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Στοιχεία του ζώου: 

– Εκτομίας 

– 11 ετών 

– Φαιού χρωματισμού 

– 470 kg 

– Πλήρως εμβολιασμένος 

– Ελεύθερης ιππασίας 

– Συνθήκες διαβίωσης: ιδιωτικός στάβλος στο Βόλο 

 

– Αιτία προσκόμισης: Σηπτικά τραύματα στα μετακάρπια εδώ και 3 

μήνες, μετά από εφαρμογή πιεστικής επίδεσης. 

 



ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ... 



Χηλοειδές: υπερπλασία κοκκιώδους ιστού. 
Χαρακτηρίζεται από μη υγιή εμφάνιση με σχισμές και 
ραβδώσεις. 

■ Εμφανίζονται στα ιπποειδή και στον άνθρωπο 

■ Παρατηρούνται συχνότερα στον ίππο, σε σύγκριση με τα πόνυ 

■ Παρατηρούνται συχνότερα στα άκρα, σε σύγκριση με το σώμα 

 





ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

 

 

Φλεγμονή 
Δημιουργία 
κοκκιώδους 

ιστού 
Συστολή  Επιθηλιοποίηση 



Ιστορικό... 
 

 

Προηγούμενες θεραπείες: 

■ Πλύση με Hibitane®, επάλειψη με σπαθόλαδο  

(Ιούνιος-Ιούλιος) 

 

■ Συνδυασμός στρεπτομυκίνης - πενικιλλίνης ενδομυϊκά για 5 μέρες. 

■ Τοπικά: καθημερινή πλύση με δ/μα Betadine® και επάλειψη με 
Fucidin® cream.  

(Αύγουστος) 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

■ Γενική κλινική εξέταση: ΚΦ 

■ Ορθοπαιδική εξέταση: ΚΦ 

■ Εξέταση- αξιολόγηση τραυμάτων: Σηπτικά τραύματα με αυξημένη 

ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού και ανώμαλη όψη 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ                  Υπερπλασία κοκκιώδους ιστού/ χηλοειδές 

  



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

■ Χορήγηση γενικής αναισθησίας και τοποθέτηση του ζώου σε ύπτια κατάκλιση 

■ Χειρουργική αντισηψία και ασηψία μετακαρπίων 

■ DLP με δ/μα αμικακίνης 

■ Εκτομή του πλεονάζοντος κοκκιώδους ιστού στα τραύματα της πρόσθιας επιφάνειας 

■ Πιεστική επίδεση και στα 2 άκρα 

 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ: 

■ Πενικιλλίνη (15.000 IU/kg) – στρεπτομυκίνη  

(15 mg/kg) (ILFACILLIN® PS), im, SID, x 10 d. 

■ Φαινυλοβουταζόνη (4 mg/kg) (STOP-LAC®) , iv, SID, x 5 d. 

■ Περιποίηση των τραυμάτων καθημερινά   

 



DLP: Distal Limb Perfusion  
Άρδευση περιφερικού τμήματος άκρου 

• Τοποθέτηση ίσχαιμης περίδεσης 

κεντρικά των καρπών 

• Καθετηριασμός έξω παλαμιαίας 

δακτυλικής φλέβας με πεταλούδα 21G 

• Δ/μα 125 mg αμικακίνης (Briklin®) σε 

60 ml φυσιολογικό ορό 0,9% 

• Αργή χορήγηση (2 λεπτά) και διατήρηση 

της περίδεσης για επιπλέον 30 λεπτά 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

■ Χορήγηση γενικής αναισθησίας και τοποθέτηση του ζώου σε ύπτια κατάκλιση 

■ Χειρουργική αντισηψία και ασηψία μετακαρπίων 

■ DLP με δ/μα αμικακίνης 

■ Εκτομή του πλεονάζοντος κοκκιώδους ιστού στα τραύματα της πρόσθιας επιφάνειας 

■ Πιεστική επίδεση και στα 2 άκρα 

 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ: 

■ Πενικιλλίνη (15.000 IU/kg) – στρεπτομυκίνη  

(15 mg/kg) (ILFACILLIN® PS), im, SID, x 10 d. 

■ Φαινυλοβουταζόνη (4 mg/kg) (STOP-LAC®) , iv, SID, x 5 d. 

■ Περιποίηση των τραυμάτων καθημερινά   

 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

■ Χορήγηση γενικής αναισθησίας και τοποθέτηση του ζώου σε ύπτια κατάκλιση 

■ Χειρουργική αντισηψία και ασηψία μετακαρπίων 

■ DLP με δ/μα αμικακίνης 

■ Εκτομή του πλεονάζοντος κοκκιώδους ιστού στα τραύματα της πρόσθιας επιφάνειας 

■ Πιεστική επίδεση και στα 2 άκρα 

 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ: 

■ Πενικιλλίνη (15.000 IU/kg) – στρεπτομυκίνη  

(15 mg/kg) (ILFACILLIN® PS), im, SID, x 10 d. 

■ Φαινυλοβουταζόνη (4 mg/kg) (STOP-LAC®) , iv, SID, x 5 d. 

■ Περιποίηση των τραυμάτων καθημερινά   

 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 

ΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕΞΙ  

• Irrigation με δ/μα Betadine® 5% 

• Στέγνωμα τραύματος με γάζα 

 

Πρόσθια επιφάνεια:  

 Fucidin® cream  

 

Οπίσθια επιφάνεια: 

 Lotagen® 

 

BID  

ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

• Irrigation με φυσιολογικό ορό 

(WFI)  

 

 HYPERmixVet 

 

 

 

 

 

BID 



HYPERmix VET 

 

Δραστικές ουσίες: Azadirachtia indica και Hypericum perforatum 

■ Αντισηπτικές και αποιδηματικές ιδιότητες 

■ Φυτικής προέλευσης 

■ Προάγει την επούλωση/αναγέννηση ιστών 

■ Καταπραΰνει  

■ Ενεργοποιεί τον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού 

■ Διατηρεί τους ιστούς ενυδατωμένους και προλαμβάνει το σχηματισμό 

εσχάρας 



ΕΠΙΔΕΣΗ ΑΚΡΟΥ 



Ημέρα 0 



Ημέρα 5 



Ημέρα 10 



Ημέρα 20 



Ημέρα 35 



Ημέρα 40 



Εξέλιξη επούλωσης 



Συνέχεια θεραπείας... (αρχές Νοεμβρίου) 



Συνέχεια θεραπείας... (αρχές Φεβρουαρίου)  





Μετά από 2 μήνες θεραπείας...  



 
 


