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Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ



ΦρουΦρου--ΦρούΦρού

11 ετών, Περσική, ♀ (στειρωμένη)



Ληθαργικότητα, μείωση όρεξης, απώλεια σωματικού βάρους
Ψηλάφηση κοιλιάς

ALP ↑, ALT ↑, γ-GT ↑, λιπάση ↑, BUN, κρεατινίνη,
γλυκόζη, ιονισμένο Ca, K, Na, P, OX ↑, AX ↑, EX

Διαιτητικά μέτρα
F Intestinal

Κινολόνες

Επιδείνωση ίκτερου, πόνος στην κοιλιά



ΔιαφορικήΔιαφορική διάγνωσηδιάγνωση

ΧΠΧΠ
ΣΧΗΣΧΗ
ΙΦΝΕΙΦΝΕ
ΥπερθυρεοειδισμόςΥπερθυρεοειδισμός
ΝεόπλασμαΝεόπλασμα

ΝεφρικήΝεφρική νόσοςνόσος
ΗΛΗΛ
ΚαρδιοπάθειαΚαρδιοπάθεια



ΤριαδίτιδαΤριαδίτιδα

ΣύνδρομοΣύνδρομο πουπου αφοράαφορά μεσήλικεςμεσήλικες ήή μεγάληςμεγάλης
ηλικίαςηλικίας γάτεςγάτες ανεξάρτηταανεξάρτητα φυλήςφυλής ήή φύλουφύλου, , 
μεμε συνύπαρξησυνύπαρξη χρόνιαςχρόνιας παγκρεατίτιδαςπαγκρεατίτιδας
((ΧΠΧΠ), ), σύμπλεγμασύμπλεγμα χολαγγειοηπατίτιδαςχολαγγειοηπατίτιδας
((ΣΧΗΣΧΗ) ) καικαι ιδιοπαθούςιδιοπαθούς φλεγμονώδουςφλεγμονώδους
νόσουνόσου τουτου εντέρουεντέρου ((ΙΦΝΕΙΦΝΕ))



ΣχετικάΣχετικά καινούργιοκαινούργιο σύνδρομοσύνδρομο

ΠεριορισμέναΠεριορισμένα επιδημιολογικάεπιδημιολογικά
στοιχείαστοιχεία



78 γάτες
Πανεπιστήμιο
Μινεσότα

15 γάτες
Κλινική Παθολογίας Ζώων

Συντροφιάς, Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

1 ΧΠ

1 ΣΧΗ
3 ΣΧΗ, ΧΠ

10 ΧΠ, ΣΧΗ, ΙΦΝΕ



ΑπόΑπό πουπου ξεκινάειξεκινάει ηη τριαδίτιδατριαδίτιδα;;

ΜεγάληΜεγάλη συχνότητασυχνότητα
ΈμετοιΈμετοι

ΚοινήΚοινή εκβολήεκβολή χοληφόρουχοληφόρου καικαι παγκρεατικούπαγκρεατικού πόρουπόρου
ΑυξημένηΑυξημένη χλωρίδαχλωρίδα στοστο πρόσθιοπρόσθιο τμήματμήμα τουτου εντέρουεντέρου ((E. E. 

colicoli, , BacteroidesBacteroides, , πρωτόζωαπρωτόζωα, , T. T. gondiigondii))

ΙΦΝΕ ΧΠ - ΣΧΗ

Γιατί;



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα

ΛηθαργικότηταΛηθαργικότητα
ΜείωσηΜείωση όρεξηςόρεξης
ΈμετοςΈμετος
ΔιάρροιαΔιάρροια
ΊκτεροςΊκτερος
ΤαχύπνοιαΤαχύπνοια
ΥποθερμίαΥποθερμία
ΠόνοςΠόνος πρόσθιαπρόσθια

ΠυρετόςΠυρετός
ΠάχυνσηΠάχυνση εντερικώνεντερικών
ελίκωνελίκων
ΔιόγκωσηΔιόγκωση ήπατοςήπατος
ΔιόγκωσηΔιόγκωση παγκρέατοςπαγκρέατος



ΑιματολογικήΑιματολογική εικόναεικόνα

PCV: PCV: ελαφράελαφρά μείωσημείωση
WBC: WBC: ελαφράελαφρά αύξησηαύξηση ((ΣΧΗΣΧΗ, , ΙΦΝΕΙΦΝΕ))
ΑιμοπετάλιαΑιμοπετάλια: : ελαφράελαφρά μείωσημείωση



ΒιοχημικήΒιοχημική εικόναεικόνα

ΛιπάσηΛιπάση ↑↑
γγ--GT, ALP, ALT, AST GT, ALP, ALT, AST ↑↑↑↑

ΟΧΟΧ, , ΑΧΑΧ ↑↑

Λευκωματίνες
BUN, κρεατινίνη
Ηλεκτρολύτες

Σπάνια διαταράσσονται



ΛιπάσηΛιπάση ασκιτικούασκιτικού υγρούυγρού ↑↑
fTLIfTLI ↑↑, , fPLIfPLI ↑↑↑↑

FeLVFeLV –– FIV: FIV: αρνητικάαρνητικά
ΑνάλυσηΑνάλυση ούρουούρου: : λιπουρίαλιπουρία, , χολοχρωστικέςχολοχρωστικές, , 

κρύσταλλοικρύσταλλοι χολερυθρίνηςχολερυθρίνης



Λαπαροτομή - βιοψία

Προσοχή: χορήγηση πριν Vit K Χ 1-2 ημέρες

•Το συντομότερο
δυνατό

Λήψη χολής – εντερικού περιεχομένου για
καλλιέργεια (E. coli, Enterococcus, Bacteroides)

Προσοχή εάν έχει χορηγηθεί αντιβιοτικό





ΣυμπτωματικήΣυμπτωματική

ΟροίΟροί
ΔιογκωτικάΔιογκωτικά πλάσματοςπλάσματος

VitVit KK
((εάνεάν ΡΤΡΤ, , ΡΤΤΡΤΤ ↑↑))



Feline Hepatic (Royal Feline Hepatic (Royal CaninCanin, , EukanubaEukanuba))
l/dl/d (Hill(Hill’’s)s)

Διαιτητικά μέτρα
Διά της βίας, 
διαζεπάμη

Με καθετήρα
(ρινοοισοφαγικό, γαστροστομίας)



ΑντιβιοτικάΑντιβιοτικά
((μετάμετά τοτο αντιβιόγραμμααντιβιόγραμμα))

ήή

ΑμοξυκιλλίνηΑμοξυκιλλίνη (20 (20 mg/kg/8mg/kg/8ωροωρο) + ) + κεφαλεξίνηκεφαλεξίνη
(20 (20 mg/kg/12mg/kg/12ωροωρο) ) ΡΟΡΟ

ήή
ΧλωραμφενικόληΧλωραμφενικόλη σεσε μορφήμορφή βάσηςβάσης (50 (50 
mg/mg/ζώοζώο/12/12ωροωρο) ) ΡΟΡΟ

ήή
ΜετρονιδαζόληΜετρονιδαζόλη (10(10--20 mg/kg/20 mg/kg/1212ωροωρο) ) ΡΟΡΟ

ήή
ΚινολόνεςΚινολόνες



Πρεδνιζολόνη
2-4 mg/kg/24ωρο ΡΟ



Ουρσοδεοξυχολικό οξύ
10-15 mg/kg/24ωρο



SAME
(S-adenosylmethionine) PO



Βιταμίνη Κ
(1,5-5 mg/24ωρο)

PIVKA πρωτεΐνες για ανταπόκριση στη θεραπεία



ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση αποτυχίαςαποτυχίας

•Κυκλοσπορίνη
•Μεθοτρεξάτη

•Χλωραμβουκίλη

Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα
Πολλές παρενέργειες



ΠρόγνωσηΠρόγνωση

Επιφυλακτική – Καλή

Με μακροχρόνια προσπάθεια
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