποίο διευκολύνει τον 

τοκετό. Τέλος βοηθάει, στην διαστολή του τραχήλου λίγο πριν ή και κατά τη 

διάρκεια του τοκετού. 

 

Ανδρογόνες ορµόνες: 

 

`Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι ωοθήκες παράγουν σε ποικίλο 

βαθµό ανδρογόνες ορµόνες. Αυτές είναι η τεστοστερόνη και η ανδροστενεδιόνη. 

Η ανδροστενεδιόνη, παράγεται στα κύτταρα της εσωτερικής θήκης  του 

ωοθυλακίου, αλλά και στα κύτταρα του κοκκώδη υµένα, σε µικρότερες 

ποσότητες. Η τεστοστερόνη παράγεται κυρίως στα κύτταρα του κοκκώδη υµένα. 
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1. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΘΗΛΥΚΟΥ ΖΩΟΥ 

 

Είναι γνωστό, ότι για την ολοκλήρωση της αναπαραγωγικής 

διαδικασίας, συντελούν το αρσενικό και το θηλυκό. Όµως από πλευρά 

αναπαραγωγικής λειτουργίας , περισσότερες λειτουργίες  συντελεί το θηλυκό από 

ότι το αρσενικό. Οι λειτουργίες αυτές είναι λοιπόν, η παραγωγή γεννητικών 

κυττάρων ( τα ωάρια δηλαδή), η ένωση των γεννητικών κυττάρων των δυο 

φύλων ( δηλαδή η γονιµοποίηση), η εγκατάσταση – θρέψη – ανάπτυξη του 

εµβρύου ( ή αλλιώς κυοφορία), η έξοδος του εµβρύου από το γεννητικό σωλήνα( 

που είναι ο τοκετός) και τέλος, η διατροφή αλλά και η συντήρηση γενικά του 

νεογέννητου ( δηλαδή ο θηλασµός). 

 

 

ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Στους σκύλους:  

Η έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας χαρακτηρίζεται, στα 

θηλυκά άτοµα από την εµφάνιση του πρώτου οιστρικού κύκλου και στα αρσενικά 

από την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών και την ικανότητα 

επίβασης και οχείας. 

Η ηλικία αυτή εξαρτάται από το γενότυπο, το φύλο, το σωµατικό 

µέγεθος, τη διατροφή, την εποχή και το κλίµα. Στο θηλυκό, πραγµατοποιείται 

συνήθως στην ηλικία των 4-6 µηνών, ενώ στο αρσενικό λίγες εβδοµάδες ή και 

µήνες αργότερα. Οι σκύλοι, οι οποίοι ζουν µέσα σε κυνοτροφείο, αρχίζουν την 

αναπαραγωγική τους δραστηριότητα, αργότερα σε σχέση µε αυτούς που ζουν 

ελεύθεροι. 

Πρέπει να τονιστεί, ότι η έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας, 

δεν σηµαίνει αντίστοιχα και την ικανότητα του ζώου να αναπαραχθεί. Για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του οργανισµού του. 

Η ηλικία για τη γενετήσια ωριµότητα ποικίλει. Στα θηλυκά, είναι µεταξύ 

8-10 µηνών και στα αρσενικά µεταξύ 10-12 µηνών, αλλά µπορεί και µετά την 

ηλικία των 18 µηνών. Για να αναπαραγωγή, συνιστάται να χρησιµοποιούνται τα 
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αρσενικά στην ηλικία των 15-18 µηνών και τα θηλυκά στην ηλικία µετά τον 2ο ή 

3ο οιστρικό κύκλο. 

Στις γάτες: 

Η έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας στο θηλυκό, 

παρατηρείται στην ηλικία των 4-5 µηνών, ενώ η γενετήσια ωριµότητα έρχεται 

µεταξύ 6-12µηνών και σε κάποιες περιπτώσεις 15 µηνών. Στο αρσενικό, λόγω 

του ότι ζει ελεύθερο, µπαίνει στην αναπαραγωγική διαδικασία λίγες βδοµάδες 

νωρίτερα από ότι τα θηλυκά, αλλά και σε σύγκριση µε τα αρσενικά που ζουν 

µέσα σε σπίτι. 

Η γάτα είναι εποχικώς πολυοιστρικό ζώο, δηλαδή εµφανίζει οίστρο 2 ή 

3 φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Σε κάθε εποχή, όµως εµφανίζει 

διαδοχικούς οιστρικούς κύκλους. ∆εν παρουσιάζει οίστρο για 3-4 µήνες το χρόνο, 

από τον Σεπτέµβριο µέχρι το ∆εκέµβριο. Πρέπει να σηµειωθεί όµως, ότι ο 

φωτισµός επηρεάζει έντονα τον οιστρικό κύκλο. 

 

ΕΝΗΒΩΣΗ 

 

Με τον όρο ενήβωση εννοούµε την είσοδο του ζώου στην ήβη. Ήβη 

είναι η ηλικία του ζώου, στην οποία αρχίζει να λειτουργεί το γεννητικό του 

σύστηµα. ∆ιαφέρει στα είδη ζώων και εξαρτάται από τη γενετική δοµή του 

ατόµου. 

 

ΟΙΣΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

Οι σκύλες αµέσως µετά την ενήβωσή τους, εκδηλώνουν τις 

αναπαραγωγικές λειτουργίες τους, µε κάποια περιοδικότητα. Αυτή η 

περιοδικότητα οφείλεται στη λειτουργία της υπόφυσης. Κύριο ρόλο παίζει ο 

υποθάλαµος, µέσω του οποίου και το περιβάλλον επιδρά στην αναπαραγωγική 

λειτουργία των ζώων. 

Αυτή η κυκλική περιοδικότητα των λειτουργιών του αναπαραγωγικού 

συστήµατος, µαζί και µε ένα σύνολο άλλων µεταβολών που παρατηρούνται στο 

ζώο (είναι οργανικές, ορµονικές, και συµπεριφοράς), λέγεται οιστρικός κύκλος 

και χρονικά προσδιορίζεται µεταξύ δύο οίστρων. 
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Οίστρος είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το θηλυκό αναζητεί 

και  δέχεται την επίβαση του αρσενικού, και παρουσιάζονται και κάποιες άλλες 

µεταβολές στο ζώο αυτήν την περίοδο. Αυτές οι µεταβολές είναι οργανικές, 

ορµονικές και συµπεριφοράς. 

Ο οιστρικός κύκλος διαιρείται σε τέσσερα στάδια, τα οποία είναι: ο 

πρόοιστρος, ο οίστρος, ο µέτοιστρος και ο δίοιστρος. Παρακάτω αναλύονται όλα 

τα στάδια. 

Πρόοιστρος, είναι η περίοδος στην οποία ολοκληρώνεται η εκφύλιση 

του ωχρού σωµατίου ή των ωχρών σωµατίων , του προηγούµενου οιστρικού 

κύκλου. Σε αυτή τη φάση έχουµε την προγεστερόνη να µειώνεται και σε 

συνδυασµό µε την αύξηση της ωοθυλακιοτρόπου (η οποία εκκρίνεται µε την 

πτώση της προγεστερόνης), αναπτύσσονται νέα ωοθυλάκια άλλα και αυξάνεται η 

στάθµη των οιστρογόνων στο αίµα. Τα γεννητικά όργανα, διογκώνονται και 

εµφανίζονται µε ερυθρό χρωµατισµό. Πιο συγκεκριµένα, ο πρόοιστρος 

χαρακτηρίζεται από προοδευτική εξοίδηση των χειλέων του αιδοίου και έξοδο 

αιµατηρού υγρού. Στην περίπτωση που είναι ο πρώτος οιστρικός κύκλος, και 

εποµένως δεν υπάρχει ωχρό σωµάτιο, δεν υπάρχει εκφύλισή του, αλλά η απ’ 

ευθείας ανάπτυξη νέων ωοθυλακίων. Το θηλυκό προσελκύει το αρσενικό, λόγω 

της ιδιάζουσας οσµής του, όµως δεν επιτρέπει την επίβαση. Σε πολλά θηλυκά 

ζώα δεν εκκρίνεται υγρό, εποµένως η µόνη ένδειξη για τον πρόοιστρο είναι η 

εξοίδηση των χειλέων του αιδοίου. Ο πρόοιστρος διαρκεί, κατά µέσο όρο 9-10 

µέρες. 

Οίστρος (ή οργασµός) είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το 

θηλυκό δέχεται την επίβαση του αρσενικού. Είναι χαρακτηριστική η στάση 

συνουσίας, αν την πιέσει κάποιος µε το χέρι του στο σηµείο της οσφυϊκής χώρας. 

Παραµένει ακίνητη, µε την ουρά ελαφρώς υψωµένη ή κρατηµένη στα πλάγια. Σε 

αυτό το στάδιο του οιστρικού κύκλου, η έκκριση του αιµατηρού υγρού σταµατάει 

εντελώς ή περιορίζεται αρκετά, ή αντικαθίσταται µε την έκκριση ενός άχρωµου ή 

ανοιχτού, κίτρινου χρώµατος, υγρού. Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη και η 

ωρίµανση των ωοθυλακίων µε την επίδραση των γοναδοτρόπων ορµονών. Προς 

το τέλος, ή λίγο πριν το τέλος γίνεται η ωοθυλακιορρηξία. Τα οιστρογόνα 

συµβάλλουν στην πάχυνση και υπεραιµία του ενδοµητρίου, ενώ τα κύτταρα του 

επιθηλίου των αδένων δείχνουν µεγάλη εκκριτική δραστηριότητα. Τα χείλη του 

αιδοίου, τις δύο πρώτες µέρες, είναι έντονα εξοιδηµένα και πλαδαρά. Ο οίστρος 
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διαρκεί 4-12 µέρες. Η ωοθυλακιορρηξία είναι αυθόρµητη και πραγµατοποιείται 

την 1-3 µέρα µετά την έναρξη του οίστρου. Η διάρκεια ζωής των ωαρίων είναι 4 

µέρες τουλάχιστον, και η γονιµοποιητική ικανότητα των σπερµατοζωαρίων είναι 

µέχρι 5 µέρες. 

*Σηµειώνεται ότι η συνολική διάρκεια πρόοιστρου και οίστρου είναι 8-21 µέρες. 

Εποµένως, αν η διάρκεια του πρόοιστρου είναι µεγάλη, αυτόµατα η διάρκεια του 

οίστρου µειώνεται ή και αντίστροφα. 

Μέτοιστρος, είναι το στάδιο στο οποίο γίνεται η ωοθυλακιορρηξία. 

Αναπτύσσεται το ωχρό σωµάτιο και εποµένως η έκκριση προγεστερόνης από 

αυτό. Υπό την επίδραση της προγεστερόνης, οι αδένες του ενδοµητρίου 

υπερπλάσσονται, επιµηκύνονται και γίνονται περισσότερο ελικοειδείς. ∆ιαρκεί 8 

εβδοµάδες (2 µήνες) περίπου και εµφανίζεται εάν δεν γίνει γονιµοποίηση. Στη 

διάρκεια του µετοίστρου, µπορεί να παρατηρηθούν συµπτώµατα ψευδούς 

εγκυµοσύνης (όπως µεταβολές στο ενδοµήτριο, υπερπλασία µαστικών αδένων µε 

ή και χωρίς κάθοδο γάλακτος, και συµπεριφορά ανόλογη µε αυτή που έχει ένα 

επίτοκο ζώο.). 

∆ίοιστρος ή και άνοιστρος, είναι το στάδιο στο οποίο η µήτρα, υπό την 

επίδραση προγεστερόνης, προετοιµάζεται για την εµφύτευση του 

γονιµοποιηµένου ωαρίου. Κορυφώνεται η εκκριτική δραστηριότητα των 

µητριαίων αδένων και παράγεται το θρεπτικό έκκριµα (µητριαίο γάλα) για το 

ωάριο που γονιµοποιήθηκε. Το ωχρό σωµάτιο βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και 

λειτουργία. Στο τέλος αυτού του σταδίου, αν το ωάριο δεν γονιµοποιηθεί, αρχίζει 

η εκφύλισή του και στη συνέχεια αρχίζει ο πρόοιστρος του επόµενου οιστρικού 

κύκλου, και παράγονται γοναδοτρόπες ορµόνες, αναπτύσσονται νέα ωοθυλάκια, 

παράγονται οιστρογόνα. Εάν πάλι, το ωάριο γονιµοποιηθεί, το ωχρό σωµάτιο 

παραµένει σε λειτουργία και το ζώο µπαίνει στην κυοφορία. 

Είναι η περίοδος ανάπαυσης του γεννητικού συστήµατος και 

εµφανίζεται ανάµεσα στο τέλος του µετοίστρου και στην έναρξη του επόµενου 

προοίστρου. ∆ιαρκεί περίπου 3 µήνες. 

Τα αρσενικά σε αυτό το στάδιο, επιζητούν το θηλυκό και είναι ικανά να 

επιβαίνουν όλο το χρόνο. Η λειτουργία του αναπαραγωγικού τους συστήµατος 

είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Απλά έχουν εξάρσεις, οι οποίες 

συµπίπτουν µε τους οιστρικούς κύκλους των θηλυκών. 
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Τα στάδια του πρόοιστρου και του οίστρου αποτελούν την ωοθυλακική 

φάση. Στο αίµα υπάρχει µεγάλη ποσότητα οιστρογόνων και τουλάχιστον ένα 

ωοθυλάκιο στην ωοθήκη. 

Τα στάδια του µέτοιστρου και του δίοιστρου αποτελούν την ωχρινική 

φάση. Σε αυτά τα στάδια παράγονται µεγάλες ποσότητες προγεστερόνης. 

 

 

 
Εικόνα: Στάση συνουσίας στις σκύλες 

 

 

Στις γάτες: 

Στις γάτες είναι διαφορετικός ο οιστρικός κύκλος. Η µέση διάρκεια του 

είναι 18 µέρες, αλλά µπορεί να φτάσει και τις 80 µέρες. Αυτό οφείλεται στο πότε 

ακριβώς έγινε η συνουσία κατά τη διάρκεια του οίστρου. Το στάδιο του οίστρου 

εµφανίζεται ξαφνικά και εξαρτάται από το αν θα υπάρχουν ή όχι αρσενικά στο 

γύρω περιβάλλον. Εάν δεν υπάρχουν, ο οίστρος διαρκεί 9-10 µέρες και 

ξαναεµφανίζεται µετά από 5-20 µέρες. Εάν υπάρχουν (αρσενικά), διαρκεί κατά 

µέσω όρο 4 µέρες. 

Τα συµπτώµατα που εµφανίζει κατά τη διάρκεια του οίστρου, είναι 

ανησυχία, τάσεις δραπέτευσης, µετακίνηση της ουράς προς τη µία πλευρά και µε 

τα πίσω πόδια της εκτελεί κινήσεις ΄΄ποδηλασίας΄΄, και τέλος νιαουρίζει 

χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που κάποιος την πιάσει µε το ένα χέρι από το 
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δέρµα του τραχήλου και µε το άλλο τη χαϊδέψει κατά µήκος της σπονδυλικής 

στήλης, παίρνει τη χαρακτηριστική στάση ΄΄συνουσίας΄΄ (χαµηλώνει δηλαδή το 

πρόσθιο τµήµα του σώµατός της και ανυψώνει το οπίσθιο). 

Η ωοθυλακιορρηξία προκαλείται 24-32 ώρες µετά το ερέθισµα της 

συνουσίας. Η κατοικίδια γάτα διατηρεί το πρότυπο του άγριου προγόνου της, ο 

οποίος µε αυτόν τον τρόπο απέφευγε άσκοπες ωοθυλακιορρηξίες. 

 

 

 
Εικόνα (α): Στάση συνουσίας – λόρδωση 

 (β): Μετακίνηση ουράς προς τη µία πλευρά 

 (γ): Στάση επίβασης 

 (δ)Στάση µετά τη συνουσία –  ́ ΄κυκλίσµατα΄΄  
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1.5. ΜΑΣΤΟΣ 

 

 

 
 Εικόνα: σχηµατική παράσταση µαστού 

 

Οι µαστοί είναι εξειδικευµένα όργανα, τα οποία παράγουν γάλα. 

Βρίσκονται κάτω από το δέρµα, στη βουβωνική χώρα και διατάσσονται σε ζεύγη, 

συµµετρικά ως προς τη µέση γραµµή. Μεταξύ τους χωρίζονται µε τη 

µεσοµαστιαία αύλακα Οι σκύλες έχουν 5 ζεύγη (δέκα µαστούς), µε βραχείες 

θηλές. 

Ο κάθε µαστός αποτελείται από το σώµα και τη θηλή. Είναι ένας 

αδενοκυψελοειδής αδένας, ο οποίος αποτελείται από πολλά αδενικά λοβία, τα 

οποία περιβάλλονται από συνδετικό ιστό. Από αυτά τα λοβία λοιπόν, ξεκινούν 

πολλοί γαλακτικοί αγωγοί, οι οποίοι ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν τους 

γαλακτοφόρους πόρους, οι οποίοι και πάλι ενώνονται και σχηµατίζουν το 

γαλακτοφόρο κόλπο. Αµέσως µετά το γαλακτοφόρο κόλπο, βρίσκουµε το θηλαίο 

κόλπο, το στόµιο της θηλής ή θηλαίο πόρο, που περιβάλλεται από το σφικτήρα 

της θηλής.  
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Ο µαστός µέχρι την έναρξη της ήβης αυξάνεται σε µέγεθος. Η αύξηση 

αυτή όµως δεν οφείλεται σε ανάπτυξη του αδενώδους παρεγχύµατος και των 

εκφορητικών πόρων. Αναπτύσσεται ο συνδετικός ιστός και εναποτίθεται λίπος. 

Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη είναι θεµελιακής σηµασίας, ώστε να υπάρξει και άλλη 

περαιτέρω ανάπτυξη του µαστού. Με την έναρξη της γενετήσιας δραστηριότητας 

του ζώου, αρχίζει η ουσιαστική ανάπτυξή του, και σε κάθε ωοθηκικό κύκλο, 

αναπτύσσεται περισσότερο. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του µαστού 

συνεχίζεται κατά τους πρώτους µήνες µετά τον τοκετό, καθώς και στις επόµενες 

κυοφορίες (και αντίστοιχες γαλακτοπαραγωγικές περιόδους) του ζώου. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, διακρίνουµε τρία στάδια, την ανάπτυξη του 

µαστού (ώστε να καταστεί ικανός για να εκκρίνει το γάλα), την έναρξη της 

έκκρισης του γάλακτος, και τέλος τη διατήρηση της έκκρισής του. Αυτά τα 

στάδια επηρεάζονται και από κάποιες ορµόνες. Οι µεταβολές στη σχετική 

αναλογία αυτών των ορµονών, συντελούν στη µετάπτωση από το ένα στάδιο στο 

άλλο. 
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Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Α∆ΕΝΟΚΥΨΕΛΕΣ 

 

 

Η προώθηση του γάλακτος, από τις αδενοκυψέλες στους µικρούς 

εκφορητικούς πόρους και από εκεί στους µεγαλύτερους εκφορητικούς πόρους, 

οφείλεται σε ένα νευρορµονικό αντανακλαστικό. Το αντανακλαστικό της 

καθόδου του γάλακτος. Οι υποδοχείς που βρίσκονται στις θηλές του µαστού 

διεγείρονται κατά το θηλασµό. Νευρικές ώσεις από αυτούς τους υποδοχείς, 

άγονται µέσω του νωτιαίου µυελού και του στελέχους του εγκεφάλου στην 

οπίσθια  µοίρα του υποθαλάµου. Έτσι, εκκρίνεται ωκυτοκίνη από τον οπίσθιο 

λοβό της υπόφυσης και αφού φτάσει σύντοµα στο µαστό µε το αίµα, προκαλεί 

σύσπαση των µυοεπιθηλιακών κυττάρων, τα οποία βρίσκονται πάνω στο τοίχωµα 

των αδενοκυψελίδων και των µικρών εκφορητικών πόρων. Με αυτή τη σύσπαση, 

οι αδενοκυψέλες συνθλίβονται και οι µεγαλύτεροι εκφορητικοί πόροι 

διευρύνονται. Με αυτόν τον τρόπο το γάλα προωθείται στους µεγαλύτερους 

εκφορητικούς πόρους, από όπου θηλάζουν τα µικρά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

λειτουργία του νευρορµονικού αντανακλαστικού αναστέλλεται µε τον φόβο, τον 

πόνο και µε άλλους στρεσογόνους παράγοντες. 
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Εικόνα: Ο µηχανισµός µε τον οποίο διεγείρεται η έκκριση των ορµονών του προσθίου λοβού της 

υπόφυσης. 

 
Εικόνα:  αναπαράσταση του νευροορµονικού µηχανισµού που συντελεί στην έξοδο του 

γάλακτος από τις αδενοκυψέλες. 
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ 

 

Είναι το έκκριµα του µαστού, µετά τον τοκετό και διαρκεί µερικές 

µέρες. ∆ιαφέρει από το γάλα, ως προς την ποιοτική σύσταση, αλλά κυρίως ως 

προς την ποσοτική. Έχει καθαρτικές και κυρίως ανοσοποιητικές ιδιότητες 

Χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη συγκέντρωση αντισωµάτων, τα οποία έχουν 

µεγάλη σηµασία για την παθητική ανοσία του νεογέννητου. 

 

 

 

ΤΟ ΓΑΛΑ 

 

Είναι το προϊόν έκκρισης του µαστού. Είναι ένα υγρό λευκό ή 

υποκίτρινο. Η σύστασή του είναι πλήρης, σχεδόν, τροφή για τα νεογέννητα. 

Αυτό, διότι περιέχει ύδωρ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, ανόργανα άλατα, 

βιταµίνες, ένζυµα, ορµόνες, λακτόζη και άλλες ουσίες. Από τα συστατικά του 

γάλακτος, το λίπος, η λακτόζη και οι κύριες πρωτεΐνες, συνθέτονται µέσα στο 

µαστικό εκκριτικό κύτταρο από ουσίες, που φτάνουν εκεί µε το αίµα. Τα 

υπόλοιπα συστατικά δεν συνθέτονται στο µαστικό αδένα, αλλά µεταφέρονται 

αυτούσια από το αίµα στο γάλα. 

Η παραγωγή του γάλακτος, αποσκοπεί στη διατροφή του νεογέννητου 

και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µία συνέχεια της αναπαραγωγικής λειτουργίας 

του θηλυκού. Το γάλα εξασφαλίζει στο νεογέννητο θρεπτικά συστατικά για την 

ανάπτυξή του και κατά την πρώτη περίοδο, µε το πρωτόγαλα, προµηθεύει στο 

νεογέννητο αντισώµατα εναντίον διαφόρων λοιµογόνων παραγόντων. 
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Τα νοσήµατα του γεννητικού συστήµατος είναι πολλά. Η έρευνα, όµως, 

αυτής της εργασίας αφορά τα νοσήµατα και τις παθήσεις που αντιµετωπίζονται 

µε φάρµακα και αντιβιοτικά, και όχι µε χειρουργικές επεµβάσεις. Για το λόγο 

αυτό, παρακάτω δεν αναφέρονται οι παθήσεις και τα νοσήµατα, που 

αντιµετωπίζονται αποκλειστικά µε χειρουργικές επεµβάσεις. Παρ’ όλα αυτά 

υπάρχουν (και αναφέρονται) κάποια νοσήµατα που είναι εξαιρέσεις, για τα οποία 

χορηγούνται αντιβιοτικά αµέσως µετά το χειρουργείο. 

 

 

1.6. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Α∆ΕΝΑ 

 

Οι παθήσεις του προστάτη αδένα, εµφανίζονται συνήθως σε µεσήλικες 

και υπερήλικες σκύλους. Πιο συχνά προσβάλλονται οι σκύλοι που ανήκουν σε 

φυλές µεσαίου και µεγάλου µεγέθους. Έχουν και οι γάτες προστάτη αδένα, όµως 

για άγνωστους λόγους, οι παθήσεις σε αυτό το ζώο είναι εξαιρετικά σπάνιες. 

Οι παθήσεις είναι πολλές και µε διάφορους τύπους. Επίσης υπάρχει 

περίπτωση να παρουσιαστούν περισσότερες από µία στο ίδιο ζώο.  

 

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Είναι η συνηθέστερη πάθηση του προστάτη. Στους µεσήλικες και 

υπερήλικες σκύλους, η διόγκωση του προστάτη οφείλεται, εκτός των άλλων, στην 

υπερτροφία (δηλαδή στην αύξηση του µεγέθους), αλλά και την υπερπλασία των 

προστατικών κυττάρων (δηλαδή την αύξηση του αριθµού τους). Επίσης µπορεί 

να οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπίας των ανδρογόνων ορµονών και των 

οιστρογόνων, στην αύξηση του αριθµού των ανδρογονικών υποδοχέων, αλλά και 

στην ευαισθησία του προστατικού ιστού απέναντι στους ανδρογονικούς 

υποδοχείς. 
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ΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ 

 

Χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό πολλών κοιλοτήτων (που είναι 

γεµάτες µε υγρό) στο παρέγχυµα του προστάτη. Αυτό συµβαίνει λόγω έµφραξης 

των εκκριτικών πόρων του αδένα. 

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Η διαταραχή των αµυντικών µηχανισµών του προστάτη οδηγεί σε 

βακτηριδιακή προστατίτιδα. Σε σπάνια περιστατικά συστηµατικών µυκητιάσεων 

(όπως βλαστοµύκωση, κρυπτοκόκκωση, κοκκιδιοιδιοµύκωση) µπορεί να 

διαπιστωθεί προστατίτιδα. 

 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Είναι από τις σπανιότερες παθήσεις του προστάτη. Συνηθέστεροι 

ιστολογικοί τύποι είναι τα αδενοκαρκίνωµα και το καρκίνωµα του µεταβατικού 

επιθηλίου. Συχνά µεθίστανται, και εντοπίζονται συχνότερα στα λεµφογάγγλια, 

στα οστά και στα εσωτερικά όργανα. Μπορεί να µην επηρεάζονται από ορµόνες, 

ή να επηρεάζονται από ορµόνες που δεν παράγονται στους όρχεις (σηµαντικό 

ρόλο παίζουν οι ορµόνες που παράγονται από τα επινεφρίδια και την υπόφυση). 

Ο ευνουχισµός δεν επηρεάζει την ανάπτυξή τους. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ 
  

ΟΡΧΙΤΙ∆Α – ΕΠΙ∆Ι∆ΥΜΙΤΙ∆Α 

 

ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ ΟΡΧΙΤΙ∆Α - ΕΠΙ∆Ι∆ΥΜΙΤΙ∆Α 

 

Η λοίµωξη αυτή, προκαλείται από διαµπερή τραύµατα ή και από 

επέκταση της λοίµωξης στην ουρογεννητική οδό και τον προστάτη. Πολλά 

βακτήρια είναι υπεύθυνα, όπως και κάποιοι ιοί. Συνήθως είναι αναερόβια. 

Τα ρικετσιακά νοσήµατα, όπως η ερλιχίωση και ο κηλιδώδης πυρετός 

των βραχωδών ορέων µπορεί να προκαλέσουν φλεγµονή στους όρχεις και στην 

επιδιδυµίδα. 

Τα ζώα εµφανίζουν διόγκωση του όσχεου και δυσκινησία, ενώ µπορεί 

να παρατηρηθεί και επίµονο γλύψιµο του όσχεου. Μπορεί να εκδηλωθούν και 

συµπτώµατα από τον προστάτη, ή συµπτώµατα ουρολοίµωξης, τα οποία είναι 

συνέπεια της επέκτασης της λοίµωξης, και σε άλλες περιοχές. 

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΧΙΤΙ∆Α 

 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο αιµατορχικός φραγµός, 

προλαµβάνει την ανοσολογική αντίδραση, στα αντιγόνα των σπερµατοζωαρίων. 

Όταν ο φραγµός αυτός καταργηθεί, ακολουθεί η ορχίτιδα, η οποία είναι διήθηση 

των όρχεων από λεµφοκύτταρα και αγονιµότητα. 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Άµεση προσοχή πρέπει να δίνεται στους τραυµατισµούς των όρχεων και 

του όσχεου, λόγω του ότι µπορεί να οδηγήσει σε χρόνια ορχίτιδα – επιδυδιµίτιδα. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ 

 

Οι παθήσεις του πέους και τις ακροποσθίας συνοδεύονται µε πολλά και 

διάφορα συµπτώµατα, αλλά τα συνηθέστερα είναι η εµφάνιση εκκρίµατος και η 

αιµορραγία. Τα άλλα συµπτώµατα, είναι η διαταραχή της ούρησης, η αδυναµία 

επίβασης, αλλά και η επίπονη και παρατεταµένη στύση του πέους. 

Από το ιστορικό, θα πρέπει να πληροφορηθούµε για τις προσπάθειες για 

σύζευξη, τον τρόπο ούρησης, την παρουσία εκκρίµατος από την ακροποσθία, 

τους ενδεχόµενους τραυµατισµούς, γεγονότα που διευκολύνουν τη διάγνωση των 

παθήσεων του πέους και τις ακροποσθίας. 

 

ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ 

 

ΠΡΙΑΜΙΣΜΟΣ 

 

Πριαµισµός είναι η µόνιµη, αλλά και ανώµαλη στύση του πέους και 

οφείλεται στην αδυναµία του φλεβικού αίµατος να επιστρέψει από αυτό. 

Η επίµονη στύση, που σχετίζεται µε την υπερδραστήρια συµπεριφορά 

και τη σεξουαλική διέγερση, δεν θεωρείται πριαµισµός. Όπως επίσης και οι 

παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν µόνιµη διόγκωση του πέους 

(όπως αιµάτωµα από τραυµατισµό, διαταραχή στην πηκτικότητα του αίµατος). 

Είναι απαραίτητη η θεραπευτική αντιµετώπιση, λόγω του ότι η στάση 

του αίµατος µπορεί να προκαλέσει θρόµβωση και ισχαιµία. 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Στην ακροποσθία και πιθανόν και στο πέος µπορεί να παρατηρηθούν 

αµβλέα ή διαµπερή τραύµατα. Στον τραυµατισµό µπορεί να διαπιστωθεί και 

κάκωση του πέους. Όταν ο τραυµατισµός οφείλεται σε δάγκωµα, ατύχηµα κατά 

την επίβαση, ή επανειληµµένους καθετηριασµούς της ουρήθρας, µπορεί να 

παρατηρηθεί έκκριµα, οίδηµα, πυρετός, πόνος και άλλα, στην ακροποσθία. Το 

αιµάτωµα του πέους µπορεί να µοιάζει µε πριαµισµό. 
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ΒΑΛΑΝΟΠΟΣΘΙΤΙ∆Α 

 

Είναι η φλεγµονή της ακροποσθίας και του πέους. Οφείλεται σε 

βακτηριδιακή φλεγµονή, η οποία µπορεί να προκληθεί από µόνη, ή λόγω 

δυσµορφίας, ή λόγω τραυµατισµού, ή λόγω καθήλωσης ξένου σώµατος στο πέος 

ή την ακροποσθία. Είναι πιο συνηθισµένη στους σκύλους και λιγότερο στις γάτες. 
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1. 7. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ 

 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

 

Ο οιστρικός κύκλος διαταράσσεται όταν αλλάζει η έκκριση των 

οιστρογόνων και της προγεστερόνης από τις ωοθήκες. Αυτές οι διαταραχές, έχουν 

σχέση µε τις ωοθηκικές κύστεις, τις διαµαρτίες της διάπλασης, τα νεοπλάσµατα 

των ωοθηκών, αλλά και µε άλλες παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των 

ωοθηκών. 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΙΣΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΟΙΣΤΡΟΣ 

 

Παρατεταµένος άνοιστρος, ορίζεται η παράταση των µεσοδιαστηµάτων 

των οίστρων πάνω από ένα χρόνο για τη σκύλα, και πάνω από ένα µήνα στη γάτα. 

Η καθυστέρηση στην εµφάνιση του οίστρου, µπορεί να οφείλεται και στην 

παρουσία ωχρινοποιηµένων ωοθυλακικών κύστεων που εκκρίνουν 

προγεστερόνη. 

Η απουσία οιστρικών κύκλων, πρέπει να διαφοροποιείται από τους 

σιωπηλούς οίστρους, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από τα συµπτώµατα αυτής της 

φάσης. Αυτό το φαινόµενο παρατηρείται συχνά στις σκύλες, κατά στον πρώτο 

τους οίστρο.  

Ο άνοιστρος µπορεί να συνδέεται και µε παθολογικές καταστάσεις, 

όπως ερµαφροδιτισµός. Επίσης αν υπάρχουν σηµάδια ενδοκρινοπάθειας, η 

αντιµετώπισή της θα πρέπει να προηγείται από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική 

αγωγή. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΦΑΣΗ ΑΝΟΙΣΤΡΟΥ 

 

Η εµφάνιση οιστρικών κύκλων κάτω των 4 χρονών, θεωρείται 

παθολογική κατάσταση, λόγω του ότι χρειάζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

για την αναγέννηση του ενδοµητρίου, ώστε να εξασφαλίσει γονιµότητα για 
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συζεύξεις στο µέλλον. Η αγονιµότητα είναι το κύριο και πιο συχνό σύµπτωµα της 

πάθησης αυτής. 

 

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΣΤΡΟΣ 

 

Η παράταση (των συµπτωµάτων) του οίστρου είναι παθολογική, όταν 

ξεπεράσει τις 35 µέρες για τη σκύλα και 16µέρες για τη γάτα. Η αιτία της 

παράτασης αυτής είναι οι κύστεις των ωοθηκών. 

∆ιακεκοµµένος οίστρος, µπορεί να παρερµηνευτεί σαν παρατεταµένος 

και να χαρακτηριστεί από την καθυστέρηση στην έναρξη. Μπορεί δηλαδή, να 

διαρκέσει 2-4 εβδοµάδες µετά το τέλος του πρόοιστρου. 

Παράταση, µπορεί σπάνια να παρατηρηθεί και στα λειτουργικά 

νεοπλάσµατα των ωοθηκών, από τα οποία εκκρίνονται οιστρογόνα. 

 

ΚΥΣΤΕΙΣ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ 

 

Οι κύστεις των ωοθηλακίων, είναι δοµές γεµάτες µε υγρά, οι οποίες 

αναπτύσσονται µέσα στην ωοθήκη. Αποτέλεσµα της ανάπτυξης αυτής είναι η 

παρατεταµένη έκκριση οιστρογόνων, µε συνεχή συµπτώµατα πρόοιστρου και 

οίστρου, το οποίο σηµαίνει ότι ελκύεται το αρσενικό. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του µη φυσιολογικού οίστρου, µπορεί να µη συµβεί ωοθυλακιορρηξία. Οι κύστεις 

ωοθυλακίων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε σκύλα, η οποία εκδηλώνει 

οίστρο για πάνω από 21 µέρες, ή όταν ο πρόοιστρος και ο οίστρος µαζί, διαρκούν 

για πάνω από 40 µέρες. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

ΑΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

Ατονία της µήτρας είναι η απουσία ή η εξασθένηση των συσπάσεων του 

µυοµητρίου. Μπορεί να είναι πρωτογενής (παθήσεις της µήτρας, ασυµπτωµατική 

πολυστηµατική νόσος) ή δευτερογενής (παρατεταµένοι τεινεσµοί λόγω µηχανικής 

έµφραξης της γεννητικής οδού). Η εξάντληση του ζώου, η υπογλυκαιµία, η 

υπασβεστιαιµία, είναι οι συχνοί παράγοντες που προκαλούν ατονία της µήτρας. 

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΥΟΦΟΡΕΙ 

 

ΠΥΟΜΗΤΡΑ 

 

Η προγεστερόνη προάγει την υπερπλασία των αδένων του ενδοµητρίου 

και µειώνει τον τόνο των λείων µυϊκών ινών της µήτρας, µε αποτέλεσµα την 

κατακράτηση του περιεχοµένου της. Επειδή αυτές οι µεταβολές, είναι 

απαραίτητες για να συνεχιστεί η εγκυµοσύνη, η συγκέντρωση της προγεστερόνης 

στον ορό του αίµατος, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, σε όλη τη διάρκεια του 

δίοιστρου, µέχρι και τον τοκετό, κατά τον οποίο πέφτει σε χαµηλά επίπεδα. Η 

µήτρα που δεν κυοφορεί, υφίσταται τις ίδιες ορµονικές επιδράσεις και εµφανίζει 

συχνά, κυστική υπερπλασία στο ενδοµήτριο. 

Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα, θεωρούνται εξαιρετικό υπόβαθρο για 

την ανάπτυξη των βακτηριδίων, το οποίο µπορεί να εξελιχθεί σε ενδοµήτρια 

λοίµωξη. 

Η χορήγηση προγεσταγόνων προδιαθέτει την εµφάνιση πυοµήτρας. Για 

τη σκύλα τα προγεσταγόνα, χρησιµοποιούνται για την αναστολή οίστρου. 

Πυοµήτρα, µπορεί να εµφανιστεί και µετά από χορήγηση οιστρογόνων, για να 

αποφευχθεί η κυοφορία, ύστερα από ανεπιθύµητη σύζευξη. Τα οιστρογόνα 

βοηθούν τη δράση της προγεστερόνης στο ενδοµήτριο. 

Στην πυοµήτρα δεν έχει διαπιστωθεί κληρονοµική προδιάθεση. Σε ζώα 

που δεν έχουν γεννήσει ποτέ, η πιθανότητα για πυοµήτρα πολύ πιο αυξηµένη, σε 

σύγκριση µε τα ζώα που έχουν γεννήσει πολλές φορές. 
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Ένα από τα συµπτώµατα της πυοµήτρας είναι το κολπικό έκκριµα, το 

οποίο είναι πυώδες ή πυοαιµορραγικό. Πολλά ζώα παρουσιάζουν εµετό, 

ανορεξία, πολυουρία, αφυδάτωση και κατάπτωση. Στη γάτα τα συµπτώµατα δεν 

είναι τόσο σαφή όσο στη σκύλα. Επίσης η γάτα, συνήθως αποµακρύνει αρκετή 

ποσότητα του κολπικού εκκρίµατος, µε το γλύψιµο του αιδοίου. Στη ψηλάφηση 

της κοιλιάς, η µήτρα είναι διογκωµένη, έχει συµπαγή σύσταση και είναι γεµάτη 

µε υγρό που κλυδάζει. 

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΊ 

 

Οι παθήσεις που εµφανίζονται και εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της 

κυοφορίας, συχνά οδηγούν σε αποβολή. Μπορεί να µην οφείλεται σε άµεση 

προσβολή της µήτρας, αλλά σε κληρονοµικές ανωµαλίες και τις διαµαρτίες 

διάπλασης των εµβρύων, την τοξική δράση ορισµένων φαρµάκων, την 

τερατογένεση, τις ορµονικές διαταραχές, οι οποίες µειώνουν τη διάρκεια του 

δίοιστρου, όπως και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις που εµποδίζουν την 

ολοκλήρωση της εγκυµοσύνης. 

 

ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ 

 

∆ιάφοροι µικροοργανισµοί που προσβάλουν άλλα συστήµατα, µπορούν 

να προσβάλουν και το γεννητικό σύστηµα, προκαλώντας του αποβολή. Για τα 

νοσήµατα αυτά εφαρµόζεται θεραπεία και πρόληψη. 

Οι σηµαντικότεροι λοιµογόνοι παράγοντες είναι η βρουκέλλα και ο 

ερπητοϊός. Προκαλούν αποβολή στο ζώο και µπορεί να συµβεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο της εγκυµοσύνης. Στη λοίµωξη από βρουκέλλα, συχνά διαπιστώνονται και 

άλλες παθολογικές καταστάσεις. Στη λοίµωξη από ερπητοϊό, δεν υπάρχει ειδική 

θεραπεία. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ – ∆ΥΣΤΟΚΙΑ 

 

Ο φυσιολογικός τοκετός ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο ο τράχηλος διαστέλλεται και η µήτρα συσπάται, στο δεύτερο το έµβρυο 

εξωθείται προς τα έξω και στο τρίτο, αποµακρύνονται οι εµβρυϊκοί υµένες.  

 

∆ΥΣΤΟΚΙΑ 

 

∆υστοκία είναι µια παθολογική κατάσταση, που σηµαίνει µη 

φυσιολογικός τοκετός ή δύσκολος τοκετός. Είναι συχνό πρόβληµα και οφείλεται 

είτε σε ανατοµικά αίτια, είτε σε παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσπαση του 

µυοµητρίου. Επίσης οφείλεται και στη µητέρα (όπως αδράνεια της µήτρας, ή 

µικρό µέγεθος του γεννητικού καναλιού), ή και στο έµβρυο (υπέρβαρο έµβρυο, 

λανθασµένη θέση εµβρύου ενώ µπαίνει στο γεννητικό κανάλι ώστε να γεννηθεί). 

Οι νανόσωµες φυλές παρουσιάζουν µεγαλύτερη προδιάθεση για δυστοκία. 

Η δυστοκία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, σε όλες τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 1) σε ζώα µε ιστορικό σε προηγούµενες δυστοκίες ή µε φραγµένο 

τον αναπαραγωγικό σωλήνα 2) όταν ο τοκετός δεν ολοκληρώνεται µέσα σε 24 

ώρες, µετά την πτώση της πρωκτικής θερµοκρασίας, 3) ύπαρξη σφιχτών έντονων 

κοιλιακών συστολών, οι οποίες διαρκούν 1-2 ώρες, µε τις οποίες δεν υπάρχει 

δίοδος για τα νεογέννητα, 4) σε ενεργή γέννα, στην  οποία υπάρχει µεγάλος 

χρόνος ανάµεσα σε διαδοχικά νεογέννητα, 5) όταν υπάρχει αδρανής περίοδος, 

που κρατά πάνω από 4-6 ώρες,  κατά τη διάρκεια ενεργής γέννας, 6) όταν η 

µητέρα είναι εκδηλωτική στον πόνο, 7) όταν εµφανίζονται µη συνηθισµένες 

αλλαγές στο αιδοίο (αλλαγή χρώµατος και άλλα). 

Η δυστοκία εκτιµάται και από την κατάσταση των ζώων. Είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ένα ακριβές ιστορικό, σχετικά µε τους προηγούµενους 

τοκετούς και µε ηµεροµηνίες τοκετών, πυελικά τραύµατα και άλλα. Θα πρέπει να 

εξετάζονται για το αν έχουν συµπτώµατα για ασθενές σύστηµα, το οποίο, έστω 

και παροδικά, µπορεί να χρειαστεί ξαφνικά, καισαρική τοµή. Το φυσιολογικό 

χρώµα του κολπικού εκκρίµατος κατά τον τοκετό, είναι σκούρο πράσινο χρώµα. 

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσιολογικά θα πρέπει να του δοθεί σηµαντική 

προσοχή. Θα πρέπει να εξεταστεί ψηφιακά η δίοδος που θα ακολουθήσει το 
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έµβρυο κατά την έξοδό του, ώστε να αξιολογηθεί για το αν είναι ικανή για τη 

γέννα, όπως επίσης και η θέση που έχει το έµβρυο µέσα στη κοιλιά. 

 

 

 

 

 
 Εικόνα: Φυσιολογικός τοκετός στη γάτα 
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Εικόνα: Φυσιολογικός τοκετός σε θηλυκό σκυλί 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΧΕΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 

 

ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΗ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΤΙ∆Α 

 

Είναι µια λοίµωξη της µήτρας, η οποία οδηγεί συχνά στο θάνατο τη 

µητέρα και εµφανίζεται σε περιπτώσεις όπως δυστοκία, κατακράτηση του 

πλακούντα ή των εµβρύων, αποβολή, ακόµα και ύστερα από φυσιολογικό τοκετό. 

Εµφανίζεται συνήθως µια βδοµάδα µετά τον τοκετό. ∆ιαπιστώνεται ένα 

αιµορραγικό, δύσοσµο έκκριµα από τον κόλπο. Παράλληλα, στο ζώο 

παρατηρούνται, ανορεξία, λήθαργος, κατάπτωση, εµετός. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙ∆ΟΙΟΥ 

 

Οι παθήσεις αυτές των κατοικίδιων ζώων, εµφανίζονται µε συµπτώµατα 

παρόµοια µε αυτά των παθήσεων της κατώτερης ουροφόρου οδού, όπως 

παροδική ή µόνιµη ακράτεια ούρων, κολπικό έκκριµα, δερµατίτιδα του περινέου, 

εντοπισµένη ευαισθησία και δυσοσµία. Αυτό συµβαίνει διότι το αιδοίο και ο 

πρόδροµος του κόλπου, συναντώνται σε κοινή απόληξη του γεννητικού και του 

ουροποιητικού συστήµατος. 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

 

Οι συγγενείς ανωµαλίες του αιδοίου είναι σπάνιες στην πράξη, και η 

ανεύρεση τους συνήθως είναι τυχαία, λόγω των δευτερευόντων επιπλοκών. Οι 

ανατοµικές ανωµαλίες, αφορούν στη διάπλαση, τις διαστάσεις και τη θέση του 

αιδοίου και προδιαθέτουν σε παθολογικές καταστάσεις, όπως ουρολοιµώξεις, 

κυστίτιδα, ακράτεια ούρων και άλλες. 

 

ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙ∆ΟΙΟΥ 

 

Το αιδοίο πρέπει να βρίσκεται στη µέση γραµµή της περινεϊκής χώρας, 

αµέσως µετά τον πρωκτό, και να είναι άµεσα ορατό µε την επισκόπηση του 

οπίσθιου τµήµατος του σώµατος του ζώου. Το υποπλαστικό αιδοίο είναι µικρό 

και καλύπτεται τελείως από τις πτυχές του δέρµατος του περινέου. Αντίθετα το 

ανώτερο τµήµα και τα πλάγια του φυσιολογικού αιδοίου, δεν πρέπει να 

καλύπτονται από τις πτυχές του δέρµατος του περινέου. Υπάρχουν όµως 

περιπτώσεις, στις οποίες οι πτυχές του δέρµατος καλύπτουν το αιδοίο. 

Στα σεξουαλικά δραστήρια ζώα, τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του 

αιδοίου µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των φάσεων του ωοθηκικού κύκλου. 

Στον πρόοιστρο και τον οίστρο το αιδοίο είναι οιδηµατικό και µεγαλύτερο, ενώ 

παράλληλα µετατοπίζεται προς τα πάνω για να διευκολύνεται η σύζευξη. Στις 

στειρωµένες σκύλες, δεν παρατηρείται µεταβολή στο µέγεθος του αιδοίου. 

Στο ιστορικό ορισµένων περιστατικών, αναφέρεται η χρόνια 

αιδοιοκολπίτιδα, η κυστίτιδα και η ανιούσα ουρολοίµωξη. Όταν η περιοχή 

καλύπτεται από µεγάλες δερµατικές πτυχές, η τοπική αύξηση της θερµοκρασίας 
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και της υγρασίας σε συνδυασµό µε τα κολπικά εκκρίµατα και τα ούρα 

δηµιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη φλεγµονή και τη βακτηριδιακή 

υπερανάπτυξη. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

 

Οι διαταραχές της εµβρυογένεσης του ουροποιητικού εκκολπώµατος 

συχνά προκαλούν διαµαρτίες στη διάπλαση του κόλπου και του προδρόµου του, 

όπως τα κολπικά διαφράγµατα, ο παρθενικός υµένας, τα υπολείµµατα των 

παραµεσονεφρικών πόρων. Αυτές οι ανωµαλίες προκαλούν στένωση του κόλπου 

(ή και το προδρόµου) και ενδέχεται να εµποδίσουν τη φυσιολογική σύζευξη ή να 

προδιαθέσουν σε χρόνια ανιούσα λοίµωξη της ουρογεννητικής οδού. 

 

ΚΟΛΠΙΤΙ∆Α 

 

ΒΑΚΤΗΡΙ∆ΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙ∆Α 

 

Εµφανίζεται κατά κανόνα δευτερογενώς σε ζώα µε παθήσεις της 

κατώτερης ουροφόρου και γεννητικής οδού, µε νεοπλάσµατα του κόλπου, µε 

υπερτροφία της κλειτορίδας και µε τοπικό τραυµατισµό. 

 

ΙΟΓΕΝΗΣ ΚΟΛΠΙΤΙ∆Α 

 

Ο ερπητοϊός, µπορεί να προκαλέσει και θανατηφόρο νόσο των 

νεογέννητων, αλλά και φυσαλιδώδες εξάνθηµα στο βλεννογόνο του κόλπου της 

µητέρας. Επίσης η λοίµωξη από ερπητοϊό µπορεί να προκαλέσει αγονιµότητα. 
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

ΜΑΣΤΙΤΙ∆Α 

 

Η φλεγµονή παρατηρείται σε σποραδικές µόνο περιπτώσεις, µε οξεία ή 

χρόνια µορφή. Η οξεία χαρακτηρίζεται από πυώδη ή γαγγραινώδη φλεγµονή, 

οίδηµα και σοβαρή διαταραχή της γενικής κατάστασης. Η χρόνια χαρακτηρίζεται 

από αλλοιώσεις του παρεγχύµατος, οι οποίες εύκολα συγχέονται µε 

νεοπλάσµατα. Αναλυτικότερα: 

 

ΟΞΕΙΑ ΜΑΣΤΙΤΙ∆Α 

 

Παρατηρείται κατά τις πρώτες µέρες της λοχείας, δηλαδή κατά την αρχή 

της γαλουχίας, και σπανίως σε περιπτώσεις ψευδοκύησης. 

Η φλεγµονή προκαλείται κυρίως από σταφυλόκοκκους και σπανιότερα 

από στρεπτόκοκκους. Η εγκατάστασή τους, γίνεται µέσω του στοµίου, του 

θηλαίου πόρου. Αλλά συχνότερα µέσω των λύσεων της συνέχειας του δέρµατος, 

που προκαλούνται από τα δόντια των νεογέννητων. Η ανάπτυξη της φλεγµονής 

ευνοείται από την µη εκκένωση των µαστών από το γάλα, ή από τη µη 

αποµάκρυνση των νεογέννητων από τη µητέρα τους. Η ψηλάφηση του 

προσβεβληµένου µαστού, είναι επώδυνη. Κατά την πίεση του µαστού, 

παρατηρείται έξοδος ελάχιστου εκκρίµατος, που έχει ορώδη σύσταση και χρώµα 

κιτρινωπό ή σύσταση παχύρρευστη και χρώµα γκρίζο (ή γκριζοκόκκινο). 

Παρατηρείται άνοδος της θερµοκρασίας, ανορεξία, κατάπτωση του 

ζώου. Σπάνια παρατηρείται εµετός και διάρροια. Μπορεί να προκύψει θάνατος 

εντός 2-5 ηµερών. 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣΤΙΤΙ∆Α 

 

Η χρόνια µαστίτιδα µπορεί να είναι επακόλουθο της οξείας µαστίτιδας, 

ή και το αποτέλεσµα ήπιας φλεγµονής µε χρόνια εξέλιξη. Συµβαίνει συνήθως σε 

έναν µαστό, ο οποίος παρουσιάζει ανώµαλη και ανώδυνη διόγκωση σε κάποιο 

µέρος του παρεγχύµατός του. Οι θηλές, επίσης, παρουσιάζουν συχνά αλλοιώσεις 

στο σχήµα τους. 
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Τόσο η οξεία, όσο και η χρόνια µαστίτιδα, ενδέχεται να συνοδεύονται 

από το σχηµατισµό κύστεων, σε µέγεθος κερασιού, σε έναν ή και περισσότερους 

µαστούς. Αυτές οι κύστες περιέχουν ένα παχύρρευστο σοκολατόχρωµο υγρό. 
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1.8  ΑΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος προϋποθέτει την κατανόηση των 

ιδιαιτεροτήτων του αναπαραγωγικού συστήµατος. Η καλή γνώση της 

φυσιολογίας της αναπαραγωγής είναι επίσης απαραίτητη, προκειµένου να 

γονιµοποιηθεί και να κυοφορήσει το ζώο. 

 

ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

 

Η ψευδής εγκυµοσύνη είναι, όταν το ζώο έχει συµπτώµατα 

εγκυµοσύνης, αλλά δεν είναι έγκυο. Είναι περισσότερο συνηθισµένη στις σκύλες 

και εµφανίζεται στο τέλος του δίοιστρου. Χαρακτηρίζεται από υπερπλασία των 

µαστικών αδένων, γαλακτοπαραγωγή, αλλά και από αλλαγές στη συµπεριφορά. 

Μερικά ζώα συµπεριφέρονται σαν να έχουν γεννήσει, βλέπουν τα νεογέννητά 

τους σαν άψυχα αντικείµενα, και αρνούνται να καταναλώσουν τροφή. Η 

πιθανότητα της ψευδούς εγκυµοσύνης, αυξάνεται όταν υπάρχει στο ιστορικό τους 

ψευδής εγκυµοσύνη και την αντιλαµβανόµαστε ύστερα από κοιλιακή ψηλάφηση. 

Η µειωµένη προγεστερόνη σε συνδυασµό µε συγκεντρώσεις αυξηµένης 

προλακτίνης και καθυστερηµένο δίοιστρο, θεωρούνται κλινικά συµπτώµατα. Η 

θεραπεία δεν συστήνεται, στην  περίπτωση που η κατάσταση λυθεί από µόνη της 

µέσα σε 1-3 εβδοµάδες. Στις σκύλες µε δυσφορία, λόγω αύξησης του µαστικού 

αδένα, θα έφερνε ανακούφιση η εναλλαγή ζεστού και κρύου µε κοµπρέσες στον 

µαστό, ή και το περιτύλιγµα της κοιλιάς µε ελαστικό επίδεσµο. Οι ιδιοκτήτες, θα 

πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να βγάλουν έξω από τους µαστούς το γάλα, 

διότι τότε θα διεγείρουν κι άλλο τη γαλακτοπαραγωγή. 

 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

 

Η αποτυχηµένη σύλληψη µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως, 

κακή ποιότητα σπέρµατος, απουσία ωοθυλακιορρηξίας, ακατάλληλος χρόνος 

σύζευξης, λανθασµένοι χειρισµοί κατά τη σύζευξη και την τεχνητή 

σπερµατέγχυση, αποτυχία ‘κατασκήνωσης’  του ωαρίου στο ενδοµήτριο, άρνηση 
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σκύλας για σύζευξη, αποτυχηµένη απόπειρα σύζευξης, απορρόφηση και αποβολή 

των εµβρύων. 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ 

 

Οι αιτίες αγονιµότητας του αρσενικού είναι ολιγοσπερµία, ασπερµία-

αζωοσπερµία (µη ολοκληρωµένη εκσπερµάτωση, παλίνδροµη εκσπερµάτωση, 

εµφραξη των σπερµατικών πόρων, δυσλειτουργία των όρχεων), µη φυσιολογική 

κινητικότητα σπερµατοζωαρίων, διαταραχές στη µορφολογία των 

σπερµατοζωαρίων. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

2.1. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ 

 

2.1. 1. Μεγεστρόλη οξεϊκή: 

 

Είναι προγεσταγόνο και χορηγείται από το στόµα. Ενδείκνυται για την 

πρόληψη, καταστολή και µετάθεση του οίστρου στα ζώα, για τον έλεγχο της 

ψευδούς εγκυµοσύνης και των όγκων του µαστού, που εξαρτώνται από 

οιστρογόνα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ζώα µε νοσήµατα του γεννητικού 

συστήµατος, σε εγκυµοσύνη ή σε όγκους µαστού (εκτός αν είναι εξαρτώµενοι 

από οιστρογόνα). 

Η χορήγησή της µπορεί να προκαλέσει στα σκυλιά διόγκωση του 

µαστού ή και γαλακτόρροια. Επίσης στη γάτα, έχει παρατηρηθεί υπερπλασία στο 

µαστό και πυοµήτρα. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να µην χορηγείται για πάνω από 

δυο φορές, ειδικά όταν αυτές είναι συνεχόµενες. 

 

Σκευάσµατα: 

1. PILKAN 5  (CEVA) ΚΤΗΝ.  Tabl. bt 16*5 mg 

2. PILKAN 20 (CEVA) ΚΤΗΝ.  Tabl. bt 16*20 mg 

 

∆οσολογία: 

Η δοσολογία για ψευδή εγκυµοσύνη είναι 2 mg/kg κάθε µέρα για 5-8 

µέρες, και η πρώτη δόση χορηγείται µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. 

Για τους όγκους των µαστών της σκύλας (οι οποίοι οφείλονται σε 

οιστρογόνα), χορηγούνται επίσης 2mg/kg κάθε µέρα, αλλά για 10 µέρες. 

Για την πρόληψη της εµφάνισης του οιστρικού κύκλου στη σκύλα, 

ξεκινάµε την αγωγή το λιγότερο µια βδοµάδα πριν τη φάση του πρόοιστρου. 

Ξεκινάµε χορηγώντας 0,5 mg/kg κάθε µέρα για 32 µέρες και µπορεί να 

συνεχιστεί για 4 µήνες, µε µείωση της δόσης σε 0,1 ή 0,2 mg/kg δυο φορές την 

εβδοµάδα. 

Για να αναστείλουµε τις εκδηλώσεις του οίστρου στη σκύλα, 

χορηγούνται 2mg/kg για 8 µέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα θα πρέπει να 
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αποµονώνεται το ζώο, διότι εκκρίνεται ένα αιµορραγικό έκκριµα (φάση: 

πρόοιστρος) για 2-9 µέρες, το οποίο προσελκύει το αρσενικό. Αυτή η θεραπεία 

εφαρµόζεται τις 3 πρώτες µέρες του πρόοιστρου (και τότε θεωρείται ασφαλής). Ο 

επόµενος οίστρος εµφανίζεται 30-45 µέρες νωρίτερα από την αναµενόµενη 

ηµεροµηνία. ∆εν είναι κατάλληλη αγωγή για ζώα που δεν έχουν οµαλό 

πρόοιστρο. 

Όσο για τη γάτα και την πρόληψη της εµφάνισης των οιστρικών κύκλων 

σ’ αυτήν, χορηγούνται 2,5mg κάθε µέρα, για 60 µέρες. Όταν δοθούν 0,05mg/kg, 

κάθε µέρα, για 12 µήνες, αναµένονται καλά αποτελέσµατα. Μια άλλη αγωγή που 

προτείνεται, είναι για 2,5mg/kg ανά 3 συγκεκριµένες µέρες την εβδοµάδα, το 

οποίο µπορεί να συνεχιστεί για 10 µήνες. Εκδήλωση οίστρου έχουµε 2-4 

βδοµάδες µετά το τέλος της αγωγής. Για αναστολή των εκδηλώσεων του οίστρου, 

χορηγούνται 5mg καθηµερινά, για 3 µέρες. Μετά από τις 3 µέρες µπορεί να 

συνεχιστεί για 10 εβδοµάδες, µε 2,5-5mg µια φορά την εβδοµάδα. Εκδήλωση 

οίστρου αναµένεται 2-4 εβδοµάδες µετά το τέλος της αγωγής. 

 

2.1. 2. Μεδροξυπρογεστερόνη οξεϊκή: 

 

Είναι ένα προγεσταγόνο, το οποίο χορηγείται µε ένεση και είναι µακράς 

δράσης. Χορηγείται τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή του 

οίστρου, τόσο στις γάτες όσο και στις σκύλες. Στα αρσενικά, ενδείκνυται για να 

ελαττωθεί η έντονη σεξουαλική επιθυµία τους, αλλά και για να ελεγχθεί η 

υπερτροφία του προστάτη. 

Παρ’ όλα αυτά, η επανειληµµένη χρήση της ουσίας αυτής, µπορεί να 

προκαλέσει προβλήµατα, όπως πυοµήτρα, διόγκωση των µαστών, αλλά και 

γαλακτοπαραγωγή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται όταν το ζώο είναι έγκυο, ή 

όταν υπάρχουν νοσήµατα στο γεννητικό σύστηµα, όπως δυσλειτουργίες του, 

όγκοι στις ωοθήκες ή στη µήτρα και άλλα. 

 

Σκευάσµατα: 

1) HELLAPRESTRAL (New Vet) ΚΤΗΝ.  Vial  5 ml (50 mg/ml) 

2) PERLUTEX (Leo) Animedia ΚΤΗΝ.  Vial 10 ml (25mg/ml) 

3) PROVERA (UpJohn) 

      Tabl. bt 24*5 mg 
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      Tabl. bt 5*10 mg 

      Tabl. bt 10*100mg 

 

∆οσολογία: 

 

Σκύλες: 

Για σωµατικό βάρος έως 15kg. Για πρόληψη του οίστρου χορηγούνται 50mg. 

Για σωµατικό βάρος µεγαλύτερο από 15kg.  Για πρόληψη οίστρου, χορηγούνται 

3mg/kg. Και στις δυο περιπτώσεις η ένεση θα πρέπει να γίνεται 1-1,5 µήνα πριν 

τον αναµενόµενο οίστρο. 

Για αναστολή των εκδηλώσεων του οίστρου, µπορούν να ακολουθηθούν 

δυο αγωγές. Κατά την µια, χορηγούνται 1,5-2 mg/kg (από το στόµα) κάθε µέρα, 

για 5 µέρες, αλλά µε συνέχιση για άλλες 5 µέρες και µείωση σε 0,75-1 mg/kg. 

Σύµφωνα µε την άλλη αγωγή, χορηγούνται 0,05 mg/kg (από το στόµα) κάθε 

µέρα, που όµως µπορεί να κρατήσει µέχρι 12 µήνες. Εκδήλωση οίστρου 

αναµένεται 2 µήνες αφού τελειώσει ή διακοπεί η θεραπεία. 

 

Γάτες: 

Για πρόληψη οίστρου στις γάτες χορηγούνται 25-50mg και η εκδήλωση του 

οίστρου αναµένεται 2-4 µήνες αφού εφαρµοστεί η αγωγή αυτή. Για να 

ανασταλούν οι εκδηλώσεις οίστρου (αλλά όχι για µεγάλο χρονικό διάστηµα), 

χορηγούνται 5mg/ζώο (από το στόµα) κάθε µέρα και για 5 µέρες. 

 

 

2.1. 3. Μιµπολερόνη: 

 

Από χηµική άποψη ανήκει στα στεροειδή και η δράση της διακρίνεται 

σε αναβολική, ανδρογονική και αντιγοναδοτροπική, αναστέλλοντας έτσι την 

έκκριση της ωχρινοτρόπου ορµόνης ( LH). Χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες 

τόσο της Ευρώπης όσο και της Βόρειας Αµερικής, βοηθώντας στην πρόληψη της 

εµφάνισης οιστρικού κύκλου τόσο του σκύλου όσο και της γάτας. Έχει 

χρησιµοποιηθεί, όµως στο παρελθόν, σε κάποιο ζώο για να ανακουφιστεί από 

συµπτώµατα ψευδοκύησης. 
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Σκευάσµατα: 

 

Τα σκευάσµατα που την περιέχουν δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Στις 

Η.Π.Α. κυκλοφορεί µε το όνοµα  CHEQUE (UpJohn) 

∆οσολογία της ουσίας: 

Χορηγείται καθηµερινά από το στόµα, αλλά οι δόσεις ποικίλουν, 

ανάλογα µε το βάρος του ζώου, από 30 mg/ζώο έως 180 mg/ζώο. Αντίθετα στα 

Γερµανικά Λυκόσκυλα (τόσο στα καθαρόαιµα, όσο και στα ηµίαιµα) 

χρησιµοποιείται η µέγιστη δόση ανεξάρτητα από το βάρος τους. 

Η αγωγή πρέπει να ξεκινήσει το λιγότερο 30 ηµέρες πριν από τον 

οίστρο που αναµένεται, ενώ µπορεί να συνεχιστεί για 6 µήνες ή ακόµα και για 

περισσότερο. Πρέπει να σηµειωθεί πως εάν χορηγηθεί στο ζώο, ενώ αυτό 

βρίσκεται σε οίστρο, τότε δεν µπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του. 

Σε πείραµα διαπιστώθηκε ότι, 17 από τις 22 σκύλες που έλαβαν 16µg/κg 

p.o. µιµπολερόνη για 5 ηµέρες, εµφάνισαν βελτίωση στα συµπτώµατα της 

ψευδοκύησης (όπως αναφέρεται και παραπάνω). 

Ενώ κάποιο άλλο πείραµα, δίνει και κάποιες συγκεκριµένες δόσεις 

µιµπολερόνης για το σκύλο, για τη γάτα δεν έχει καθοριστεί ακόµη ασφαλής 

δόση. 

 

2.1. 4. Προγεστερόνη: 

 

Είναι ορµόνη που παράγεται στο ωχρό σωµάτιο της ωοθήκης. Οι 

αλλαγές που προκαλεί είναι οι µεταβολές, που είναι απαραίτητες να γίνουν , για 

να εγκατασταθεί το γονιµοποιηµένο ωάριο. 

 

Σκευάσµατα: 

1) UTROGESTAN (ΦΑΡΑΝ) Tabl. Bt. 30*100mg (είναι η φυσική 

µικροκρυσταλλική προγεστερόνη) 

2) PROLUTON DEPOT (Schering A. G) Amp. Depot bt 1*2ml (500mg) 

Υδροξυπρογεστερόνη εξανοϊκή 
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∆οσολογία: 

Στην αποβολή της σκύλας, προτείνεται να χορηγείται 1mg/kg IM 14 

µέρες πριν την αναµενόµενη αποβολή, µέχρι την 55η µέρα της εγκυµοσύνης. Ο 

ίδιος αναφέρει και ότι χορηγούµενα 2,5-5mg κάθε 3 µέρες στη σκύλα, µπορούν 

να µεταθέσουν προσωρινά τον οίστρο της. 

 

2.1. 5. Προλιγεστόνη: 

 

Η προλιγεστόνη είναι ένα προγεσταγόνο, που παρουσιάζει τόσο 

αντιγοναδοτροπινικές ιδιότητες, όσο και αντιοιστρογονικές. Ενδείκνυται στην 

πρόληψη του οίστρο, όπως και στη διακοπή του οίστρου κατά τη φάση του 

πρόοιστρου, σε ψευδή εγκυµοσύνη (µε ποσοστό επιτυχίας 90%), αλλά και σε 

υπερσεξουαλικότητα του αρσενικού (µε ποσοστό επιτυχίας σε αυτή την 

περίπτωση στο 79%). Εκτός από τα παραπάνω, η ουσία χρησιµοποιείται και σε 

περιπτώσεις προβληµάτων του γεννητικού, όταν αυτά οφείλονται στη χρήση 

οιστρογόνων, σε θεραπευτική αγωγή (σε σχέση µε τη µείωση του αριθµού αλλά 

και του µεγέθους των όγκων του µαστού των ζώων πριν και µετά από τη 

χειρουργική επέµβαση), όπως επίσης και για να διακοπεί η έκκριση γάλακτος 

µετά από υστερεκτοµή.  

Ένα θετικό της προλιγεστόνης, είναι ότι δεν εµφανίζει ούτε 

ενδοµητρίτιδα, ούτε πυοµήτρα, σε σχέση µε την προαναφερόµενη ουσία 

µεδροξυπρογεστερόνη. Για να µπορέσει η ουσία αυτή να φέρει αποτελέσµατα 

στον οργανισµό του ζώου,  πρέπει να χορηγηθεί κατά την άνοιστρη φάση. 

Υπάρχουν 2 (δυο) περιπτώσεις. Η µια περίπτωση, είναι να χορηγηθεί αυτή η 

ουσία, τις τρεις πρώτες µέρες του οίστρου. Τότε έχουµε την διακοπή του και την 

επανεµφάνισή του (εάν υπήρξε παροδική διακοπή)µετά από έξι µήνες. Ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση της πρόληψης οίστρου, θα εµφανιστεί ξανά µετά από 6-15 

µήνες. Παρ’ όλα τα προηγούµενα, εάν υπάρχει οµαδική συµβίωση ή και απλή 

παρουσία αρσενικού, το χρονικό διάστηµα αναστολής οίστρου, είναι δυνατόν να 

είναι µειωµένο. Εποµένως χρειάζεται πιο συχνή χορήγηση του φαρµάκου. 

Σηµειώνεται ότι η προλιγεστόνη δεν πρέπει να χορηγείται στις σκύλες 

όταν αυτές είναι στη φάση του πρώτου οίστρου τους. 
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Σκεύασµα: 

DELVOSTERON (Intervet) ΚΤΗΝ. 

     Vial 20ml (100mg/ml). 

 

 

 

 

 

 

∆οσολογία: 

Στις γάτες υπάρχει µια µικρή εξαίρεση, λόγω του ότι είναι εποχικώς 

πολυοιστρικά ζώα. Για την πρόληψη του οίστρου, χρειάζεται χορήγηση κάθε  3-4 

µήνες, 1ml υποδόρια. 

Σε σκυλάκια µε βάρος <5kg, χορηγείται 1ml. 

Σε σκυλάκια µε βάρος 5-10 κιλά, χορηγούνται γύρω στα 2ml 

Σε σκύλους µε βάρος από 10 έως 20 κιλά, χορηγούνται γύρω στα 3 ml 

Σε σκύλους µε βάρος 20-30 κιλά το πολύ, χορηγούνται 4,5-5,5 ml 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προλιγεστόνη είναι αυτή η ουσία που 

χρησιµοποιείται περισσότερο πλέον. Τα προηγούµενα, δηλαδή η µεγεστρόλη 

οξεϊκή, µεδροξυπρογεστερόνη οξεϊκή, και η µιµπολερόνη, είναι ουσίες 

παλαιότερες και πλέον δεν χρησιµοποιούνται τόσο συχνά στην πράξη. 
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2.2. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 

 

2.2. 1. Ασβέστιο βορογλυκονικό: 

 

Η χορήγηση αυτής της ουσίας, θεωρείται απαραίτητη για τη θεραπεία 

της υπασβεστιαιµίας, όπως και της εκλαµψίας των εγκύων, των θηλαζουσών 

σκύλων και γάτων. Χορηγείται επίσης και στα κουτάβια, όταν πάσχουν από 

ραχιτισµό. 

 

Σκεύασµα: 

CALCITAD 25 (TAD) VETERIN. ΚΤΗΝ 

    Vial 250ml 

Το σκεύασµα περιέχει βορογλυκονικό ασβέστιο, γλυκονικό ασβέστιο και 

χλωριούχο µαγνήσιο 

 

∆οσολογία: 

Σε σκύλους η δόση είναι 4 ml/10kg. 

Στις γάτες η δόση είναι 1ml/2,5kg. 

Η ενδοφλέβια έγχυση θα πρέπει να γίνεται αργά. 

 

2.2. 2. Ασβέστιο γλυκονικό: 

 

Όπως και η παραπάνω ουσία, έτσι και αυτή, θεωρείται απαραίτητη για 

τη θεραπεία της υπασβεστιαιµίας, της εκλαµψίας, αλλά και της δυστοκίας (σε 

συνδυασµό µε την ωκυτοκίνη). 

 

 

Σκευάσµατα: 

1) GLUCOTEBEN (Bayer) Veterin-ΚΤΗΝ.  Vial 300 ml 
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Αυτό το σκεύασµα περιέχει γλυκονικό ασβέστιο, γλυκοεπτονικό ασβέστιο, χλωριούχο 

ασβέστιο κτλ. 

 

2) CALSIUM GLUKONATE (Elvipi) Amp. Bt 10*10 ml (10%) 

 

∆οσολογία: 

Από το πρώτο σκεύασµα, σε σκύλους και γάτες χορηγούνται 3-5 ml. 

Στην περίπτωση, υπασβεστιαιµίας των σκύλων-γάτων, χορηγούνται στο ζώο 

εντός 30 λεπτών  50-150 mg/kg αργά, και εάν δηµιουργηθεί βραδυκαρδία, η 

χορήγηση θα πρέπει να σταµατήσει. Θα πρέπει υπάρχει µεγάλη προσοχή, ώστε να 

µην γίνει περιαγγειακή έγχυση, διότι σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να 

προκληθεί σοβαρός ερεθισµός σε αυτήν την περιοχή. 

Έχει αναφερθεί ότι σε υπασβαιστιαιµία σκύλου, χορηγούνται αργά 5-

20ml ∆. 10% IV. 

Επίσης σε δυστοκία σκύλας χορηγείται γλυκονικό ασβέστιο 10%  3-

5ml, µία φορά µαζί µε ωκυτοκίνη για να τονωθούν οι συσπάσεις της µήτρας. 
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2.3. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 

(ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ ΣΕ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΥΣΤΟΚΙΑΣ - ΜΥΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΑ) 

 

2.3. 1. Εργονοβίνη: 

 

Προκαλεί σύσπαση στους µύες της µήτρας του ζώου. Επίσης 

χρησιµοποιείται και σαν εκβολικό στη µητρίτιδα του σκύλου, όπως και σε 

αιµορραγίες της µήτρας, οι οποίες µπορεί να προκληθούν µετά από τοκετό. 

 

Σκεύασµα: 

1. MITROTAN (Gap) , Tabl. Bt 25*0,2mg , Amp. bt 6*0,2m 

Αυτό το σκεύασµα περιέχει Μεθυλεργονοβίνη και είναι στην εικόνα παρακάτω: 

 

 

 

Επίσης υπάρχουν τα σκευάσµατα: Demergin,  Methergin 

 

∆οσολογία: 

Κατά τον Ettinger χορηγούνται στο σκύλο 0,2mg/15kg IM µια φορά. 

Κατά τον William R. Fenner, χορηγούνται 0,0115-0,23 mg/kg IM. 

 

2.3. 2. Οξυτοκίνη: 

 

Και αυτή η ουσία, χορηγείται για ενίσχυση των συσπάσεων της µήτρας, 

κατά τη διάρκεια του τοκετού. Χρησιµοποιείται και για άλλους λόγους, όπως, 
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ατονία της µήτρας, µεταγεννητικές αιµορραγίες, κατακράτηση πλακούντα, 

επιτάχυνση της παλινδρόµησης της µήτρας, αλλά και για πρόληψη έκθλιψης του 

γάλακτος από τον µαστικό αδένα.. 

 

Σκευάσµατα: 

1) INTERTOCINE-S (Intervet) Vial 10,25ml 

2) OXYTOCIN BREMER (ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) Vial 10,50ml (10 

i.u./ml) 

3) OXYTOCIN (Sanofi) CEVA  Vial 10,50ml 

4) OXYTOCIN inj (TETOROS)  Vial (10 i.u./ml) 

5) OXYTOCIN (TAD) (VETERIN) Vial 10,30ml (10 i.u./ml) 

6) OXYTOKEL (AGROSEED)  Vial 50ml (10 i.u./ml)  

 

 

 

 

 

∆οσολογία: 

Σκύλα: χορηγούνται 5-10 units IM, IV, SC. Αυτή η δόση, µπορεί να επαναληφθεί 

µετά από 15-30 λεπτά. 

Γάτα: χορηγούνται 0,5-3 units IM, IV, SC. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ενδοφλέβια έγχυση πρέπει να γίνεται πολύ 

αργά και καλύτερα στο 1/3 της συνηθισµένης δόσης. Ξεκινώντας δηλαδή 

χορηγείται αυτή η ποσότητα και εάν µετά από 10-15 λεπτά δεν υπάρξουν 

αποτελέσµατα, χορηγείται η πλήρης δόση. Σε περίπτωση οξείας µητρίτιδας, για 
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να εκκενωθεί όλο το περιεχόµενο της µήτρας, χορηγείται η οξυτοκίνη σε δόση 

των 5-20u για τις σκύλες, ενώ για τις γάτες 2-5u. 

Με βάση πειραµατικά δεδοµένα, η ουσία χορηγείται, στη σκύλα σε 

δόση των 3-20u IM, ενώ στη γάτα 2-5u IM. Αυτή η δόση χορηγείται το πολύ 

µέχρι 3 φορές, µια ένεση ανά ηµίωρο. Εάν και µετά από αυτή τη χορήγηση δεν 

υπάρχουν αποτελέσµατα, θα πρέπει να γίνει καισαρική τοµή. 

Επίσης µια άλλη θεραπεία είναι: 

Σε σκύλο: σε πρωτογενή αδράνεια της µήτρας, χορηγείται η ουσία σε δόση 1-5 U 

IM, IV µε επανάληψη ανά ηµίωρο 

Σε γάτα: χορηγούνται 0,5 U IM, IV ( η µέγιστη δόση όµως ανά γάτα θα είναι 3 

U). 
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2.4. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ 

 

2.4. 1. Βρωµοκρυπτίνη: 

 

Είναι ουσία αντιπρολακτινική, συνθετική αλκαλοειδής της ερυσιβώδους 

όλυρας. Βοηθάει στην αναστολή της έκκρισης του γάλακτος από τους µαστούς, 

σε περίπτωση για παράδειγµα ψευδούς εγκυµοσύνης. Προκαλεί όµως και 

διακοπή της εγκυµοσύνης στις σκύλες, (αφού έχει προαναφερθεί ότι έχει 

αντιπρολακτινική δράση), όπως και ωχρινόλυση σε ποσοστό 60% των ζώων στα 

οποία χρησιµοποιήθηκε. 

 

Σκεύασµα: 

PARLODEN (Sandoz) 

       Tabl. bt 30*2,5mg  

       Caps bt 30*5mg  

Caps bt 30*10mg 

 

 

∆οσολογία: 

Σε ψευδή εγκυµοσύνη χορηγούνται 0,003mg/kg κάθε µέρα για 14 

ηµέρες. Μπορεί να προκαλέσει εµετό, και αυτό µπορεί να αποφευχθεί, είτε µε 

ελάττωση της δόσης, είτα µε ανάµιξη του φαρµάκου µε την τροφή του ζώου, είτε 

µε τη χορήγηση αντιεµετικών. 

Έχει αναφερθεί ότι η δόση της βρωµοκρυπτίνης για διακοπή κύησης 

µπορεί να είναι 0,010mg/kg ανά 12 ώρες. 

Για τη διακοπή της κύησης σε σκύλο, χορηγούνται τµήµατα των 

δισκίων ή κονιοποιηµένη δόση µέσα σε κάψουλες. Η δόση, λοιπόν, 

βρωµοκρυπτίνης που χορηγείται είναι 0,1 mg/kg κάθε µέρα, ή 0,05-0,1 mg/kg 

ανά 12ωρο. Όλη η θεραπεία διαρκεί περίπου 4-7 ηµέρες, εκτός και αν υπάρξει 

αποτέλεσµα νωρίτερα, πριν περάσουν και οι 7 ηµέρες. ∆ιακοπή της κύησης 

γίνεται την 30η µέρα µε όχι πλήρη, αλλά µερική έξοδο του εµβρύου (αποβολή). 

Παρενέργειες των παραπάνω, είναι ο εµετός, η ανορεξία και η κατάθλιψη. 

Όταν χρειάζεται αναστολή της έκκρισης γάλακτος (σε περίπτωση όγκου 

του µαστού), ενώ βρίσκεται σε περίοδο γαλακτοπαραγωγής, χορηγείται η 
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βρωµοκρυπτίνη σε δόση 0,001mg/kg για 2-3 εβδοµάδες. Μετά τα αποτελέσµατα 

και το τέλος της θεραπείας, προσδιορίζεται αν θα γίνει και εκτοµή του µαστού. 

 

2.4. 2. Καρβεργολίνη: 

 

Ουσία αντιπρολακτινική, η οποία αναστέλλει την παραγωγή γάλακτος 

στα γαλουχούντα ζώα. Χρησιµοποιείται στην ψευδοκύηση στις σκύλες. Επίσης 

σε σκύλες ή γάτες, όταν αποµακρύνονται απ’ αυτές τα νεογέννητα αµέσως µετά 

τον τοκετό, ή σε πρώϊµο απογαλακτισµό, ή σε περίπτωση θανάτου του εµβρύου, 

ή και σε αποβολή στο τέλος της κύησης. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 

περιπτώσεις έναρξης της γαλακτοπαραγωγής, µετά από ωοθυκοϋστερεκτοµή και 

κατά τη διάρκεια του δίοιστρου. 

Η ουσία αυτή εάν δοθεί σε επίπεδα πάνω από αυτά που αρµόζουν, 

µπορεί να προκαλέσει εµετό. Επίσης µπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ανορεξία. 

Αυτά τα συµπτώµατα συνήθως είναι σπάνια. δεν είναι έντονα, και περνούν 

γρήγορα. ∆εν πρέπει να χορηγείται σε έγκυα ζώα, µετά την 35η µέρα, λόγω του 

ότι µπορεί να προκαλέσει αποβολή. Το αντίδοτό της είναι η µετοκλοπραµίδη. 

 

Σκεύασµα: 

GALASTOP (Agroseed) ΚΤΗΝ. 

       Vial 7ml, 15ml 

 

∆οσολογία: 

Για την αναστολή παραγωγής γάλακτος σε γαλουχούντα ζώα, 

χορηγούνται 0,1 ml/kg ηµερησίως για 4-6 µέρες, ανάλογα όµως µε το πόσο 

σοβαρά είναι τα συµπτώµατα του ζώου. Σε περίπτωση που τα ζώα είναι είτε 

µικρόσωµα, είτε µικρού σωµατικού βάρους, η δόση υπολογίζεται µε το 

σταγονόµετρο και υπολογίζεται ότι 0,1ml είναι ίσο µε 3 σταγόνες. Η ελάττωση 

της παραγωγής γάλακτος, αρχίζει από την δεύτερη ή τρίτη µέρα και 

ολοκληρώνεται στις 7 µέρες. Σε περίπτωση που αποτύχει η θεραπεία, 

επαναλαµβάνεται. 

Για διακοπή της κύησης της σκύλας, όταν βρίσκεται περίπου στον 

πρώτο µήνα, χορηγείται καβεργολίνη 5µg/kg και κλοποστερόνη (που είναι µια 

συνθετική προσταγλανδίνη F2α) κάθε µέρα για 7-9 µέρες. Έχει επιτυχία 100%. 
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Για να τερµατιστεί, σ’ αυτή τη περίπτωση, η κύηση, γίνεται απορρόφηση των 

εµβρύων (όχι αποβολή τους). Και για να είναι αποτελεσµατική η αγωγή θα πρέπει 

να γίνεται από την 25η µέρα της κύησης. 

Η καβεργολίνη χορηγούµενη σε δόση 1,7µg/kg ΙΜ κάθε 2 µέρες για 6 

µέρες, προκαλεί διακοπή εγκυµοσύνης στο 25%, 67% και 100% των σκύλων που 

ξεκίνησαν να την λαµβάνουν τις µέρες 25, 30 και 40 της εγκυµοσύνης. 

Σηµειώνεται ότι µια δόση των 15µg/kg από το στόµα κάθε µέρα για 5 

µέρες, δεν είναι αποτελεσµατική από την 25η µέρα, όµως η δόση των 5µg/kg από 

το στόµα κάθε µέρα, είναι αποτελεσµατική την 45η µέρα. 

 

2.4. 3. Μετεργολίνη: 

 

Η ουσία αυτή βοηθάει στη διακοπή της γαλακτοπαραγωγής, στην 

περίπτωση της ψευδοκύησης και µετά τον τοκετό. Επίσης βοηθάει στο να µειωθεί 

ο όγκος των µαστών. Επειδή κατά τη θεραπεία, η µείωση του όγκου των µαστών, 

είναι θεαµατική, µπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη διακοπή της θεραπείας. Τότε 

µπορεί να επέλθει υποτροπή. Σε αυτή τη περίπτωση η θεραπεία 

επαναλαµβάνεται. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, το ζώο γίνει επιθετικό, 

τότε θα είναι καλύτερα να σταµατήσει η θεραπεία. 

 

Σκεύασµα: 

1) CONTRALAC 5 (Reading – Virbac),  Tabl. bt 16*0,5 mg TAFARM – 

ΚΤΗΝ. 

2) CONTRALAC 20,  Tabl. bt 8 ή 16*2 mg 

 

∆οσολογία: 

Σε σκύλες: 0,2 mg/kg (για κάθε 5kg του σώµατος του ζώου) κάθε µέρα ( 

1 χάπι το πρωί και ένα το βράδυ) από το πρώτο φάρµακο  . Ή από το δεύτερο 

φάρµακο η ίδια ποσότητα ( για κάθε 20 kg του σώµατός του). Όλη η θεραπεία 

διαρκεί περίπου 4 µέρες. Εάν όµως δεν έχουµε καλά αποτελέσµατα , η θεραπεία 

συνεχίζεται άλλες 4 ηµέρες. 

Σε γάτες: 0,25mg/kg (για κάθε 4kg του σώµατος του ζώου) κάθε µέρα 

πρωί και βράδυ από το πρώτο φάρµακο. Όλη η θεραπεία διαρκεί όπως και στη 

σκύλα περίπου 4 µέρες. 
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2.5. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΡΩΤΙΚΑ 

(∆ΙΑΚΟΠΗ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ) 

 

 

 

2.5. 1. ∆εξαµεθαζόνη: 

 

Ανήκει στα κορτικοστεροειδή και έχει αντιφλεγµονώδη δράση, µέχρι 

και 30 φορές µεγαλύτερη από την κορτιζόλη. Η αλατοκορτικοειδής 

δραστηριότητα της ουσίας αυτής όµως, είναι µικρή. Έχει χρησιµοποιηθεί για τη 

διακοπή της εγκυµοσύνης σε σκύλες. 

 

Σκευάσµατα: 

1) DEXADRESON (Intervet),  Vial 20,50 ml (2mg/ml) 

2) DEXAMEDIUM (Internet),  Vial 50ml (0,85mg/ml) 

3) DEXAMETHASONE (NEW VET),  Vial 50ml (2mg/ml) 

4) DEXAMETHASON (Veterin),  Vial 50ml (2mg/ml) 

5) DEXAMETHASONE TAD (Veterin)  Vial 20,50ml (2mg/ml) 

6) DECADRON Tabl. 0,5mg ,  Tabl. Bt 40*0,5mg 
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∆οσολογία: 

Για διακοπή της εγκυµοσύνης (στη σκύλα), η ουσία µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από το στόµα, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 30ης και 40ης µέρας 

της εγκυµοσύνης. Η αγωγή διαρκεί 7,5 – 9,5 ηµέρες και οι δόσεις δίνονται ανά 

12ωρο.Οι 3 πρώτες δόσεις είναι αρχικά αυξανόµενες (δηλαδή από 0,1mg/kg στα 

0,2 mg/kg), αλλά στη συνέχεια σταθεροποιούνται και στις 5 τελευταίες δόσεις 

µειώνονται στα 0,02mg/kg. Το ζώο πάντοτε εµφανίζει πολυουρία, πολυδιψία και 

κάποιες φορές κολπικό έκκριµα ή και ψευδοκύηση. Ο ενδοµήτριος θάνατος 

επιτυγχάνεται λίγες µέρες µετά το τέλος της θεραπείας. 

Παρ’ όλα τα παραπάνω θεωρείται ότι απαιτούνται περισσότερες µελέτες 

για να προσδιοριστεί, αν όντως οι παρενέργειες από την χορήγηση 

κορτικοστεροειδών, είναι κλινικά αποδεκτές. 

 

 

2.5. 2. Βρωµοκρυπτίνη: 

 

Η ουσία αυτή έχει αναλυθεί εκτενώς παραπάνω, δηλαδή ως ρυθµιστικό 

γαλουχίας. Μπορεί όµως στην πράξη να χρησιµοποιηθεί και σαν εκτρωτικό (για 

διακοπή κυοφορίας), µε σκευάσµατα και δοσολογίες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

 

2.5. 3. ∆ινοπρόστη: 

 

Αυτή η ουσία είναι περισσότερο γνωστή και χρησιµοποιείται σαν 

‘Προσταγλανδίνη F2α’ ή και φυσική PGF2. 

Θεωρείται ωχρινολυτική ουσία, ενώ παράλληλα ασκεί και εκβολική 

δράση στη µήτρα και έτσι βοηθάει στην έξοδο του παθογόνου υλικού από αυτήν, 

σε περίπτωση πυώδους µητρίτιδας (όταν γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί η 

χειρουργική επέµβαση). 

Η χορήγησή της µπορεί να προκαλέσει παρενέργειες 1-20 λεπτά αφού 

γίνει η ένεση και κρατούν έως και 1 ώρα. Οι παρενέργειες µπορεί να είναι 

ανησυχία, σιαλόρροια, εµετός, ταχύπνοια, αφόδευση, µυδρίαση, µύση και 

σύσπαση του µυοµητρίου. Η ένταση των παρενεργειών µπορεί να µειωθεί, εάν 15 
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λεπτά πριν τη χορήγησή της, χορηγηθεί ατροπίνη 0,44mg/kg. Ή επίσης µπορεί να 

χορηγηθεί ένα αντιεµετικό (η µετοπιµαζίνη, 0,5mg/kg 15-20 λεπτά πριν τη 

χορήγηση της προσταγλανδίνης. 

Σηµειώνεται ότι η ουσία αυτή µπορεί να απορροφηθεί µέσω του 

δέρµατος, γι’ αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα από 

κυοφορούσες γυναίκες κτηνιάτρους ή από ασθµατικούς. 

Η δράση της PGF2a προκαλεί αποβολή στο σκύλο, µόνο αν χορηγηθεί 

ανάµεσα στην 21η και την 45η µέρα της εγκυµοσύνης. Τα ωχρά σωµάτια του 

σκύλου, ανθίστανται στην ωχρινολυτική δράση της PGF2α στις πρώτες 21 µέρες 

της εγκυµοσύνης, αλλά και µετά την 45η µέρα. Αυτός ο περιορισµός, βοηθάει τον 

κτηνίατρο να διαπιστώσει την εγκυµοσύνη µε ψηλάφηση περίπου την 31η µέρα , 

ώστε να αποκλείσει την πιθανότητα χορήγησης του φαρµάκου σε ζώα που δεν 

είναι έγκυα. 

 

Σκευάσµατα: 

1) DINOLYTIC (Upjohn) VETERIN,  Vial 10ml (5mg/ml) φυσική PGF2α  

2) PROSTAGLANDIN F2α (Farming) TETOROS,  Vial 10ml(5mg/ml) 

 

∆οσολογία: 

Σε σκύλα, χορηγούνται 0,025-0,25mg/kg IM ανά 12ωρο για 4-5 µέρες. 

Σε γάτα, χορηγούνται 0,1-0,25mg/kg SC ανά 12ωρο για 3-5 µέρες 

Το ζώο πρέπει να µένει στην κλινική ώστε να παρατηρείται συνεχώς. 

Όσο πιο προχωρηµένο είναι το στάδιο της εγκυµοσύνης, τόσο µικραίνει το 

χρονικό διάστηµα από την αρχή της αγωγής, µέχρι την αποβολή του εµβρύου. 

Πυοµήτρα σκύλας: 

Σε αυτή την περίπτωση χορηγούνται 0,05-0,25mg/kg ουσίας για 5 

µέρες. (Παράλληλα χορηγείται και αιµοξυσιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ). 

Σε ανοιχτή πυοµήτρα η επιτυχία φτάνει το 82% των περιπτώσεων. 

Χορηγείται και αντιβίωση για 2-4 εβδοµάδες. 

Σε κλειστή πυοµήτρα,η επιτυχία φθάνει σε ποσοστό 25%. Η χορήγηση, 

όµως αυτής της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ρήξη της µήτρας και έξοδο του 

πύου στην περιτοναϊκή κοιλότητα.. 

Πυοµήτρα γάτας: 
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Η δόση είναι 0,1mg/kg κάθε µέρα για 5 µέρες. Συνήθως χρειάζονται και 

άλλες 5 µέρες θεραπείας. 

Σε περίπτωση ψευδοκύησης στη γάτα, η λειτουργία των ωχρών 

σωµατίων µπορεί να ανασταλεί µετά την 40η µέρα της εγκυµοσύνης. Σε πείραµα, 

δυο εγχύσεις 0,25mg/kg προκάλεσαν αποβολή σε 3 από τις 6 γάτες. Επίσης, σε 9 

γάτες προκλήθηκε τοκετός ή αποβολή µέσα σε 8-24 ώρες, µετά από δεύτερη 

έγχυση της προσταγλανδίνης. 

Σχετικά µε την ψευδοκύηση της γάτας, προκλήθηκε λύση των ωχρών 

σωµατίων µετά από έγχυση 220-440µg/kg ανά 12ωρο από την 21-25η µέρα της 

ψευδοκύησης. 

Σε οξεία µητρίτιδα µπορεί να χορηγηθεί προσταγλανδίνη στη δόση των 

0,1-0,25mg/kg για 2-3 µέρες ή οξυτοκίνη για εκκένωση του περιεχοµένου της 

µήτρας. 

 

2.5. 4. Εποστάνη: 

 

Η ουσία αυτή, προκαλεί µείωση της παραγωγής της προγεστερόνης, το 

οποίο έχει σαν αποτέλεσµα τη διακοπή της εγκυµοσύνης (διότι η προγεστερόνη 

είναι σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης). Εποµένως, η 

αποτελεσµατικότητά της συνδέεται µε την µείωση του επιπέδου της 

προγεστερόνης  κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έχει χρησιµοποιηθεί σε σκύλες 

που ήρθαν σε επαφή µε ανεπιθύµητους σκύλους και φυσικά δεν ήταν επιθυµητή η 

εγκυµοσύνη. Παρενέργειες δεν έχουν αναφερθεί. 

 

Σκεύασµα: 

Στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί σκεύασµα µε αυτή την ουσία. 

 

∆οσολογία: 

Για διακοπή της εγκυµοσύνης στη σκύλα, χορηγούνται 5ml ανά ζώο, 

από το στόµα, κάθε µέρα και για 7 µέρες, ξεκινώντας από όταν αρχίζει ο 

δίοιστρος. Αυτό προσδιορίζεται από την κυτταρολογική εξέταση του κολπικού 

επιθηλίου. Μπορεί όµως να φέρει αποτελέσµατα και αν χορηγηθεί αργότερα. 

 

 



 74

2.5. 5. Καβεργολίνη: 

 

Η καβεργολίνη έχει αναφερθεί παραπάνω για τις ιδιότητές της, σαν 

ρυθµιστικό γαλουχίας. Λειτουργεί όµως και σαν εκτρωτικό, όπως έχει αναφερθεί 

πάλι παραπάνω. 

 

2.5. 6. Κλοπροστενόλη: 

 

Ονοµάζεται και συνθετική προσταγλανδίνη PGF2a. Χρησιµοποιείται για 

διακοπή της εγκυµοσύνης σε σκύλες και γάτες, και σε πυοµήτρα. Οι παρενέργειες 

µπορεί να είναι ανησυχία, σιαλόρροια, εµετός, διάρροια, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, 

κοιλιακό άλγος και άλλα. Εκδηλώνονται 3- 15 λεπτά µετά τη χορήγησή της και 

διαρκούν από 20 λεπτά µέχρι 1 ώρα. Ελαττώνονται µε νηστεία, αλλά και µε 

χορήγηση ατροπίνης, 0,025mg/kg, πριν από τη λήψη της. 

 

Σκευάσµατα: 

1) ESTRUMAT (Scering – Plough) 

Vial 10ml (250mcg/ml) 

(κατά τον παρασκευαστή: για βοοειδή, ιπποειδή και χοίρους) 

2) DALMAZIN (AVICO) 

Vial 2, 10, 20 ml (0,075mg/ml) 

(κατά τον παρασκευαστή: για φοράδα, αγελάδα, χοιροµητέρα) 

 

∆οσολογία: 

Σκύλες: για διακοπή εγκυµοσύνης, χορηγούνται 2,5µg/kg τρεις φορές, µια ανά 

δύο µέρες. 

(Τα σκευάσµατα πρέπει να αραιώνονται, πριν χρησιµοποιηθούν µε φυσιολογικό 

ορό σε αναλογία 1/100 και να φυλάσσονται µακριά από το φως και σε 

θερµοκρασία 4οC, για κάποιες µέρες.) 

 

- Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί συνδυασµός κλοπροστενόλης και 

καβεργολίνης, µετά την 25η µέρα από την έναρξη του µετοίστρου µε επιτυχία 

100%. Το ότι η καβεργολίνη, διακόπτει τη δράση της προλακτίνης, βοηθάει τη 

δράση της PFG2a και βοηθάει στη µείωση των παρενεργειών της. Η δοσολογία 
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αυτού του συνδυασµού είναι, 0,005mg/kg καβεργολίνης κάθε µέρα από το στόµα, 

µέχρι και 2 µέρες αφού διαπιστωθούν οι εµβρυϊκοί θάνατοι. Συγχρόνως 

0,001mg/kg, κλοπροστενόλης, 3-5 εγχύσεις σε 48ωρα διαστήµατα 

 

Γάτες: για διακοπή της εγκυµοσύνης στη γάτα, η ουσία χορηγείται µετά την 40η 

µέρα της εγκυµοσύνης. 

 

 

2.5. 7. Μιφεπριστόνη: 

 

Όπως και για τις προηγούµενες ουσίες, η δράση αυτής της ουσίας, είναι 

ενάντια στην προγεστερόνη και στα γλυκοκορτικοειδή. Έχει φέρει αποτελέσµατα, 

ενώ χρησιµοποιήθηκε για διακοπή εγκυµοσύνης, 32 µέρες µετά τη σύλληψη. 

Λίγες είναι οι παρενέργειες που έχουν αναφερθεί. 

 

 

Σκεύασµα: 

∆εν κυκλοφορεί σκεύασµα στην Ελλάδα. 

 

∆οσολογία: 

Σε σκύλο: χορηγούνται 20 mg/kg  µε ένεση, από την 20- 25η µέρα της 

εγκυµοσύνης. Επίσης έχουν χορηγηθεί και 2,5mg/kg της ουσίας από το στόµα, 

για 4-5 µέρες, αρχίζοντας από την 32η µέρα της εγκυµοσύνης, και υπήρξαν τα 

ίδια αποτελέσµατα, όπως και απορρόφηση των εµβρύων. 

 

Σηµειώνεται ότι από τις παραπάνω ουσίες, άλλες είναι πολύ παλιές και 

πλέον είτε δεν χρησιµοποιούνται, είτε δεν κυκλοφορούν στο εµπόριο, άλλες 

χρησιµοποιούνται αλλά όχι στην Ελλάδα. Την θέση τους έχουν πάρει δυο άλλες 

ουσίες, οι οποίες είναι πιο διαδεδοµένες τα τελευταία χρόνια και δίνουν καλύτερα 

αποτελέσµατα στην περίπτωση της διακοπής κυοφορίας. Οι ουσίες αυτές, 

αναλύονται παρακάτω. 
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2.5. 8. Οιστραδιόλη βενζοϊκή: 

 

Η ουσία αυτή ενδείκνυται για τις περιπτώσεις αποφυγής εγκυµοσύνης, 

σε περιπτώσεις υπερβολικής γενετήσιας επιθυµίας και σε υπερπλασία του 

προστάτη. Οι παρενέργειές της όµως, είναι πολύ σοβαρές και απαιτείται πολύ 

προσοχή στις δόσεις που χορηγούνται. Είναι γνωστή για την τοξικότητά της στον 

µυελό των οστών, στον οποίο προκαλεί αιµορραγία. Επίσης απαιτείται προσοχή 

κατά τη χορήγηση του φαρµάκου και είναι καλό να προειδοποιείται ο ιδιοκτήτης 

του ζώου για πιθανές παρενέργειες, πριν αναληφθεί ο οποιοδήποτε θεραπευτικός 

χειρισµός. Ένα άλλο πρόβληµα που µπορεί να δηµιουργηθεί, είναι η εµφάνιση 

όγκου στους µαστούς, ακόµη και καρκινώµατα στο ενδοµήτριο. Τέλος, δεν 

πρέπει να χορηγείται σε ζώα µε ηπατική ανεπάρκεια. 

 

Σκεύασµα: 

1) MESALIN (INTERVET) 

Vial 5ml (0,2mg/ml) 

 

∆οσολογία: 

- Ο καθηγητής κ. Π. Τσακάλωφ, συνιστά  χορήγηση της ουσίας σε δόση 

0,1mg/kg. Η συνολική ποσότητα του οιστρογόνου, να µην υπερβαίνει τα 3mg. 

Για διακοπή της εγκυµοσύνης σε σκύλες, χορηγούνται 0,5ml/10kg, την 

3η, 5η, και 7η µέρα µετά από τη σύλληψη. Θεωρείται ότι αυτή η δοσολογία, είναι 

καλύτερη από τη χορήγηση υψηλής δόσης οιστρογόνων, λόγω του ότι εκτός από 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, έχει και λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες, οι 

οποίες είναι: 

A. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εµφάνισης παρατεταµένου οίστρου, 

συγκριτικά µε τη χορήγηση µεγαλύτερης ποσότητας. 

B. Το ποσοστό ψευδοκύησης, είναι 9%, ενώ της υψηλής δόσεις 17% 

C. Η πιθανότητα να εµφανιστεί πυοµήτρα µειώνεται στο 7% και 

D. ∆εν έχει παρατηρηθεί µητρορραγία, ή απλασία του µυελού των οστών 

 

Για την υπερπλασία του προστάτη, προστατίτιδα και υπέρµετρη 

γενετήσια ορµή στο αρσενικό, χορηγούνται 1,5ml/10kg, 1 φορά το µήνα. 
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2.5. 9. Αγλεπριστόνη: 

 

Είναι ένα αντιπρογεσταγόνο συστατικό και προκαλεί τη διακοπή 

της κύησης στις σκύλες, ∆ίνει αποτελέσµατα µέχρι 45 µέρες µετά από τη οχεία. 

Είναι συνθετικό στεροειδές και η δράση του είναι αντιπρογεστερονική, δηλαδή 

λειτουργεί κατά της προγεστερόνης και την ανταγωνίζεται στη θέση των 

υποδοχέων της. 

Πιθανές παρενέργειες της ουσίας: Το προϊόν είναι ελαιώδους υφής και 

µπορεί να προκαλέσει παρατεταµένες τοπικές αντιδράσεις στη περιοχή της 

ένεσης. Μια από αυτές τις αντιδράσεις είναι ο πόνος που προκαλεί προσωρινά 

στην περιοχή της έγχυσης, ίσως και κάποια τοπική φλεγµονώδης αντίδραση, 

ανώδυνη και σίγουρα αντιστρεπτή, στην περιοχή όπου έγινε η ένεση. Σε κάποια 

περίπτωση που εφαρµόστηκε η ουσία αυτή, 20 µέρες µετά την οχεία, η διακοπή 

της είχε και φυσιολογικά συµπτώµατα τοκετού, δηλαδή αποβολή του εµβρύου, 

ανορεξία και υπεραιµία των µαστών. Επίσης συχνά παρατηρείται µικρής 

διάρκειας οίστρος, αλλά το χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο διαδοχικών οίστρων 

ελαττώνεται σε 1-3 µήνες.  

Αµέσως µετά την αγωγή, θα πρέπει να διαπιστώνεται και κλινικά η 

κενότητα της µήτρας. Ένας έλεγχος θα πρέπει να γίνεται 10 µέρες µετά τη 

θεραπεία και 30µέρες τουλάχιστον µετά από το ζευγάρωµα. Έχει παρατηρηθεί σε 

ποσοστό 5%, µερική διακοπή της κύησης. 

Τα µη στεροειδή χρησιµοποιούνται και από τον άνθρωπο για διακοπή 

κύησης. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να λαµβάνεται µεγάλη προσοχή κατά την 

εφαρµογή της έγχυσης, εάν στον ίδιο χώρο βρίσκεται µια γυναίκα που είναι 

έγκυος, ή γυναίκα που προσπαθεί να µείνει έγκυος, ή γυναίκα που πιθανόν είναι 

έγκυος. 

 

 

Σκεύασµα: 

1) ALIZIN 

Γυάλινα φιαλίδια των 10ml για ενέσεις µε επιστόµια 
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∆οσολογία: 

Για διακοπή της κύησης, χορηγούνται 10mg ανά κιλό σωµατικού 

βάρους, µια φορά τη µέρα, για 2 µέρες. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,33ml της ουσίας. 

Η ένεση γίνεται υποδορίως και συνιστάται µια ελαφριά µάλαξη στην 

περιοχή που θα εφαρµοστεί η ένεση. 
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2.6. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑ 

 

2.6. 1. Γοναδορελίνη: 

 

Η ουσία αυτή, είναι εκλυτικός παράγοντας του υποθαλάµου. Είναι 

υπεύθυνη για την έκκριση γοναδοτροπινών ουσιών (FSH και LH), από τον 

πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Επίσης χρησιµοποιείται και για θεραπεία κύστεων 

των ωοθηκών στη σκύλα και στη γάτα, όπως και για κρυψορχιδία. 

 

Σκευάσµατα: 

1) FERTOLIN (Intervet)  Vial 5ml (0,1mg/ml) 

2) OVARELIN (Ceva)  Vial 2ml (0,05mg/ml) 

Για IM ή IV χρήση. 

 

∆οσολογία: 

Σχετικά µε το δεύτερο σκεύασµα: Στα σκυλιά, η δόση µπορεί να δοθεί 

σε µεγάλη ποσότητα, γιατί όπως έχει διαπιστωθεί πειραµατικά, η µέση 

θανατηφόρα δόση είναι πάνω από 600mcg/kg. Πιο συγκεκριµένα, µετά από 

χορήγηση 72mcg/kg την ηµέρα και για 15 µέρες σε σκύλους, δεν παρατηρήθηκαν 

δυσµενείς επιδράσεις. Και ένα επίσης σηµαντικό είναι ότι δεν προκλήθηκε 

κανένας ερεθισµός στο σηµείο της ενδοµυϊκής έγχυσης. 

Κατά το εγχειρίδιο της Merck, σε νυµφοµανία των σκύλων, µε 

σωµατικό βάρος µικρότερο των 11 κιλών, µετά από χορήγηση της ουσίας σε 

δόση των 25µg IM στο σύνολο, προκλήθηκε ωοθηλακιορρηξία. Το ίδιο 

αποτέλεσµα υπήρξε και σε σκύλες µε σωµατικό βάρος µεγαλύτερο των 11 κιλών 

και δόση 2,2µg/kg. Στις γάτες, χορηγούνται 25µg IM συνολικά για 2 µέρες. 

Εάν υπάρχει επιθυµία εγκυµοσύνης, θα πρέπει το ζώο να ζευγαρώνει 

συνεχώς κατά τη διάρκεια του οίστρου, αφού δεν µπορεί να γίνει γνωστή η 

στιγµή της ωοθηλακιορρηξίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ουσία δεν είναι 

αποτελεσµατική στην περίπτωση όγκων της ωοθήκης που εκκρίνουν οιστρογόνα. 

Για την ωχρινοποίηση κύστης ωοθυλακίου της σκύλας, χορηγούνται 

50µg IM ανά ζώο µε µία ένεση ή µε επαναλαµβανόµενες ενέσεις µια φορά την 

ηµέρα, όµως το πολύ µέχρι 3 ηµέρες. 
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Στην περίπτωση της µη καθόδου του όρχεως (κρυψορχιδία)στο σκύλο, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ουσία σε δόση 50-100µg SC, IM ανά κουτάβι (για 

πρόκληση καθόδου). Η επανάληψη γίνεται, εάν δεν υπάρξει αποτέλεσµα, µετά 

από 4-6 µέρες. 

Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις (της ωχρινοποίησης κύστης 

ωοθυλακίου και πρόκληση καθόδου του όρχεως σε κρυψόρχη σκύλο), µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά και η HCG (Ανθρώπινη Χοριονική Γοναδοτροπίνη). 

Για να διαγνωστεί το σύνδροµο του παραµένοντος ιστού της ωοθήκης 

στις σκύλες, οι οποίες έχουν συµπτώµατα οίστρου µετά από ωοθυκοϋστερεκτοµή, 

χορηγούνται 50-100µg IM ανά σκύλα, ώστε να προκληθεί ωχρινοποίηση των 

κατακρατηθέντων ωοθυλακίων. Μετά από 5-7 µέρες, µετριάται η συγκέντρωση 

της προγεστερόνης στον ορό και αν βρεθεί µεγαλύτερη από 1ng/ml, σηµαίνει ότι 

υπάρχει σε λειτουργία ωχρινοποιηµένος ιστός. Αντί της γοναδορελίνης, µπορούν 

να χορηγηθούν 500-1000 IU. IM, µε µια ένεση ανά ζώο,  της HCG. 

Σηµειώνεται ότι στο σκύλο χορηγούνται 50-100µg ΙΜ ανά ζώο κάθε 24-

48 ώρες και στη γάτα 25µg IM ανά ζώο µία φορά. 

 

2.6. 2. Γοναδοτροπίνη χοριονική: 

 

Είναι µια ορµόνη, η οποία παρουσιάζει παρόµοια δράση και παρόµοιες 

ιδιότητες µε την LH (ωχρινοτρόπος ορµόνη). Χρησιµοποιείται για νυµφοµανία, 

για παραγωγή γάλακτος από τους µαστικούς αδένες, µετά τον τοκετό. Επίσης 

χρησιµοποιείται για την έκκριση τεστοστερόνης σε αρσενικά ζώα (των οποίων η 

σεξουαλική επιθυµία είναι µειωµένη), όπως και στην υποπλασία των γεννητικών 

οργάνων. Η παρενέργεια που µπορεί να προκαλέσει σε κάποιο ζώο είναι 

αλλεργική αντίδραση, όπως αναφυλαξία. 

 

Σκευάσµατα: 

1) PREGNYL (Organon) 

         Amp. Bt 3*1ml (1500 IU) 

         Amp. Bt 3*1ml (5000 IU) 

 Κυκλοφορεί επίσης και το σκεύασµα µε το όνοµα  ‘PROFASI’. 
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∆οσολογία: 

 

Στο σκύλο: χορηγούνται 22units/kg IM ανά 24-48 ώρες ή  44units µια φορά. 

Για τη γάτα: χορηγούνται 250units/γάτα µια φορά. 

Επίσης στις σκύλες για να αντιµετωπιστεί η αγαλαξία (δηλαδή για πρόκληση 

γαλακτοπαραγωγής), χορηγούνται 100-500units IM, για 1-2 µέρες. 

Στην περίπτωση νυµφοµανίας της σκύλας, χορηγούνται 100-500units IM. 

Σε αρσενικά µε ελαττωµένη σεξουαλική επιθυµία (ή υποπλασία των γεννητικών 

οργάνων), χορηγούνται 100-500units 2 φορές την εβδοµάδα για 1-1,5 µήνα. 

Τέλος, στις γάτες για καταστολή οίστρου, χορηγούνται 100-500 units IM. 

 

2.6. 3. Γοναδοτροπίνη HCG:  

 

(Η ουσία αυτή µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί από την προηγούµενη, την 

Γοναδορελίνη) 

Είναι µια ορµόνη της οποίας τα αρχικά είναι Human Chorionic 

Gonadotropin, τα οποία σηµαίνουν Ανθρώπινη Χοριονική Γοναδοτροπίνη 

∆ρα όπως η ωχρινοποιητική ορµόνη, FSH, και η ωοθυλακική ορµόνη, 

LH. Παρόµοιες ιδιότητες έχει και η RMSG, η οποία αναφέρεται εκτενέστερα 

παρακάτω, αλλά η δραστηριότητα της LH και κατ’ επέκταση της  HCG, είναι 

µεγαλύτερη και εποµένως διεγείρει την ωοθυλακιορρηξία, σε ποσοστό 50-83% 

περισσότερο. 

Η ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη, λαµβάνεται από τα ούρα των 

εγκύων γυναικών και είναι µια σύµπλοκος γλυκοπρωτεΐνη. Εάν ληφθεί 

επανειληµµένα µπορεί να προκαλέσει αντίδραση αντισώµατος – αντιγόνου. Η 

αντίδραση αυτή µπορεί να θεραπευτεί µε αδρεναλίνη σε ποσοστό 1:1000 IV ή 

IM, ή επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και κορτικοστεροειδή. 

Επίσης έχει χρησιµοποιηθεί σε κύστες ωοθηκών, για πρόκληση 

γαλακτόρροιας, όπως και σε πρόκληση οίστρου. 

 

Σκεύασµα: 

1) CHORULON (Intervet) 

         Vial 1,500 I.U. + Solv. 
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∆οσολογία: 

 

Στο σκύλο: χορηγούνται 22 U/kg IM ανά 12ωρο, ή και 44U IM µια φορά. 

Στη γάτα: χορηγούνται 250 U IM ανά γάτα µια φορά  

Έχει αναφέρθει ότι η δόση 100-500 I.U. IM, µε µία φορά, δηλαδή µε µια 

ένεση, προκαλεί διακοπή οίστρου στη γάτα. 

Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι η ορµόνη έχει χρησιµοποιηθεί και για 

κύστεις ωοθηκών. Εάν αυτές οι κύστεις παραµένουν και προκαλούν 

παρατεταµένο οίστρο, τότε χορηγείται HCG 50-200IU/kg IM κάθε µέρα και για 9 

µέρες. 

Επίσης χορηγούνται 500-1000IU IM ανά σκύλο, για να ωχρινοποιηθεί η 

κύστη του ωοθυλακίου. Σε αυτή την περίπτωση αντί για την γοναδοτροπίνη HCG 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η Γοναδορελίνη. Στη γάτα, χορηγούνται 250 IU 

HCG για 2 µέρες. Όµως εάν χρειαστεί, η θεραπεία, επαναλαµβάνεται µετά από 

µια εβδοµάδα (το ίδιο ισχύει και για τη σκύλα).  

Στη σκύλα για πρόκληση γαλακτόρροιας, χορηγούνται 4,5IU/kg. 

Για κάθοδο των όρχεων, χορηγούνται 100-1000 IU IM ανά σκύλο, 

τέσσερις φορές ανά τέσσερις µέρες (δηλαδή 1η, 5η, 10η, 15η µέρα). 

Σε σκύλους, που η θεραπεία ξεκινά πριν τους 4 µήνες, έχει παρατηρηθεί 

µεγαλύτερη επιτυχία. 

 

2.6. 4. Γοναδοτροπίνη  PMSG: 

 

Είναι µία ορµόνη, της οποίας τα αρχικά είναι Pregnant mare serum 

gonadotrophin, και σηµαίνουν Γοναδοτροπίνη ορού εγκύου φοράδας. Η ορµόνη 

αυτή έχει ίδιες ιδιότητες µε την ωχρινοποιητική ορµόνη FSH. Χρησιµοποιείται 

για πρόκληση ανάπτυξης ωαρίων στην ωοθήκη, και φυσικά για τον επακόλουθο 

οίστρο και τα επακόλουθα συµπτώµατα. Στο αρσενικό διεγείρει τη 

σπερµατογένεση. 

Ύστερα από τη χορήγηση της, σπάνια εµφανίζεται σαν παρενέργεια, µια 

αντίδραση τύπου αναφυλαξίας. 
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Σκεύασµα: 

1) INTERGONAN (Intervet) 

            Amp. Bt 5*1000 I.U. + Solv. 

            Amp. Bt 1*5000 I.U. + Solv. 

 

∆οσολογία: 

Για πρόκληση οίστρου σε σκύλα υπάρχουν δύο εκδοχές και αναλύονται 

παρακάτω: 

Χορηγούνται 20-44 IU/kg IM, SC κάθε µέρα για 9-10 µέρες. Μόλις 

εµφανιστεί οίστρος (την 9η ή 10η µέρα), γίνεται έγχυση 500 IU, IM, ανά σκύλα, 

ενέσιµα, της ορµόνης HCG (Ανθρώπινη Χοριονική Γοναδοτροπίνη). Μετά αυτή 

την έγχυση, η επίβαση γίνεται ύστερα από τη θέληση της σκύλας. 

Έχουν χορηγηθεί 50-200 I.U. PMSG, SC κάθε µέρα και για 10 µέρες. 

Στη συνέχεια (την 10η µέρα), χορηγούνται 100-200 I.U./kg HCG, IM κάθε µέρα 

και για 3 µέρες. Η επίβαση γίνεται, όποτε το επιτρέψει η σκύλα. Έχει διαπιστωθεί 

ότι, αυτή η µέθοδος έχει ποσοστό σύλληψης 75%. 

Σχετικά µε τη σπερµατογένεση (που αναφέρθηκε παραπάνω, στις 

ιδιότητες της ουσίας): Χορηγούνται 400-800 IU IM δύο φορές την εβδοµάδα και 

για 1-2 µήνες. 
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2.7 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

2.7. 1. ∆ιαιθυλοστιλβοιστρόλη: 

 

Είναι ένα οιστρογόνο που ενδείκνυται σε υπερπλασία και καρκίνωµα 

του µαστού, όπως και σε δερµάτωση η οποία θεραπεύεται µε οιστρογόνα. 

Με τη χορήγησή της µπορεί να προκληθούν συµπτώµατα οίστρου, 

αλωπεκία ενδοκρινούς τύπου, σύνδροµο υπερχρωµίας. Για να διαπιστωθούν 

αυτές οι παρενέργειες, πρώτα αναµένεται η εµφάνιση του κνησµού. Και για να 

µειωθούν, χρειάζεται µείωση των δόσεων. Οι παρενέργειές της µπορεί να είναι 

και καταστολή του µυελού των οστών (για παράδειγµα, θροµβοκυττοπενία, 

λευκοπενία, αναιµία). Γι’ αυτό, στα ζώα θα πρέπει να γίνονται πλήρες 

αιµατολογικές εξετάσεις κάθε 1-2 µήνες, αλλά και µετά κάθε 3-4 µήνες για όσο 

καιρό διαρκεί η θεραπεία. 

 

Σκεύασµα: 

1) HONVAN (Farmalex) 

        Tabl. Bt 20*120mg 

        Amp. Bt 10*5ml (300mg) 

(περιέχει ∆ιφωσφορική διαιθυλοστιλβοιστρόλη.) 

(αυτή η µορφή δεν είναι καθόλου εύχρηστη και όποτε χρησιµοποιείται χρειάζεται 

µεγάλη προσοχή) 

 

∆οσολογία: 

Στον σκύλο χορηγούνται, 0,1-1mg από το στόµα ανά 24-48ωρο 

Στην γάτα χορηγούνται 0,05-0,1mg από το στόµα κάθε µέρα  (µε προσοχή). 

Με βάση ένα άλλο πείραµα 

Σε σκύλο χορηγούνται 0,1-0,2mg κάθε µέρα και για 5 µέρες ή (αν όχι κάθε µέρα) 

κάθε λίγες ηµέρες, για 3 βδοµάδες. 

Μια άλλη δοσολογία είναι 0,2-1mg από το στόµα κάθε µέρα για 5 µέρες. 

Παρ’ όλα τα παραπάνω, χρειάζεται µεγάλη προσοχή, στο να αποφευχθεί 

η υπερδοσία.. Σε περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από τις 

προαναφερόµενες ποσότητες, µπορεί να προκληθεί θάνατος, εντός 2 µηνών. 
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Σε σκύλες κατά τον Ettinger: που έχουν υποστεί στείρωση και µετά 

παρουσίασαν ακράτεια ούρων, χορηγούνται 0,1-1mg από το στόµα ανά 24ωρο 

για 3-5 µέρες και µετά 1mg, πάλι από το στόµα, κάθε 7-14 µέρες. 

Σε σκύλες χορηγούνται, 0,1-0,3mg/kg από το στόµα ηµερησίως για 7-10 

µέρες και συνεχίζεται η θεραπεία µε µια παρόµοια δόση µια φορά την εβδοµάδα. 

Όχι όµως υψηλή δόση, για να µην δηµιουργηθεί κάποιο από τα προβλήµατα που 

έχουν προαναφερθεί. 

Σε υπο-οιστρογονισµό στειρωµένης σκύλας χορηγούνται 0,02mg/kg 

κάθε µέρα για 3 εβδοµάδες κάθε µήνα µέχρι να εµφανιστεί πάλι το τρίχωµα.. 

Σχετικά: µε τις γάτες, λόγω του ότι είναι πολύ ευαίσθητες στα 

οιστρογόνα, µια συνολική δόση των 10mg µπορεί να είναι θανάσιµη γι’ αυτές. 

 

2.7. 2. Φιναστερίδη: 

 

Είναι ένα αντιανδρογόνο στοιχείο. Χορηγείται στην καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η χορήγηση 5mg/kg (από το στόµα) αυτής της 

ουσίας µία φορά τη µέρα, ελάττωσε το µέγεθος του προστάτη στο 1/3 του 

αρχικού. Αυτή η δόση είναι υψηλή (ίσως και για τον ανθρώπινο οργανισµό), το 

οποίο σηµαίνει πως και µια µικρότερη δόση σε ένα ζώο, θα ήταν 

αποτελεσµατική. Παρ’ όλα αυτά, ακόµη δεν έχουν γίνει αρκετές έρευνες για να 

διαπιστωθεί εντελώς. 

Η ουσία αυτή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και σε προστατίτιδα, 

ώστε να ελαττωθεί το µέγεθος του προστάτη, µέχρι να ελεγχθεί η φλεγµονή µε 

αντιβιοτικά και ορχεκτοµή. Στη θέση της φιναστερίδης, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν 0,11mg/kg οξεϊκής µεγεστρόλης µια φορά την ηµέρα. 

 

Σκεύασµα: 

1) PROSCAR (Vianex) 

           Tabl. Bt 14*5mg 

∆οσολογία: 

Για το σκύλο: χορηγούνται 5mg/kg από το στόµα, µια φορά την ηµέρα. 
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2.7. 3. Φλουταµίδη: 

 

Βοηθάει ενάντια στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Επίσης 

χρησιµεύει στο να αποφεύγονται οι παρενέργειες των οιστρογόνων, που είναι η 

κυρίως αποδεκτή θεραπεία αυτής της νόσου. 

Εάν χορηγηθεί από το στόµα, ελαττώνει το µέγεθος του προστάτη, αλλά 

δεν επιδρά και στη γενετήσια ορµή του αρσενικού (τη λεγόµενη libido), ούτε 

στην παραγωγή σπέρµατος. 

Χρησιµοποιείται και στην ιατρική, ενάντια του ανθρώπινου καρκίνου 

του προστάτη. 

 

Σκεύασµα: 

1) FLUCINOM (Schering Plough) 

        Tabl. Bt 20*250mg 

Επίσης και τα: Elbat, Palistop 

 

∆οσολογία: 

Χορηγούνται 5mg/kg από το στόµα κάθε µέρα. 

Εναλλακτικά χορηγήθηκε αυτή η ουσία σε σκύλους στη δόση των 

5mg/kg για ένα χρόνο. Σε 6 εβδοµάδες, το µέγεθος του προστάτη ελαττώθηκε. 

Επίσης, µε τη χορήγηση της ουσίας αυτής παρατηρήθηκε, στο 

υπερηχογράφηµα, σηµαντική ελάττωση του µεγέθους του προστάτη, εντός 10 

ηµερών. 

Θεωρείται ότι η υπερπλασία του προστάτη, επανέρχεται 2 µήνες µετά 

από την διακοπή της χορήγησης της φλουταµίδης. Αυτό σηµαίνει, ότι η 

ορχεκτοµή στο τέλος, ίσως και να µην µπορεί να αποφευχθεί. 

 

 

2.7. 4. ∆ελµανδινόνη: 

 

Ενδείκνυται σε αρσενικούς σκύλους και γάτους, για θεραπεία της 

αυξηµένης γενετήσιας ορµής, όπως και για ανακούφιση της υπερπλασίας του 

προστάτη – είτε είναι καλοήθης, είτε είναι κακοήθης, είτε οφείλεται σε κάποια 
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χρόνια φλεγµονή (αν και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί χορήγηση 

κορτιζόνης και αντιβιοτικών). 

 

Σκεύασµα: 

1) TARDAK 

        Vial 10ml (10mg/ml) 

*Σηµειώνεται ότι αυτό το σκεύασµα δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. 

 

∆οσολογία: 

Σε ζώα µε σωµατικό βάρος µέχρι 10 kg, χορηγούνται 1,5-2mg/kg. 

Σε ζώα 10-20kg σωµατικό βάρος, χορηγούνται 1-1,5mg/kg 

Σε ζώα, µε σωµατικό βάρος, πάνω από 20kg, χορηγούνται 1mg/kg. 

Σε οποιαδήποτε από τις πάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει 

αναµονή 2-4 ηµερών για να φανούν τα αποτελέσµατα. Εάν, παρ’ όλα αυτά δεν 

υπάρξει βελτίωση µέχρι την 8η µέρα, θα πρέπει να χορηγηθεί ξανά το φάρµακο. 

Εάν, όµως υπάρξει βελτίωση, η ένεση θα πρέπει να χορηγηθεί µετά από 20-30 

ηµέρες. 
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2.8 Παρακάτω είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας από τις παθήσεις του γεννητικού συστήµατος, 

καθώς και οι ουσίες για την αντιµετώπιση αυτών των παθήσεων. 

ΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

 

 

Για αναστολή οίστρου 

1. Μεγεστρόλη οξεϊκή 

2. Μεδροξυπρογεστερόνη 

3. Μιµπολερόνη 

4. Προγεστερόνη 

5. Προλιγεστόνη 

Σχετικά µε τον τοκετό 1. Ασβέστιο βορογλυκονικό 

2. Ασβέστιο γλυκονικό 

Για µυοσύσπαση της µήτρας – 

∆υστοκία 

1. Εργονοβίνη 

2. Οξυτοκίνη 

 

Για ρύθµιση της γαλουχίας 

1. Βρωµοκρυπτίνη 

2. Καβεργολίνη 

3. Μετεργολίνη 

 

 

 

 

Για διακοπή της κυοφορίας 

1. ∆εξαµεθαζόνη 

2. Βρωµοκρυπτίνη 

3. ∆ινοπρόστη 

4. Εποστάνη 

5. Καβεργολίνη 

6. Κλοπροστενόλη 

7. Μιφεπριστόνη 

8. Οιστραδιόλη βενζοϊκή 

9. Αλγεπριστόνη 

 

Ωοθυλακιορρηξία 

1. Γοναδορελίνη 

2. Γοναδοτροπίνη χοριονική 

3. Γοναδοτροπίνη HCG 

4. Γοναδοτροπίνη PMSG 

 

Προστάτης (προστασία του προστάτη) 

1. ∆ιαιθυλοστιλβοιστρόλη 

2. Φιναστερίδη 

3. Φλουταµίδη 

4. ∆ελµανδινόνη 
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2.9. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

 

Για τη θεραπεία των διαφόρων λοιµώξεων του γεννητικού συστήµατος 

των αρσενικών και θηλυκών ζώων, τόσο στο σκύλο όσο και στη γάτα, χορηγούµε 

διάφορα αντιβιοτικά ανάλογα µε την περίπτωση και την ευαισθησία των 

βακτηρίων απέναντι σε αυτά. 

Ο όρος  ‘αντιβιοτικά’ , αφορά σε φυσικά παράγωγα διαφόρων 

µικροοργανισµών (βακτηρίων και µυκήτων), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των άλλων µικροοργανισµών, και να τους 

καταστρέφουν. Η ανακάλυψή τους, συντέλεσε στη θεαµατική µείωση της 

θνητότητας από βακτηριακές λοιµώξεις. Παρ’ όλα αυτά, οι λοιµώξεις, 

εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα. 

Ένα πρόβληµα που επίσης υπάρχει, είναι οι παρενέργειες των 

φαρµάκων, στο ίδιο το ζώο, αλλά κυρίως η πιθανότητα να αφήνουν κατάλοιπα 

στο κρέας και στα προϊόντα του ζώου. Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

και το οικονοµικό κόστος των θεραπευτικών σχηµάτων. 

Όπως είναι γνωστό, τα αντιβιοτικά διαιρούνται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες: 

• Τα βακτηριοκτόνα, αυτά που θανατώνουν τους µικροοργανισµούς 

• Τα βακτηριοστατικά, αυτά που αναστέλλουν την ανάπτυξή τους. 

 

Για να επιτευχθεί ένα σωστό θεραπευτικό αποτέλεσµα, πρέπει τα 

φάρµακα 

- Να µην είναι τοξικά 

- Να µην καταστρέφονται από τα διάφορα ένζυµα 

- Να µην αποβάλλονται γρήγορα και να παραµένουν δραστικά για αρκετό 

διάστηµα. 

 

Όταν ένα αντιβιοτικό είναι δραστικό έναντι πολλών βακτηρίων λέγεται 

αντιβιοτικό ευρέως φάσµατος, ενώ αντίθετα τα στενού φάσµατος αντιβιοτικά, 

είναι δραστικά έναντι µικρού αριθµού βακτηρίων. Η επιλογή του κατάλληλου 

αντιβιοτικού για την αντιµετώπιση µιας λοίµωξης, πρέπει να στηρίζεται στη 

µικροβιολογική εξέταση και στα ειδικά αντιβιογράµµατα. 
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∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

Τα αντιβιοτικά ασκούν τη µικροβιακή τους δράση, επεµβαίνοντας σε 

µία ή και περισσότερες λειτουργίες του µεταβολισµού, της αύξησης, αλλά και του 

πολλαπλασιασµού του βακτηριακού κυττάρου. 

 

Οι µηχανισµοί δράσης των αντιβιοτικών είναι: 

- Παρεµβολή στη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των βακτηρίων 

- Παρεµβολή στην πρωτεϊνοσύνθεση των βακτηρίων 

- Παρεµβολή στη σύνθεση του DNA των βακτηρίων 

- Μεταβολή ή καταστροφή της διαπερατότητας της κυτταρικής µεµβράνης 

των βακτηρίων. 

 

Συχνά τα βακτήρια, παρά την παρουσία του αντιβιοτικού, συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται. Αυτή η αντίσταση των βακτηρίων, µπορεί να οφείλεται στο ότι: 

• Το φάρµακο αδρανοποιείται από ένζυµα, που παράγουν βακτήρια (π.χ. 

πενικιλινάση) 

• Ο µικροοργανισµός µπορεί να µεταβάλλει κάποιες από τις ιδιότητες του 

(µετάλλαξη), το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να γίνει ανθεκτικός στη 

δράση του φαρµάκου (να δηµιουργήσει δηλαδή ανθεκτικά στελέχη) 

Η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών µπορεί να επέλθει µετά από µακροχρόνια 

χορήγηση αντιβιοτικών. 

 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 

 

Παρακάτω αναφέρονται επιγραµµατικά οι οµάδες και τα είδη των αντιβιοτικών. 

Πενικιλίνες: Πενικιλίνες G, Μεθυκιλίνη, Οξυ-Κλοξα-∆κλοξακιλίνη, Αµπικιλίνη, 

άλλες Αµπικιλίνες, Καρπενικιλίνες 

Κεφαλοσπορίνες: Κεφαλοδρίνη, Κεφαλοθίνη, Κεφαπυρίνη, Κεφασετρίλη, 

Κεφαζολίνη, Κεφαλεξίνη, Κεφαδρίνη, Κεφατοξίνη, Κεφαδροξίλη, Κεφαµαντόλη 

Αµινογλυκοσίδες: Γενταµυκίνη, Στρεπτοµυκίνη, Καναµυκίνη, Νεοµυκίνη, 

Τοµπραµικίνη, Αµικασίνη, Σινοµυκίνη 

Τετρακυκλίνες: Τεραµυκίνη, Βιµπραµυκίνη, Λεντερµυκίνη 

Μακρολίδες: Ερυθροµυκίνη, Λινκοµυκίνη, Κλυνταµυκίνη, Ρυζαµυκίνη 
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Πολυµυξίνες: Κολιµυκίνη 

∆ιάφορα: Ριφαµυκίνες, Βαγκοµυκίνη, Κυκλοσερίνη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω η εικόνα δείχνει τις σύριγγες µε τις οποίες γίνονται οι εγχύσεις των φαρµάκων στα ζώα  
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3. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΝΕΟΓΝΟΥ 

 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΗΤΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα: Γάτα µε τα, πρώτων ωρών, γατάκια της 
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Εικόνα: Θηλυκό σκυλί µε τα κουτάβια της 

 

 

Η συµπεριφορά της επίτοκης αλλάζει σιγά-σιγά και γίνεται πιο ήρεµη. 

Μετά τον τοκετό η µητέρα συνήθως κόβει τον οµφάλιο λώρο µε τα δόντια της και 

γλείφει τα νεογέννητα για τα απελευθερώσει από τους εµβρυϊκούς υµένες, τους 

οποίους τρώει (όπως επίσης και τον πλακούντα), διεγείροντας έτσι την 

κυκλοφορία του αίµατος και την αναπνοή τους. Σε περίπτωση που δεν το κάνει 

για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει ο ιδιοκτήτης να αποµακρύνει, σε 1-2 λεπτά, τις 

βλέννες από τη στοµατική και ρινική κοιλότητα του νεογέννητου και να κόψει 

και τον οµφάλιο λώρο. 

Το θερµορυθµιστικό σύστηµα των νεογνών δεν είναι καλά ανεπτυγµένο 

και για να διατηρηθεί, η θερµοκρασία, (κοντά στους 380C) που είχαν λίγο πριν 

γεννηθούν, όταν ακόµα ήταν µέσα στο µητρικό σώµα, απαιτείται θερµότητα. Η 

θερµότητα  της µητέρας τα βοηθάει, αλλά όχι αρκετά, λόγω του ότι και η δική της 

µειώνεται µετά τον τοκετό, και γίνεται ανήσυχη, γεγονός το οποίο δεν βοηθάει το 

θηλασµό. Γι΄ αυτό χρειάζονται θερµαντική πηγή, αλλά µε προσοχή, διότι το 

δέρµα των κουταβιών στεγνώνει και χρειάζονται να γίνονται επαλείψεις µε 

βαζελίνη. 

Υπάρχει περίπτωση τα νεογέννητα να παρουσιάζουν υποθερµία, η  

οποία έχει ως αποτέλεσµα να µειώνονται τα αντανακλαστικά τους. Σε αυτήν την 
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περίπτωση µπορεί να βοηθήσει η εµβάπτιση, µέχρι το κεφάλι, σε ζεστό νερό, 

θερµοκρασίας 38-40   για 5-10 λεπτά. 

Τα κουτάβια στην αρχή θηλάζουν κάθε 2 ώρες, ενώ ο απογαλακτισµός 

τους γίνεται στην ηλικία της 7ης ή 8ης εβδοµάδας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα νεογέννητα, τα βλέφαρα παραµένουν 

κλειστά για αρκετές ηµέρες, ενώ επί ανάλογο χρονικό διάστηµα δεν λειτουργεί 

και η αίσθηση της ακοής. Οι αισθήσεις που έχουν αναπτυγµένες, είναι η αφή και 

η όσφρηση. Γι’ αυτό το λόγο, µόνο µε την όσφρηση και τη βοήθεια της µητέρας, 

βρίσκουν τη θηλή και αρχίζουν για τη λήψη του πρωτογάλατος. 

 

 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΗΤΕΡΑ 

 

 

 
Εικόνα: τεχνητός θηλασµός (α) µε σύριγγα  

             (β) µε σταγονόµετρο 

             (γ) µε θήλαστρο 
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Εικόνα: κουτάβι κατά τις πρώτες µέρες του αποχωρισµού από τη µητέρα του 

 

 

Υπάρχει και η περίπτωση θανάτου της µητέρας κατά τον τοκετό, ή η 

περίπτωση που δεν είναι, αυτή ικανή να φροντίσει τα µικρά της (λόγω του ότι 

είναι νευρική, µε αγαλαξία, µε εκδηλώσεις κανιβαλισµού ή εµβρυοφαγίας κτλ),  

µετά τον τοκετό. Τότε θα πρέπει να δίνονται για υιοθεσία, ή αν δεν υπάρχει αυτή 

η δυνατότητα, τότε θα πρέπει η φροντίδα και η τεχνητή γαλουχία, να 

αναλαµβάνονται από τον άνθρωπο. 

Εάν υπάρχει µητέρα, ώστε να υιοθετηθούν, είναι µια πολύ καλύτερη 

λύση από εκείνη της τεχνητής γαλουχίας, αλλά στην πράξη, έχει κάποιες 

δυσκολίες. Αυτό, διότι η µητέρα θα πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο 

παραγωγής γάλακτος, τόσης ποσότητας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των 

κουταβιών (ο αριθµός των οποίων µπορεί να είναι και µια τοκετοοµάδα). Επίσης 

τα κουτάβια, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα  τις δυο πρώτες εβδοµάδες της ζωής 

τους, αφού αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία εξαρτώνται πλήρως από τη 

µητέρα τους. 

Εάν δεν υπάρχει µητέρα, για να τα υιοθετήσει, το γάλα που θα τους 

χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει παρόµοια σύσταση µε εκείνη που έχει το µητρικό 

γάλα. Συνήθως είναι υποκατάστατο µητρικού γάλακτος για σκύλους, το οποίο 

κυκλοφορεί τυποποιηµένο σε υγρή µορφή, ή µορφή σκόνης (η οποία µπορεί να 

σχηµατίσει γαλάκτωµα, αν αναµειχθεί µε νερό) ή ακόµη και το οµογενοποιηµένο 

συµπυκνωµένο γάλα αγελάδας (σκέτο ή εµπλουτισµένο µε διάφορα συστατικά, 

όπως φυτικά έλαια, κρόκο αυγού, βιταµίνες, ασβέστιο, φώσφορο και άλλα). Η 

θερµοκρασία αυτού του µίγµατος, θα πρέπει να είναι 38οC    και να χορηγείται µε 
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σταγονόµετρο, ή σύριγγα, ή µικροσκοπικό θήλαστρο και άλλα. Σε περίπτωση 

διάρροιας, το γάλα να χορηγείται αραιωµένο, µε νερό που έχει βράσει, κατά το 

ήµισυ. 

Σε περίπτωση επίσης που τα νεογνά, δεν καταναλώσουν πρωτόγαλα, 

τότε για προληπτικούς λόγους, είναι καλό να τους χορηγηθεί οµόλογος άνοσος 

ορός (οµόλογες ανοσοσφαιρίνες). 
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4.  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

Amp.  – Ampules  - Φύσιγγες 

 

Bt.  -  Boite  -  Κουτί 

 

Caps  -  Capsoules  -  Kapsoule 

 

Fl.  -  Flacon  -  Φιαλίδιο 

 

inj.  -  Injection  -  Ενέσιµο 

 

im.  -  Intramuscular  -  Ενδοµυϊκά 

 

iv.  -  Intravenous  -  Ενδοφλέβια 

 

p.o.  -  oral  -  από το στόµα 

 

S.C.  -  subcutaneous  -  Υποδόρια 

 

Tabl.  -  tablets  -  ταµπλέτες 

 

Vial  -  φιάλη 

 

b.i.d.  -  δυο φορές την ηµέρα 

 

t.i.d.   -  τρεις φορές την ηµέρα 

 

q.i.d.  -  τέσσερις φορές την ηµέρα 
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5.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέµα της εργασίας αυτής είναι, αρχικά η ανάλυση της ανατοµίας και 

της φυσιολογίας των γεννητικών οργάνων και των δύο φύλων, δηλαδή και του 

αρσενικού και του θηλυκού και στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση παθήσεων που 

αφορούν το γεννητικό σύστηµα και όλων των ουσιών, που χρησιµοποιούνται για 

την αντιµετώπιση τους. Επίσης αναφέρονται και τα σκευάσµατα στα οποία 

περιέχονται  οι ουσίες. 

Ξεκινώντας την περιγραφή των γεννητικών συστηµάτων, φαίνεται η 

ανάλυση όλων των οργάνων, τόσο των εξωτερικών και των δύο φύλων, όσο και 

των εσωτερικών. Από τη µεριά του αρσενικού, τα όργανα που αναφέρονται είναι: 

οι όρχεις, οι επιδιδυµίδες, ο σπερµατικός πόρος, οι επικουρικοί γεννητικοί αδένες, 

το πέος και στο τέλος γίνεται µια απλή αναφορά στο σπέρµα. Από τη µεριά του 

θηλυκού, είναι: οι ωοθήκες, τα ωοθυλάκια, το ωάριο, οι ωαγωγοί και η µήτρα. 

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της φυσιολογίας του γεννητικού συστήµατος, 

σχετικά µε τις ορµόνες, (οι οποίες σχετίζονται µε το γεννητικό σύστηµα, είτε 

εκκρίνονται από το γεννητικό, είτε από άλλο σηµείο του σώµατος), αλλά και 

σχετικά µε τον µαστό. Κατόπιν, γίνεται µια εκτενής αναφορά ορισµένων 

παθήσεων του γεννητικού συστήµατος και των δύο φύλων.  Στο τέλος, 

αναφέρονται όλες οι ουσίες (φάρµακα και αντιβιοτικά), που χρησιµοποιούνται 

για την αντιµετώπιση των παθήσεων, καθώς και κάποια από τα σκευάσµατα που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο. Επιγραµµατικά αναφέρονται η προλιγεστόνη, η 

µεγεστρόλη οξεϊκή, η µιµπολερόνη, το βορογλυκονικό ασβέστιο, το γλυκονικό 

ασβέστιο, η βρωµοκρυπτίνη, η καβεργολίνη, η οιστραδιόλη βενζοϊκή, η 

αλγεπριστρόλη αλλά και πολλές άλλες.  Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες για τα 

κάποια από τα σκευάσµατα. Τέλος, γίνεται αναφορά για τη φροντίδα του 

νεογνού. 
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