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 Περιορισμένος χώρος για το έμβρυο  παραγωγή ACTH από υπόφυση εμβρύου 
κορτιζόλη από επινεφρίδια εμβρύου

 Μετατροπή προγεστερόνης  σε οιστραδιόλη και παραγωγή PGF2a από τον πλακούντα

 Επιτρέπει την αφαίρεση του “block της προεστερόνης” από τη μήτρα 
ενεργοποίηση μυομητρίου  αύξηση εκκρίσεων, χαλάρωση συνδέσμων πυέλου 
και τραχήλου  ΤΟΚΕΤΟΣ







 Εξοικείωση - εγκλιματισμός σκύλας: 2 εβδ πριν

 Δεν υπάρχει «ιδανικός» χώρος τοκετού
 Στοιχειώδεις ανέσεις για τον ιδιοκτήτη – συνοδό (καρέκλα, τηλ, ζεστό-κρύο νερό)

 Σαφής διαχωρισμός του δωματίου

 Χώρος καθαρός, δυνατότητα καθαρισμού του

 Χρήση κουτιού τοκετού

 Αποφυγή ΛΟΙΜΩΔΩΝ νοσημάτων (γάντια, ποδονάρια, πλύσιμο χεριών κλπ)

 Θερμοκρασία: 26 οC
 Αν χρησιμοποιηθεί λάμπα, προσοχή στη σκύλα!!!!

 Στρωμνή: υλικό απορροφητικό, που να απομακρύνεται εύκολα πχ εφημερίδες

 Ησυχία!!!







 Γενικός εξοπλισμός
 Εφημερίδες, στρωμνή

 Πλαστικές σακούλες 

 Υλικά καθαρισμού, απολυμαντικά κλπ

 Δοχεία-σακούλες απόρριψης βιολογικών υλικών (πλακούντες, θνησιγενή, νεκρά έμβρυα κλπ)

 Δοχεία αποστολής βιολογικών υλικών για ιστολογική εξέταση

 Εξοπλισμός για τη σκύλα
 Θερμόμετρο

 Πίνακας καταγραφής θερμοκρασίας

 Ρολόι

 Πίνακας καταγραφής ωδινών και γεννήσεων



 Εξοπλισμός για τη σκύλα
 Λιπαντικό

 Γάντια

 Εξοπλισμός για τα νεογνά
 Ψαλίδι και βαμβάκι για τους ομφάλιους λώρους

 Διάλυμα αντισηπτικό

 Μαλακές πετσέτες

 Βερνίκι νυχιών, blanco κλπ για ανγνώριση νεογνών

 Σύριγγες ή μπιμπερό ταϊσματος

 Υποκατάστατο γάλακτος





 Πριν τη σύζευξη
 Εμβολιασμός

 Αποπαρασιτισμός για έκτο- και ένδο- παράσιτα

 Αφαίρεση οδοντικής τρυγίας, θεραπεία ουλίτιδας κλπ

 Κατά τη σύζευξη
 Εμβολιασμός - αποπαρασιτισμός (αν δεν έχει γίνει)

 Θεραπεία άλλων παθολογικών καταστάσεων

 Αν έχουμε λοιμώδες  τεχνητή σπερματέγχυση

 Εμβολιασμός για ερπητοϊό

 1η δόση στον οίστρο, μέχρι και 7 ημ μετά σύζευξη

 2η δόση 55η ημ κυοφορίας



 Κατά τη διάρκεια της κυοφορίας
 Αποφυγή χρήσης φαρμάκων

 Αν αναπόφευκτο, προσοχή στις ενδείξεις και όχι κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης

 Αποπαρασιτισμός για ενδοπαράσιτα στο τέλος της κυοφορίας

 Έλεγχος για ψύλλους και εκτοπαράσιτα

 Αποφυγή υπερβολικού ταϊσματος

 Μικρές ποσότητες τροφής, συχνά

 Αποφυγή συμπληρωμάτων ασβεστίου (καταστέλλει παραθυρεοειδείς αδένες  δεν 
κινητοποιείται το ασβέστιο  αδράνεια μήτρας ή εκλαμψία)

 Εξοικείωση με χώρο τοκετού (2 εβδ πριν)

 Έλεγχος μαστικών αδένων και γαλακτοπαραγωγής

 Κούρεμα στις μακρύτριχες φυλές στις περιοχές των μαστών



 Έλεγχος της θερμοκρασίας
 Πρώτη μέτρηση 1 εβδ πριν αναμενόμενο τοκετό

 3 φορές/ημέρα

 38-38,5 οC  κάτω από 37,5  τοκετός εντός 24 ωρών

 Μία μόνο μέτρηση χαμηλής θερμοκρασίας δεν είναι ενδεικτική!

 Αν όχι τοκετός σε 48 ώρες  ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

 Έλεγχος της προγεστερόνης
 Όχι απαραίτητη σε φυσιολογική κυοφορία

 Πιθανώς για προσδιορισμό χρόνο τοκετού





 Φαινομενική διάρκεια κυοφορίας: Σκύλος 57 - 72 ημ μετά τη σύζευξη

 Έχουν αναφερθεί επιτυχημένες συζεύξεις 9 ημ πριν & 5 ημ μετά ωοθυλακιορρηξία

 Επηρεάζεται από τη φυλή και από το μέγεθος της τοκετοομάδας

 Μεγάλες διαφορές όταν υπολογίζουμε με βάση την ημερομηνία σύζευξης

 Πραγματική διάρκεια κυοφορίας: χρόνος από ωοθυλακιορρηξία μέχρι τοκετό = 62-64 ημ

ή 64 – 66 ημ από την αύξηση της LH

ή 61 – 63 ημ από την αύξηση της Pg

ή 57 ημ μετά την έναρξη του κυτταρολογικού μέτοιστρου



 Σύζευξη αρκετές ημέρες πριν την ωοθυλακιορρηξία
 Μπορεί να μείνει έγκυος, η «φαινομενική» διάρκεια όμως μπορεί > 72 ημέρες!!!

 Δεν είναι έγκυος!!!

 Λάθος οι ημέρες σύζευξης (δε θυμάται ο ιδιοκτήτης)

 Λάθος υπολογισμός της διάρκειας της κυοφορίας

 Αδράνεια της μήτρας





 Διάρκεια περίπου 12 ώρες

 2-3 ημ πριν η σκύλα είναι ανήσυχη, αναζητά την απομόνωση, τρώει λιγότερο (αύξηση 
της προλακτίνης)

 Η έναρξη του 1ου σταδίου είναι δύσκολο να ανιχνευθεί

 Προετοιμασία για το 2ο στάδιο (=στάδιο εξώθησης)

 Ξεκινούν συσπάσεις της μήτρας (όχι εύκολα ορατές, ίσως σε πλάγια κατάκλιση)

 Οφείλονται στην μείωση της προγεστερόνης

 Οι συσπάσεις της μήτρας ανιχνεύονται εύκολα και διαφοροποιούνται από εκείνες της 
κοιλίας (έναρξη 2ου σταδίου) με τοκοδυναμόμετρο

 Οι συσπάσεις της μήτρας δεν είναι συχνές

 Ο τράχηλος παραμένει κλειστός



 Οι συσπάσεις της μήτρας μπορεί να προκαλέσουν:
 Ανησυχία

 Ανορεξία

 Λαχάνιασμα

 Βλέμμα τρόμου

 Μυϊκό τρόμο

 Τακτοποίηση της φωλιάς

 Γλείψιμο του κόλπου

 Εμετο

 Οίδημα και χαλάρωση του κόλπου

 Βλεννώδες κολπικό έκκριμα

 Χαλάρωση των κοιλιακών τοιχωμάτων





 Οι συσπάσεις της μήτρας συνεχίζονται. 

 Οι συσπάσεις της κοιλίας είναι μεγαλύτερης διάρκειας αλλά μικρότερης έντασης

 Η θερμοκρασία έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα

 Ο αμνιακός σάκος του 1ου εμβρύου είναι ορατός όταν ξεκινούν οι συσπάσεις της κοιλίας

 Η δίοδος του κρανίου από τον κόλπο μπορεί να προκαλέσει άλγος

 Πρόσθια (συνήθως) ή οπίσθια προβολή των εμβρύων
 50% πρόσθια & 50% οπίσθια προβολή  περιστροφή πριν τοκετό 

60-70% πρόσθια & 30-40 % οπίσθια προβολή

 Ραχιαία θέση εμβρύων



 Μετά τη γέννηση η σκύλα σκίζει τον αμνιακό σάκο και τον ομφάλιο λώρο

 Διεγείρει την αναπνοή του νεογνού γλύφοντάς το

 ΠΡΟΣΟΧΗ όχι υπερβολικό γλείψιμο  ομφαλοκήλη, τραυματισμός

 Το αλλαντοχώριο μπορεί να βγει από τον κόλπο αργότερα. Ακόμη και μετά τη γέννηση 
άλλου(ων) νεογνού(ών)!!!

 Η σκύλα μπορεί να φάει τους υμένες του αλλαντοχώριου διάρροια. Καλό είναι να 
αποφεύγεται

 Το διάστημα από την έναρξη 2ου σταδίου μέχρι τη γέννηση του 1ου νεογνού ποικίλει
 Αδύναμες και μη συχνές ωδίνες: 2-4 ώρες

 Αν όμως έντονες και συχνές ωδίνες για πειρσ΄΄οτερο από 20-30 λεπτά  έμφραξη-δυστοκία



 Το διάστημα από τη γέννηση ενός νεογνού μέχρι το επόμενο ποικίλει από 5 λεπτά μέχρι 
2 ώρες

 Η έξοδος του 1ου έχει συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια

 Σε μεγάλες τοκετοομάδες το διάστημα μεταξύ δύο νεογνών μπορεί να είναι 2-3 ώρες 
(υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε έντονες και συχνές ωδίνες). Έχουν παρατηρηθεί 
και μεσοδιαστήματα 6 ωρών…

 Ο τοκετός ολοκληρώνεται συνήθως σε 6-12 ώρες από την έναρξη του 2ου σταδίου
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 24 ΩΡΕΣ

 Σε ποσοστό 80% τα νεογνά προέρχονται εναλλάξ από τα δύο κέρατα της μήτρας







 Όρος «δανεικός» από άλλα είδη, καθώς αναφέρεται στην έξοδο του υμένα του 
αλλαντοχώριου, μετά την ολοκλήρωση του 2ου σταδίου

 Στη σκύλα δεν μπορεί να οριστεί

 Σηματοδοτεί την έναρξη της παλινδρόμησης της μήτρας

 Διάρκεια 3ου σταδίου άγνωστη

 Διάρκεια παλινδρόμησης της μήτρας 12 – 15 εβδομάδες 



 Απαιτείται κτηνιατρική παρέμβαση αν:
 Δεν έχουν βγει όλοι οι πλακούντες 4-6 ώρες μετά την ολοκλήρωση του τοκετού

 Η θερμοκρασία της σκύλας είναι μεγαλύτερη των 39,5 οC

 Παρατηρηθεί παρατεταμένη αιμορραγία από τον κόλπο

 Τα λόχεια είναι δύσοσμα ή σηπτικά (σάπια)

 Η γενική κατάσταση της σκύλας δεν είναι φυσιολογική

 Η γενική κατάσταση ενός εκ των εμβρύων δεν είναι φυσιολογική





 Η σκύλα κατάκοπη και το περίνεό της λερωμένο

 Ενυδάτωση (νερό), καθαρισμός περινέου

 Μετά από 1 ώρα περίπου, εκτός χώρου γαλουχίας, για λεπτομερή καθαρισμό της

 Τις πρώτες ημέρες δε θέλει να εγκαταλείψει τα νεογνά, οπότε της προσφέρεται τροφή 
και νερό στο χώρο γαλουχίας. Ούρηση και αφόδευση εκτός.

 Καθημερινή, σταδιακώς αυξανόμενη άσκηση είναι απαραίτητη (παλινδρόμηση της 
μήτρας)

 Να ενθαρρύνεται η ενασχόλησή της με τα νεογνά (η περιποίησή τους ενεργοποιεί 
αντανακλαστικά ούρησης και αφόδευσης)




