
Ορισμός
Το νηματώδες της υπεροικογένειας Metastrongy-
loidea Aelurostrongylus abstrusus προκαλεί στις 
γάτες νόσο των κατώτερων αεροφόρων οδών1, με 
εμφάνιση βήχα δευτερογενώς της φλεγμονής που 
προκαλείται από την παρουσία του παρασίτου στα 
τελικά βρογχιόλια και στους κυψελιδικούς πόρους.

Αιτιολογία και παθογένεια
Από το παράσιτο Aelurostrongylus abstrusus προ-
σβάλλεται η γάτα (τελικός ξενιστής) ή ο σκύ-
λος όταν καταναλώσει ενδιάμεσο (σαλιγκάρι ή 
γυμνοσάλιαγκα) ή παρατεινικό ξενιστή (βάτρα-
χο, σαύρα, πτηνό ή τρωκτικό) με εγκυστωμένες 
προνύμφες. Οι προνύμφες μεταφέρονται με τα 
λεμφαγγεία προτού εισέλθουν στο πνευμονικό 
παρέγχυμα και στα βρογχιόλια. Αν και εισχωρούν 
βαθιά στον πνευμονικό ιστό, εξωθούν τα αβγά 
τους μέσα στα βρογχιόλια και τους κυψελιδικούς 
πόρους. Στη συνέχεια, από τα αβγά εξέρχονται 
προνύμφες που ανέρχονται με τη βλεννοκροσσω-
τή κάθαρση και καταπίνονται· αποβάλλονται στο 
περιβάλλον διά της γαστρεντερικής οδού (Εικό-
να 1.1). Οι ενδιάμεσοι ξενιστές, σαλιγκάρια και 
γυμνοσάλιαγκες (Εικόνα 1.2) προσβάλλονται 
από τις προνύμφες πρώτου σταδίου (L1), που στη 
συνέχεια αναπτύσσονται σε προνύμφες τρίτου 
σταδίου (L3). Ο ενδιάμεσος ξενιστής μπορεί να 
καταναλωθεί από παρατεινικό ξενιστή, μέσα στον 

οποίο εγκυστώνεται η προνύμφη. Ο τελικός ξε-
νιστής προσβάλλεται με την κατανάλωση του 
ενδιάμεσου ή του παρατεινικού ξενιστή.1, 2

Γεωγραφική κατανομή
Το παράσιτο έχει παγκόσμια κατανομή.

Συχνότητα εμφάνισης 
και παράγοντες κινδύνου
Το ποσοστό παρουσίας των προνυμφών στα κό-
πρανα εκτιμήθηκε στο 1,2% σε δεσποζόμενες 
γάτες που ζουν εντός οικίας και έως 50% σε αδέ-
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Εικόνα 1.1 Προνύμφη L1 του Aelurostrongylus 
abstrusus από κοπρανολογική εξέταση με τη μέ-
θοδο της επίπλευσης. (Ευγενική προσφορά από τους 
Dr Donato Traversa και Angela Di Cesare)
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σποτες γάτες σε μερικές περιοχές.1,2 Οι παράγο-
ντες κινδύνου περιλαμβάνουν τη θήρευση και τον 
αυξημένο χρόνο παραμονής σε εξωτερικό χώρο. 
Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γάτες μπορεί να έχουν 
υψηλότερο ποσοστό προσβολής λόγω αθροιστι-
κά μεγαλύτερου χρόνου θήρευσης.

Κλινικά συμπτώματα
Εάν το παρασιτικό φορτίο είναι χαμηλό, οι γάτες 
μπορεί να μη παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. 
Η νόσος χαρακτηρίζεται από ποικίλης έντασης 
βήχα, συριγμό, αναπνευστική δυσχέρεια, ανα-
πνοή με ανοιχτό στόμα, κοιλιακή αναπνοή και 
βλεννοπυώδες ρινικό έκκριμα.3 Σε σπάνιες πε-

ριπτώσεις με σοβαρή λοίμωξη ή συνυπάρχουσες 
παθήσεις μπορεί να υπάρξει έντονη εξασθένηση, 
ακόμη και θάνατος.3

Διάγνωση
Η διάγνωση συνήθως βασίζεται στην ανεύρε-
ση προνυμφών στα κόπρανα με την τεχνική 
Baermann. Οι προνύμφες έχουν μήκος περίπου 
360–400 μm και το πίσω άκρο κεκαμμένο με ρα-
χιαία υποτερματική άκανθα (Εικόνα 1.1). Η κο-
πρανολογική εξέταση με τη μέθοδο της επίπλευ-
σης είναι λιγότερο ευαίσθητη από την τεχνική 
Baermann, ενώ η μέθοδος επίπλευσης σε διάλυμα 
θειικού ψευδαργύρου έχει καλύτερη απόδοση από 
αυτή σε διάλυμα σακχαρόζης. Οι ακτινογραφίες 
του θώρακα συνήθως δεν παρουσιάζουν ευρήμα-
τα, αλλά στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να πα-
ρατηρηθεί διάμεσο οζώδες πρότυπο (Εικόνα 1.3).

Θεραπεία
Μπορεί να χορηγηθεί φεμπενδαζόλη (50 mg/
kg/ημέρα, από του στόματος, επί 10–14 ημέρες), 
ιβερμεκτίνη (400 μg/kg, υποδορίως, δύο φορές 
με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων) ή διάλυμα επίχυ-
σης (spot-on) εμοδεψίδης 2,1%/πραζικουαντέλης 
8,6%.3, 4 Στις σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί κορτικοστεροειδές σε αντιφλεγμο-
νώδεις δόσεις.

Πρόγνωση/επιπλοκές
Με τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής η πρό-
γνωση καθίσταται μέτρια. Σε σπάνιες περιπτώ-

Εικόνα 1.2 Το σαλιγκάρι του κήπου Cornu 
aspersum είναι κοινός ενδιάμεσος ξενιστής του Α. 
abstrusus. [Ευγενική προσφορά από τον Rasbak, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornu_
aspersum_(Segrijnslak).jpg]

1.2

Εικόνα 1.3 Ακτινογραφία 
γάτας με σοβαρή λοίμωξη 
από Α. abstrusus. (Ευγενική 
προσφορά από  
την Dr Maria Grazia Pennisi)

1.3



3          ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

σεις, οι βαριές προσβολές μπορεί να προξενήσουν 
ιστική βλάβη, πνευμοθώρακα ή υδροθώρακα.

Πρόληψη
Το κυριότερο προληπτικό μέτρο είναι να μην 
επιτρέπεται η θήρευση στη γάτα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 
J. Scott Weese

Ορισμός
Η βακτηριακή πνευμονία είναι λοιμώδης εξεργα-
σία που λαμβάνει χώρα εντός του πνευμονικού 
παρεγχύματος.

Αιτιολογία και παθογένεια
Η νόσος είναι επακόλουθο καταστάσεων όπως η 
επέκταση λοίμωξης της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού, η εισρόφηση, η μετανάστευση ξένου σώμα-
τος και η αιματογενής διασπορά. Το τελικό απο-
τέλεσμα είναι η αύξηση του βακτηριακού φορτίου 
μέσα στο πνευμονικό παρέγχυμα και στις αερο-
φόρους οδούς πέραν του επιπέδου που μπορούν 
να αντιμετωπίσουν οι εγγενείς προστατευτικοί 
μηχανισμοί και το ανοσιακό σύστημα. Παράγο-
ντες όπως το μέγεθος του βακτηριακού φορτίου, 
η παρουσία ξένων υλών (π.χ. υλικό εισρόφησης), 
η καταστολή των τοπικών ανοσιακών αμυνών και 
η συστημική ανοσοκαταστολή καθορίζουν το εάν 
θα εμφανιστεί νόσος και πόσο σοβαρή θα είναι.

Τα εμπλεκόμενα βακτήρια είναι πολλά, συ-
νήθως εντεροβακτηριοειδή (π.χ. Escherichia coli, 
Enterobacter spp., Klebsiella spp.), Pasteurella 
spp., Bordetella bronchiseptica, Streptococcus 
spp. και αναερόβια.5 Συχνά ανευρίσκονται είδη 
Mycoplasma spp., αλλά ο ρόλος τους στη νόσο 
είναι ασαφής, ιδίως στους σκύλους.

Συχνότητα εμφάνισης  
και παράγοντες κινδύνου
Η συχνότητα εμφάνισης δεν έχει εκτιμηθεί επαρ-
κώς. Πρόκειται για σχετικά σύνηθες πρόβλημα 
σε σκύλους με μεγαοισοφάγο, με παθήσεις που 
δυσχεραίνουν τη λειτουργία του λάρυγγα ή του 
φάρυγγα ή με υποκείμενες πνευμονικές νόσους 
(π.χ. δυσκινησία κροσσών, βρογχεκτασία). Η 
ανάπτυξη δευτεροπαθούς πνευμονίας ύστερα 

από ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού δεν είναι συχνή, αλλά θα 
αναπτυχθεί σε μικρό ποσοστό περιστατικών.

Κλινικά συμπτώματα
Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί η λοίμωξη 
της ανώτερης αναπνευστικής οδού από την πνευ-
μονία. Οι σκύλοι και οι γάτες με πνευμονία κατά 
κανόνα έχουν σοβαρότερα συμπτώματα, τα οποία 
υποδεικνύουν συστημική νόσο και προσβολή 
του πνευμονικού παρεγχύματος και περιλαμ-
βάνουν πυρετό, λήθαργο, ανορεξία, ταχύπνοια 
και αυξημένη αναπνευστική προσπάθεια και ως 
ακροαστικά ευρήματα τρίζοντες και συρίττοντες 
αναπνευστικούς ήχους. Μπορεί επίσης να παρου-
σιάζονται συμπτώματα συστημικής φλεγμονής.

Διάγνωση
Τα κλινικά συμπτώματα μπορεί να αποτελούν 
ισχυρή ένδειξη βακτηριακής πνευμονίας, αλλά η 
ακτινογραφική εξέταση είναι σημαντική για την 
επιβεβαίωση, τον χαρακτηρισμό της νόσου (και 
την πιθανή αιτιολόγηση) και την παροχή μιας 
βάσης για την παρακολούθηση της απόκρισης 
στη θεραπεία (Εικόνες 1.4−1.6). Ενδέχεται να 
παρατηρηθεί μια χρονική καθυστέρηση ανάμε-
σα στην εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων 
και στις ακτινογραφικές αλλαγές, και οι αρχικές 
ακτινογραφίες μπορεί να είναι φυσιολογικές ή 
να εμφανιστούν ασύμφωνες με την κλινική σο-
βαρότητα.

Η γενική εξέταση αίματος πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί ως στοιχείο αναφοράς, για να εκτι-
μηθεί ο βαθμός της συστημικής απόκρισης και 
να υπάρξει μια βάση της παρακολούθησης. Το 
ιδανικό θα ήταν να ληφθεί δείγμα από την κατώ-
τερη αεροφόρο οδό για κυτταρολογική εξέταση 
και καλλιέργεια. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος 
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1.4B

1.4Δ

1.4A

1.4Γ

Εικόνα 1.4Α–Δ Πλάγιες και κοιλιοραχιαίες 
ακτινογραφίες σκύλου με αποκρινόμενη  
στη δοξυκυκλίνη πνευμονία άγνωστης 
αιτιολογίας πριν από τη χορήγηση θεραπευτικής 
αγωγής (Α, Β) και έξι ημέρες αργότερα (Γ, 
Δ). Παρατηρήστε το σοβαρό πολυλοβιακό 
κυψελιδικό πρότυπο που υπήρχε αρχικά, 
εμφανέστερο στον αριστερό πρόσθιο πνευμονικό 
λοβό. (Ευγενική προσφορά από το Atlantic 
Veterinary College)

της δειγματοληψίας, τόσο το καλύτερο, μολο-
νότι είναι ικανοποιητικό κάθε δείγμα διατραχει-
ακής, ενδοτραχειακής και βρογχοκυψελιδικής 
έκπλυσης.6 Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται 
πριν από τη χορήγηση αντιμικροβιακών, αλλά η 
χορήγηση θεραπευτικής αγωγής δεν πρέπει να 
καθυστερήσει όταν η σταθερότητα του ασθενούς 
ή οργανωτικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν την 
κατάλληλη δειγματοληψία. Σε όλα τα περιστατι-

κά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματοποί-
ηση αναερόβιας καλλιέργειας, που έχει ιδιαίτερη 
σημασία όταν υπάρχουν υπόνοιες εισρόφησης 
ή παρουσίας ξένου σώματος. Σε ζώα με σοβα-
ρή νόσο ίσως απαιτηθεί η παρακολούθηση των 
αερίων του αίματος και του κορεσμού οξυγόνου 
για να εκτιμηθεί η ανάγκη για (ή η απόκριση σε) 
συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία.
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Θεραπεία
Πρέπει εγκαίρως να χορηγηθούν αντιμικροβιακά 
μαζί με υποστηρικτική φροντίδα. Η δοξυκυκλίνη 
είναι μια λογική επιλογή για ασθενείς με ήπια 
πνευμονία χωρίς ενδείξεις σηψαιμίας (Πίνακας 
1.1). Σε πιο προχωρημένη νόσο ή με ενδείξεις 
συστημικής νόσου ενδείκνυται η χορήγηση 
αντιμικροβια κών ευρύτερου φάσματος, π.χ. φθο-
ριοκινολόνη μαζί με αμπικιλλίνη ή κλινδαμυκίνη. 
Εάν το αίτιο είναι ο Streptococcus zooepidemicus, 
είναι αρκετή η χορήγηση αμπικιλλίνης ή αμοξυ-
κιλλίνης.

Η υποστηρικτική θεραπεία ενδείκνυται ανά-
λογα με τη βαρύτητα της νόσου. Η χορήγηση 
αντιφλεγμονωδών δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 
στους σκύλους και στις γάτες με πνευμονία, αλλά 
δεν πρέπει να αποκλείεται, π.χ. ΜΣΑΦ, αντιφλεγ-
μονώδεις δόσεις κορτικοστεροειδών (πρεδνιζόνη 
0,5 mg/kg) ή εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.

Η διάρκεια της θεραπείας δεν έχει προσδιο-
ριστεί επαρκώς. Έχει προταθεί η επανεκτίμηση 
της θεραπείας ύστερα από 10–14 ημέρες, για να 
καθοριστεί η απόκριση και να αποφασιστεί η 
διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας.6 Συχνά 
χορηγείται θεραπεία 4–6 εβδομάδων, αλλά αυτή 
είναι μάλλον υπερβολική. Η παρακολούθηση με 
πραγματοποίηση γενικών εξετάσεων αίματος και 
λήψη ακτινογραφιών μπορεί να βοηθήσει στην 
εκτίμηση της απόκρισης και της διάρκειας της 
αντιμικροβιακής θεραπείας· πάντως, η αποδρομή 
της λοίμωξης προηγείται της ακτινογραφικής 
αποκατάστασης.

Πρόγνωση/επιπλοκές
Η πρόγνωση εξαρτάται κυρίως από τη βαρύτητα 
της λοίμωξης και την ταχύτητα επιδείνωσης μέχρι 
την έναρξη της θεραπείας. Γενικά, η πρόγνωση 
είναι καλή. Η πρόγνωση είναι χειρότερη σε ζώα 
με ταχεία εξέλιξη της νόσου (π.χ. αιμορραγική 
πνευμονία από S. zooepidemicus), σε προχωρη-
μένη ηλικία ή με συνυπάρχουσες λοιμώξεις.

Πρόληψη
Επειδή η βακτηριακή πνευμονία κατά κανόνα 
είναι δευτερογενές πρόβλημα, είναι σημαντική η 

1.5

Εικόνα 1.5 Η ακτινογραφία δείχνει σοβαρή 
στένωση της τραχείας και συνυπάρχουσα βρογ-
χοκυψελιδική πνευμονία σε κουτάβι μπουλντόγκ 
με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. (Ευγενική 
προσφορά από το Atlantic Veterinary College)

Πίνακας 1.1  Προτεινόμενες δόσεις 
αντιμικροβιακών  
σε βακτηριακή πνευμονία

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΟΣΗ

Αμπικιλλίνη 22−30 mg/kg IV IM q8h

Αμοξυκιλλίνη 22 mg/kg PO q8h

Κλινδαμυκίνη Σκύλοι: 10 mg/kg PO SC q12h
Γάτες:  10−15 mg/kg PO SC 

q12h

Δοξυκυκλίνη 5 mg/kg PO q12h
10 mg/kg PO q24h

Ενροφλοξασίνη Σκύλοι:  10-20 mg/kg PO IM 
IV q24h

Γάτες: 5 mg/kg PO IM IV 
q24h (αποφύγετε τη χρήση 
της στις γάτες όποτε είναι 
δυνατόν)

Μαρμποφλοξασίνη 2,7−5,5 mg/kg PO q24h

Πραντοφλοξασίνη Δισκία: 5 mg/kg PO q24h
Πόσιμο εναιώρημα (γάτες): 

7,5 mg/kg PO q24h


