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Σύγχρονες απόψεις πάνω στη φαρ
μακευτική αντιμετώπιση των κυριό
τερων νηματωδώσεων και κεστωδώσεων τσυ γαστρεντερικσυ σωλήνα
στσ σκύλο και τη γάτα
1

1

Δ. Κ. Ταπές , Μ. Ε. Μυλωνάκης ,
Η. Παπαδόπουλος 2 , Α. Φ. Κουζίνας 1

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Οι μολύνσεις χου γαστρεντερικου σωλήνα στο
σκύλο και χη γάτα από νηματώδεις (Toxocara spp., Toxascaris
leonina, Angylostoma spp., Uncinarla spp., Trichuris vulpis) ή κεστώδεις (Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp.) έλμινθες είναι συχνές στην κλινική πράξη. Η σημασία των παρασι
τώσεων αυτών, όχι μόνο για την υγεία των ζώων, αλλά και για τη
δημόσια υγεία (Toxocara spp., Angylostoma spp., Uncinarla spp.,
Echinococcus spp.), επιβάλλουν την όσο το δυνατόν καλύτερη
φαρμακευτική αντιμετώπιση τους. Από τις αποτελεσματικές και
ασφαλείς ανθελμινθικές ουσίες που κυκλοφορούν σήμερα στην ελ
ληνική αγορά, οι βενζιμιδαζόλες, οι μακροκυκλικές λακτόνες, οι τετραϋδροπυριμιδίνες και οι ισοκινολόνες χρησιμοποιούνται συ
χνότερα. Στα κουτάβια και τα γατάκια κατά κύριο λόγο, αλλά και
στις σκυλες/γάτες που κυοφορούν ή γαλουχούν, εφαρμόζονται
εντατικότερα ανθελμινθικά προγράμματα, λόγω της συχνότερης έκ
θεσης τους στις παρασιτικές μολύνσεις. Η ανθελμινθική αγωγή στα
κουτάβια και τα γατάκια αρχίζει τη 2η ή 3η εβδομάδα της ζωής
τους, συνεχίζεται σε δεκαπενθήμερα διαστήματα μέχρι τη 12η
εβδομάδα και ολοκληρώνεται με μηνιαίες χορηγήσεις στην ηλικία
των 6 μηνών. Στις γαλουχούσες σκύλες και γάτες πρέπει να εφαρ
μόζεται ανάλογη ανθελμινθική αγωγή, επειδή συχνά μολύνονται
κατά την περίοδο αυτή. Μετά την ηλικία των 6 μηνών, η ανθελ
μινθική αγωγή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 2-4 φορές το χρό
νο, κατά προτίμηση με βάση το αποτέλεσμα της παρασιτολογικής
εξέτασης των κοπράνων. Σε σκύλους στους οποίους χορηγούνται
μακροκυκλικές λακτόνες για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης, η
ανθελμινθική αγωγή θα πρέπει να συμπληρώνεται με κεστωδοκτόνες και ανάλογα με το ανθελμινθικό φάσμα των πρώτων, νηματωδοκτόνες ουσίες.

Ανασκόπηση
Review article

Current aspects ση the
anthelmintic management of
gastrointestinal tapeworms and
nematodes in the dog and cat
Tapes D. K.\ Mylonakis Μ. E.\
Papadopoulos E.2, Koutinas Α. E 1

ABSTRACT. Gastrointestinal parasitic infections in dogs and
cats are a common problem in the clinical setting. Ascarids,
hookworms, whipworms and tapeworms should be eliminated on
a regular basis, not only to avoid possible health implications on the
host itself, but also for the zoonotic potential of certain helminths
(ascarids, hookworms, Echinococcus spp.). Of the highly efficacious
and safe medications that eliminate gastrointestinal helminths,
commercially available in Greece are benzimidazoles, macrocyclic
lactones, tetrahydropyrimidines and isokinolones. Since puppies,
kittens, pregnant and nursing animals have a greater risk to acquire
gastrointestinal parasites, more intensive anthelmintic schedules
are usually instituted. In the less than 6-month old domestic
carnivores, deworming should begin at the age of 2-3 weeks and
proceed at biweekly intervals through the 12th week, followed
thereafter by monthly administrations of the anthelmintics up to the
age of 6 months. Nursing bitches and queens should be treated
along with their offspring, since they often develop patent infections
at that period of time. In animals older than 6 months, faecal
examinations should be performed two to four times yearly,
followed by the appropriate parasiticidal medication. In dogs which
regularly receive heartworm preventatives, deworming schedules
have to be modified according to their anthelmintic spectrum.
Keywords: anthelmintics, cat, dog, nematode infections, cestode
infections
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
OL μολύνσεις του γαστρεντερικοΰ σωλήνα στο σκύ
λο και τη γάτα από νηματώδεις και κεστώδεις έλμινθες
είναι συχνές στην κλινική πράξη (Χαραλαμπίδης 1978,
Haralabidis et al. 1988, Blagburn et al. 1996, Bugg et al.
1999, Φούντα και συν. 2000). Η μείωση της συχνότητας
των μολύνσεων αυτών αποτελεί έναν από τους βασι
κούς στόχους του κλινικού κτηνιάτρου, όχι μόνο λόγω
της μεγάλης σημασίας τους στην υγεία και ευζωία των
ζώων, αλλά και επειδή ορισμένες από αυτές είναι αί
τια σημαντικών ζωοανθρωπονόσων (Centres for
Disease Control and Prevention 2003, Thompson and
Robertson 2003). Κύριος στόχος της ανθελμινθικής
αγωγής είναι η απαλλαγή των ζώων-φορέων από τους
έλμινθες, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση κλι
νικής νόσου και η μόλυνση του περιβάλλοντος ή άλλων
ζώων και ανθρώπων (Centres for Disease Control and
Prevention 2003). Η στρατηγική της αντιμετώπισης των
ελμινθώσεων στα κατοικίδια σαρκοφάγα, χωρίς να πε
ριορίζεται αποκλειστικά, στηρίζεται στη χρησιμοποίη
ση διαφόρων ανθελμινθικών φαρμάκων (Χαραλαμπιδης 1993, Bugg et al. 1999, Thompson and Robertson
2003, Χαραλαμπίδης 2003). Παρά το γεγονός ότι με
γάλος αριθμός των τελευταίων διατίθεται στο εμπό
ριο, ο στόχος της ανθελμινθικής αγωγής συχνά δεν επι
τυγχάνεται, κυρίως εξαιτίας των ελλείψεων που εμφα
νίζουν τα εφαρμοζόμενα στην κλινική πράξη ανθελμινθικά προγράμματα (Harvey et al. 1991, Χαραλα
μπίδης 2003).
Στην ανασκόπηση αυτή, αναφέρεται η φαρμακευ
τική αντιμετώπιση των συχνότερων παρασιτώσεων που
οφείλονται σε νηματώδεις (Toxocara canis, T. cati,
Toxascaris leonina, Angylostoma spp., Uncinarla
stenocephala,
Trichuris vulpis) και κεστώδεις
(Dipylidium caninum, Taenia SQQ., Echinococcus spp.)
έλμινθες του γαστρεντερικοΰ σωλήνα του σκύλου και
της γάτας. Επιπλέον, σχολιάζονται το ανθελμινθικό
φάσμα και οι συνθήκες ασφαλούς χρησιμοποίησης
των κυριότερων από τα φάρμακα αυτά, με παράλληλη
παράθεση των προϊόντων εκείνων που διατίθενται
στην ελληνική αγορά. Τέλος, προτείνονται ανθελμιν
θικό σχήματα, που θεωρούνται καταλληλότερα για τα
κουτάβια, τα γατάκια, τα ενήλικα ζώα και τις κυοφο
ρούσες σκύλες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Οι περισσότερες από τις ανθελμινθικές ουσίες που
προορίζονται για το σκΰλο και τη γάτα είναι σήμερα
διαθέσιμες στην ελληνική αγορά (Πίνακας 1).
Βενζιμιδαζολες/προβενζιμιδαζολες
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ανθελμινθικές
ουσίες που αναστέλλουν το σχηματισμό των μικροσω-

ληναριων και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, με απο
τέλεσμα την αναστολή της μεταβολικής δραστηριότητας
και της μιτωτικής διεργασίας των κυττάρων των παρά
σιτων (Frayha et al. 1997, Lynn 2003). Επειδή η δράση
των ουσιών αυτών είναι ανάλογη με το χρόνο επαφής
τους με τα παράσιτα, θα πρέπει να χορηγούνται για
τρεις τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες και κάθε 12
ώρες (Zajac 1993, Elliott 2001, Lynn 2003). Λόγω της
παρατεταμένης δράσης τους και της ουσιαστικά μη εμ
φάνισης παρενεργειών, αποτελούν τη θεραπεία επι
λογής για πολλές ελμινθώσεις (Elliott 2001). Από τις
ουσίες της κατηγορίας αυτής, συχνότερα χρησιμοποι
ούνται η φαινβενδαζόλη, η φλουβενδαζόλη, η οξυβενδαζόλη, η μεβενδαζόλη και η φαιβαντέλη (Πίνακας 2).
Η φαινβενδαζόλη, η φλουβενδαζόλη και η μεβεν
δαζόλη είναι πολΰ αποτελεσματικές κατά των Toxocara
spp., Τ. leonina, Angylostoma spp., U. stenocephala, Τ
vulpis και Taenia pisiformis (Burke and Roberson 1978,
Vanparijs et al. 1985, Bowman 1992a, Zajac 1993, Lynn
2001). Η οξυβενδαζόλη είναι αποτελεσματική κατά
των Toxocara spp., Τ leonina, Α. caninum και Τ vulpis
(Overgaauw and Boersema 1998). Η φαιβαντέλη (προβενζιμιδαζόλη), που τελικά μεταβολίζεται σε φαινβεν
δαζόλη και οξφενδαζόλη, έχει ανάλογο ανθελμινθικό
φάσμα (Corwin et al. 1982).
Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τις περισσότερες
βενζιμιδαζόλες που είναι ασφαλείς στα κυοφοροΰντα
ζώα, η φαιβαντέλη θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω της
τερατογόνου δράσης της (Lynn 2001), ενώ η μεβενδα
ζόλη, καθώς και ο συνδυασμός της οξυβενδαζόλης με
τη διεθυλκαρβαμαζινη μπορούν να προκαλέσουν, αν
και σπάνια, ιδιοσυγκρασιακή ηπατοπάθεια στο σκΰλο
(Polzin et al. 1981, Vaden et al. 1988).
Μακροκυκλικές λακτονες
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μερικές από τις
ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες αντιπαρασι
τικές ουσίες (Πίνακας 2). Οι ουσίες αυτές συνδέονται
με τους δίαυλους χλωρίου, διευκολύνοντας έτσι τη μα
ζική εισροή των ιόντων χλωρίου, μέσω της οποίας προ
καλείται υπερπόλωση των νευρώνων, με αποτέλεσμα
το θάνατο του παράσιτου λόγω χαλαρής παράλυσης
(Martin 1993, Shoop et al. 1995, Lynn 2003). Στις συ
χνότερα χρησιμοποιούμενες μακροκυκλικές λακτόνες
περιλαμβάνονται η ιβερμεκτινη, η μιλβεμυκινη, η μοξιδεκτινη και η σελαμεκτινη, που βασικά χρησιμοποι
ούνται στην πρόληψη της διροφιλαριωσης του σκύλου
(Lynn 2001, Bowman 2003a). Η ικανοποιητική δράση
ορισμένων από τις ουσίες αυτές κατά συγκεκριμένων
νηματωδών ελμινθωντου γαστρεντερικοΰ σωλήνα, επι
τρέπει τη συμμετοχή τους στα σύγχρονα ανθελμινθικό
προγράμματα.
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Πίνακας 2. Δοσολογικά σχήματα και συνιστώμενη μικρότερη ηλικία ή σωματικό βάρος (ΣΒ) έναρξης της ανθελμινθικής αγωγής στο
σκΰλο και τη γάτα
Table 2. Dosing schemes and suggested earliest administration time (minimum body weight) in the anthelmintic treatment in dog and
cat
Ανθελμινθική ουσία
Βενζιμιδαζόλες
Φαινβενδαζόλη
Φλουβενδαζόλη
Οξυβενδαζόλη
Μεβενδαζόλη
Φαιβαντελη
Μακροκνκλικες λακτόνες
Ιβερμεκτίνη
Μιλβεμυκίνη
Μοξιδεκτίνη
Σελαμεκτίνη
Τετραϋδροπνριμιδίνες
Παμοϊκή πυραντέλη
Ισοκινολόνες
Πραζικουαντελη
Επσιπραντέλη
Διάφορες ουσίες
Λεβαμισόλη
Πιπεραζίνη
Νιτροσκανάτη

Δοσολογικό σχήμα

Μικρότερη ηλικία
(Σ. Β.) χορήγησης*

50 mg/Kg ΣΒ την ημέρα, PO για 3 (Σ) και 5 (Γ) ημέρες
22 mg/Kg ΣΒ την ημέρα, PO για 3 ημέρες (Σ,Γ)
15 mg/Kg ΣΒ την ημέρα, PO για 1-2 ημέρες (Σ, Γ)
22 mg/Kg ΣΒ την ημέρα, PO για 3 ημέρες (Σ, Γ)
10-15 mg/Kg ΣΒ την ημέρα, PO για 3 ημέρες (Σ, Γ)
200 μg/Kg ΣΒ (Σ) ή 300 μg/Kg ΣΒ (Γ), SC, άπαξ
0.5 mg/Kg ΣΒ (Σ) ή 2 mg/Kg ΣΒ (Γ), PO, κάθε μήνα
170 μg/Kg ΣΒ SC (Σ), κάθε 6 μήνες
6 mg/Kg ΣΒ, τοπική χορήγηση (Σ,Γ), κάθε μήνα

6 εβδομάδες
4 εβδομάδες (1 Kg)
6 μήνες
6 εβδομάδες

5-10 mg/Kg ΣΒ PO (Σ, Γ)

2 εβδομάδες

5 mg/Kg ΣΒ (Σ) ή 11-33 mg/γάτα, PO, SC, IM
5.5-10 mg/Kg ΣΒ, PO (Σ) ή 2.75 mg/Kg ΣΒ, PO (Γ)

4 (Σ) ή 6 (Γ) εβδομάδες
4 εβδομάδες

5-8 mg/Kg ΣΒ PO (Σ) ή 5 mg/Kg ΣΒ PO (Γ)
110 mg/Kg ΣΒ, PO (Σ, Γ)
50 mg/Kg ΣΒ, PO, άπαξ (Σ) ή x 2 φορές (Γ)

6 εβδομάδες
2 εβδομάδες

Σ: σκύλος, Γ: γάτα , PO: χορήγηση από το στόμα, SC: υποδόρια χορήγηση, IM: ενδομυϊκή χορήγηση
- : χωρίς περιορισμούς * Σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρασκευάστριας εταιρείας

Η ιβερμεκτίνη, στο δοσολογικό σχήμα πρόληψης
της διροφιλαρίωσης ή στο αντίστοιχο μικροφιλαριοκτόνο, δεν είναι αποτελεσματική κατά των νηματωδών
παράσιτων του γαστρεντερικοΰ σωλήνα (Lynn 2003).
Αντίθετα, η άπαξ υποδόρια χορήγηση της στη δόση
των 200 μ^Κ^ ΣΒ και 300 μg/Kg ΣΒ στο σκΰλο και τη
γάτα, αντίστοιχα, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολΰ απο
τελεσματική κατά των Toxocara spp., Angylostoma spp.
και U. stenocephala, αλλά μετρίως αποτελεσματική κα
τά των Τ vulpis και Τ. leonina (Lynn 2003). Η μιλβεμυ
κίνη, που έχει το ευρύτερο ανθελμινθικό φάσμα στην
κατηγορία των ουσιών αυτών, στο συνηθισμένο δοσο
λογικό σχήμα (500 μg/Kg ΣΒ και 2 mg/Kg ΣΒ στο σκΰ
λο και τη γάτα, αντίστοιχα) είναι πολΰ αποτελεσματι
κή κατά των Toxocara spp., Τ. leonina, Angylostoma
spp. και T. vulpis, ενώ έχει μέτρια αποτελεσματικότη
τα κατά της U. stenocephala (Bowman et al. 1988,
Bowman et al. 1990, Zajac 1993, Lynn 2003). Η μοξι
δεκτίνη, χορηγούμενη από το στόμα για την πρόληψη
της διροφιλαρίωσης, δεν έχει νηματωδοκτόνο δράση
(Lynn 2003). Αντίθετα, στην ενέσιμη μορφή της (170
μg/Kg ΣΒ), έχει πολΰ καλή δράση κατά των Α. caninum
και U. stenocephala, που διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες

(Bowman 2003a), ενώ είναι λιγότερο αποτελεσματική
κατά των Τ canis, Τ. leonina και Τ. vulpis (Bowman et
al. 2002, Lynn 2003). Η σελαμεκτίνη, στο κλασικό δο
σολογικό σχήμα των 6 mg/Kg ΣΒ, είναι το ίδιο αποτε
λεσματική κατά των Toxocara spp., Τ. leonina και του
Angylostoma tubaeforme στη γάτα (Six et al. 2000,
McTier et al. 2000).
Αν και οι μακροκυκλικές λακτόνες γενικώς είναι
ασφαλείς κατά τη διάρκεια της κυοφορίας (Lynn 2003),
η χορήγηση ιβερμεκτινης σε δόσεις μεγαλύτερες των
100 μg/Kg ΣΒ σε σκΰλους των φυλών collie και sheltie,
των διασταυρώσεων τους, καθώς και άλλων ποιμενι
κών φυλών, μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση νευ
ρικών συμπτωμάτων που χαρακτηρίζουν το εγκεφαλι
κό και το γεφυροπρομηκικό σΰνδρομο, πιθανώς λόγω
αυξημένης διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικοΰ
φραγμοΰ των ζώων των φυλών αυτών στην ιβερμεκτί
νη (Paul et al. 1987).
ΤετραϋδροΛυριμιδίνες
Οι ουσίες αυτές, που δρουν ως νικοτινικοί αγωνι
στές, προκαλοΰν σπαστική παράλυση των μυών, που
οδηγεί γρήγορα στο θάνατο των νηματωδών παρασι-
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των (Martin 1993). Από την κατηγορία αυτή, μόνο η
παμοϊκή (εμβονική) πυραντέλη χρησιμοποιείται στο
σκΰλο και τη γάτα (Πίνακας 2), το ανθελμινθικό φά
σμα της οποίας περιλαμβάνει τα νηματώδη παράσιτα
Toxocara spp., Τ. leonina, Angylostoma spp. και την U.
stenocephala (Todd et al. 1975, Clark et al. 1991, Lynn
2001). Επειδή η παμοϊκή πυραντέλη απορροφάται
ελάχιστα από το γαστρεντερικό σωλήνα, αποτελεί πο
λύ ασφαλή επιλογή όχι μόνο κατά την κυοφορία, αλ
λά και στα νεογέννητα κουτάβια και γατάκια (Lynn
2003).
Ισοκινολονες
Η πραζικουαντέλη και η επσιπραντέλη αποτελούν
τις ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες από τις
κεστωδοκτόνες ουσίες (Πίνακας 2). Οι ισοκινολόνες
δρουν στις νευρομυικές συνάψεις και στον καλυπτήριο
υμένα των παρασίτων, προκαλώντας παράλυση και
κενοτοπίωση του υμένα, αντίστοιχα (Andrews et al.
1983, Zajac 1993), Frayha et al. 1997).
Η πραζικουαντέλη δρα πολΰ αποτελεσματικά κατά
των D. caninum, Taenia spp. και Echinococcus spp.
(Gemmell et al. 1977, Andersen et al. 1978, Andersen
et al. 1979), ενώ η επσιπραντέλη υπολείπεται τουλάχι
στον κατά των προνυμφικών μορφών του Echinococcus
spp., γεγονός που επιβάλλει την ενίσχυση του δοσολογικοΰ της σχήματος, όπως προτείνεται στον πίνακα 2
(Arm et al. 1990, Corwin et al. 1991, Thompson et al.
1991, Eckert et al. 2001).
Η χρήση της πραζικουαντέλη ς θεωρείται ασφαλής
κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, ενώ για την επσι
πραντέλη δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία (Lynn
2003). Σε σπάνιες περιπτώσεις, μετά τη χορήγηση της
πρώτης, μπορεί να παρατηρηθεί παροδική ανορεξία,
διάρροια και έμετοι (Lynn 2003).
Διάφορες άλλες ανθελμινθικές ουσίες
Αν και η λεβαμισόλη (Πίνακας 2) παρουσιάζει ικα
νοποιητική δράση κατά των Toxocara spp., Τ. leonina,
Angylostoma spp. και U. stenocephala (Elliott 2001), οι
μάλλον συχνές και σοβαρές παρενέργειες της (Plumb
2002) επιβάλλουν τον αποκλεισμό της από τα σύγχρο
να ανθελμινθικό σχήματα.
Η πιπεραζίνη (Πίνακας 2), εξαιτίας του στενού ανθελμινθικοΰ της φάσματος {Toxocara spp. και Τ.
leonina), χρησιμοποιείται μόνο σπάνια, ενώ παράλλη
λα, αντενδείκνυται στα νεφροπαθή και ηπατοπαθή
ζώα, στο μηχανικό ειλεό και στον έντονο παρασιτισμό
από ασκαρίδες. Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει
κίνδυνος ρήξης του τοιχώματος του λεπτού εντέρου
από το μαζικό θάνατο των ενήλικων ελμίνθων (Elliott
2001, Lynn 2001, Plumb 2002).
Η νιτροσκανάτη (Πίνακας 2) είναι ευρέως φάσμα

τος ανθελμινθικό φάρμακο, με ικανοποιητική δράση
κατά των Toxocara spp., Τ leonina, Angylostoma spp., U.
stenocephala, T. pisiformis καιίλ caninum (Boray et al.
1979, Genchi et al. 1990). Μέχρι σήμερα δεν έχει κα
θοριστεί κάποιο αποτελεσματικό δοσολογικό σχήμα
κατά του Ε. granulosus (Gemmell and Oudemans 1975,
Richards and Somerville 1980), ενώ η δράση της κατά
του T. vulpis είναι περιορισμένη (Graig et al. 1991).
Η οργανοφωσφορική ουσία δίχλωρβος, με τη μορ
φή δισκίου και στη δόση των 11 mg/Kg ΣΒ, είναι απο
τελεσματική έναντι των Toxocara spp., Τ. leonina,
Angylostoma spp. και U. stenocephala, ενώ με τη μορφή
καψακίου βραδείας έκλυσης (30 mg/Kg ΣΒ) είναι με
τρίως αποτελεσματική έναντι του Τ. vulpis (Olsen et al.
1977, Lynn 2001). Η ουσία δίχλωρβος πρέπει να χορη
γείται με προσοχή, ιδιαίτερα στις γάτες, λόγω του κίν
δυνου τοξίκωσης, ενώ δεν πρέπει να δίνεται σε ζώα με
δυσκοιλιότητα, μηχανικό ειλεό ή διροφιλαρίωση (Lynn
2003).
ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ
Στα κουτάβια και τα γατάκια εφαρμόζονται εντα
τικά ανθελμινθικό προγράμματα, επειδή εκτίθενται
περισσότερο στις παρασιτικές μολύνσεις (Centres for
Disease Control and Prevention 2003, Bowman 2003b).
Η επιλογή των ανθελμινθικών φαρμάκων θα βασιστεί
στο φάσμα δράσης τους (Πίνακας 1) και στην ηλικία
των ζώων για τα οποία προορίζονται (Πίνακας 2).
Στα κουτάβια, που συχνά μολύνονται από ασκαρί
δες κατά την ενδομήτρια ζωή, η ανθελμινθική αγωγή
αρχίζει τη 2η εβδομάδα της ζωής τους, για να συνεχι
στεί την 4η, 6η, 8η, 10η και 12η εβδομάδα και να ολο
κληρωθεί με χορηγήσεις μία φορά το μήνα στην ηλικία
των 6 μηνών (Macintire 1999, Centres for Disease
Control and Prevention 2003, Bowman 2003b,
Companion Animal Parasite Council, 2005).
Στα γατάκια, στα οποία η μόλυνση με ασκαρίδες γί
νεται κυρίως κατά το θηλασμό, εφαρμόζεται ανάλογο
πρόγραμμα, που αρχίζει την 3η εβδομάδα της ζωής
τους (Centres for Disease Control and Prevention 2003,
Companion Animal Parasite Council, 2005). Η παμοϊ
κή πυραντέλη ή κάποια από τις βενζιμιδαζόλες αποτε
λούν τις καλύτερες επιλογές κατά την εναρκτήρια φά
ση του ανθελμινθικοΰ προγράμματος. Επισημαίνεται
ότι οι βενζιμιδαζόλες, με εξαίρεση το συνδυασμό φαιβαντέλης, παμοϊκής πυραντέλης και πραζικουαντέλης,
πρέπει να χορηγούνται για 3 συνεχόμενες ημέρες
(Elliott 2001). Μετά την ηλικία των 6 εβδομάδων κρί
νεται σκόπιμη η χορήγηση κεστωδοκτόνων ουσιών
(Bowman 2003 a).
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Πίνακας 3. Προτεινόμενο πρόγραμμα ανθελμινθικής αγωγής σε σκύλους, στους οποίους εφαρμόζεται φαρμακευτική πρόληψη κατά
της διροφιλαρίωσης
Table 3. Proposed schedule of anthelmintic treatment in dogs undergone heartworm prevention
Εμπορική ονομασία
σκευάσματος

Ηλικία έναρξης (εβδομάδες)
της προληπτικής αγωγής
κατά της διροφιλαρίωσης

Stronghold
Interceptor
Guardian

Εβδομάδα
2
·
· ·

6
8
24

I: Interceptor, S: Stronghold, G: Guardian
• Νηματωδοκτόνος αγωγή

Συμπληρωματική νηματωδοκτόνος / κεστωδοκτόνος αγωγή

4
·
•
•

6
£•
/ •
•
•

• Κεστωδοκτόνος αγωγή

ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΑΙΚΙΑ
ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ
Μετά την ηλικία αυτή, η ανθελμινθική αγωγή πε
ριορίζεται στη χορήγηση ευρέως φάσματος ουσιών, 24 φορές το χρόνο, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τα
αποτελέσματα των κοπρανολογικών εξετάσεων (Zajac
1993, Centres for Disease Control and Prevention 2003,
Companion Animal Parasite Council, 2005). Με τις τε
λευταίες ελέγχεται το ανθελμινθικό αποτέλεσμα, ενώ
παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης διάγνω
σης των διαφόρων παρασιτώσεων του γαστρεντερικοΰ
σωλήνα που δεν αντιμετωπίζονται με τις παραπάνω
ανθελμινθικές ουσίες (Bowman 2003a).
Στις γαλουχούσες σκύλες και γάτες επιβάλλεται να
γίνεται ανάλογη φαρμακευτική αγωγή (π.χ. κάθε 3-4
εβδομάδες), επειδή κατά κανόνα μολύνονται με την
κατάποση των κοπράνων των νεογνών τους (Centres
for Disease Control and Prevention 2003). Σε σκύλους,
στους οποίους χορηγούνται μακροκυκλικές λακτόνες
για την πρόληψη της διροφιλαρίωσης, η ανθελμινθική
αγωγή θα πρέπει να συμπληρώνεται με κεστωδοκτόνες, και κατά περίπτωση (Πίνακας 3), νηματωδοκτόνες
ουσίες (Bowman 2003a).
ΑΝΘΕΑΜΙΝΘΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΕΣ
ΣΚΥΑΕΣ
Η ενδομήτρια μόλυνση των κουταβιών με T. canis
και εκείνη με τα Τ. canis ή/και A caninum κατά την πε
ρίοδο της γαλουχίας μπορεί να προληφθεί με την υιο
θέτηση εντατικών ανθελμινθικών προγραμμάτων.
Επειδή οι εγκυστωμένες προνΰμφες είναι μεταβολικώς αδρανείς και ανθεκτικές σε οποιαδήποτε ανθελ
μινθική ουσία (Bowman 2003b), η αγωγή είναι αποτε
λεσματική κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τους
από τους ιστούς, που συμβαίνει κατά την κυοφορία ή τη
γαλουχία (Bowman 2003b).

8
10
12
16
20
24
^
•
£•
•
£•
£ • £ • £ •
• / • / • / • / •
/•
•
•
•
•
•
G
*
G
*
• Νηματωδοκτόνος + κεστωδοκτόνος αγωγή

mg/Kg ΣΒ από το στόμα), από την 40η ημέρα της κυο
φορίας μέχρι την 14η μετά τον τοκετό, ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο μόλυνσης των κουταβιών με Τ. canis και Α.
caninum (Burke and Roberson 1983). Η καθημερινή
χορήγηση της παραπάνω ουσίας στη δόση των 100
mg/Kg ΣΒ από το στόμα, από την 40η ημέρα της κυο
φορίας μέχρι τον τοκετό, είχε ως αποτέλεσμα την πρό
ληψη της μόλυνσης των κουταβιών με Α. caninum
(Bowman 1992b).
Η χρησιμοποίηση της ιβερμεκτίνης, σε διάφορα
δοσολογικά σχήματα, έχει αποδειχθεί αποτελεσματι
κή στην πρόληψη των παραπάνω μολύνσεων. Συγκε
κριμένα, η ενδομήτρια μόλυνση με ασκαρίδες απο
φεύγεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την υποδόρια
χορήγηση 300 μg/Kg ΣΒ, τις ημέρες 0, 30 και 60 της
κυοφορίας και τη 10η ημέρα μετά τον τοκετό (Payne
and Ridley 1999). Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται
στη δόση των 1000 μg/Kg ΣΒ, υποδόρια, τις ημέρες 20
και 42 της κυοφορίας και στη δόση των 500 μg/Kg ΣΒ,
υποδόρια, τις ημέρες 38, 41, 44 και 47 της κυοφορίας
(Zajac 1993). Επίσης, η χορήγηση 500 μg/Kg ΣΒ ιβερμεκτίνης ενδομυικώς, 4-9 ημέρες πριν και 10 ημέρες
μετά τον τοκετό, ή η εφάπαξ χορήγηση της στη δόση
των 500-1000 μg/Kg ΣΒ, ενδομυικώς, 2-10 ημέρες πριν
από τον τοκετό, απέτρεψε τη μόλυνση των κουταβιών
με Α. caninum (Bowman 1992b).
Η σελαμεκτίνη (6 mg/Kg ΣΒ), στη spot-on μορφή,
40 και 10 ημέρες πριν και μετά τον τοκετό, αντίστοιχα,
είχε πολΰ καλό προληπτικό αποτέλεσμα στη μόλυνση
των κουταβιών με Τ. canis (Payne-Johnson et al. 2000).
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε κουτάβια, στις μητέρες
των οποίων εφαρμόστηκε η σωστή ανθελμινθική αγω
γή κατά την κυοφορία (T. canis και Α. caninum), η χο
ρήγηση ανθελμινθικών φαρμάκων μπορεί να αρχίσει
την 6η ή την 8η εβδομάδα της ζωής τους (Centres for
Disease Control and Prevention 2003). •

Η καθημερινή χορήγηση φαινβενδαζόλης (50
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