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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 

AcetylCoA   Αθεηπινζπλέλδπκν A 

Cfu   Μνλάδα ζρεκαηηζκνχ απνηθηψλ 

CK   Κξεαηηληθή θηλάζε 

CP   Clostridium perfringens 

E   Eimeria spp. 

ELISA   Δλδπκηθή αλνζνπξνζξνθεηηθή κέζνδνο 

GALT   Λεκθνεηδήο ηζηφο πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

IBD   Λνηκψδεο λφζνο ηνπ Θπιάθνπ 

IL   Ηληεξιεπθίλε  

LDH   Γαιαθηηθή αθπδξνγνλάζε 

PBS   Phosphate buffer saline 

PCR   Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο 

PSE   Απνρξσκαηηζκέλν, καιαθφ, εμηδξσκαηηθφ 

PO   Υνξήγεζε απφ ην ζηφκα 

SRBC   Δξπζξά αηκνζθαίξηα πξνβάηνπ 

ΑΑΠ   Αληηβηνηηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο 

ΒΑΛΟ   Βξαρείαο αιπζίδαο ιηπαξφ νμχ 

ΓΜΣ   Γείθηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο 

ΔΔ   Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΛΓ   Διαηησκέλε ινηκνγφλνο δχλακε 

Δ/Λ   Δηεξφθηια θχηηαξα πξνο ιεκθνθχηηαξα 

ΖΒ   Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ΖΠΑ   Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 
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Μ.ν.   Μέζνο φξνο 

ΜΠ   Με ζαθραξνεηδείο πνιπζαθραξίηεο 

ΜΟ   Μαλάλλε-νιηγνζαθραξίηεο 

ΝΔ   Νεθξσηηθή εληεξίηηδα 

ΠΑΑ   Πξντφλ αληαγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ  

ΠΛΟ   Πηεηηθφ ιηπαξφ νμχ 

ΠΟΤ   Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

Β   σκαηηθφ βάξνο 

Β   σκαηηθφ βάξνο θαηά ηε ζθαγή 

ΦΟ   Φξνχθην-νιηγνζαθραξίηεο 

ΥΓΚ   Υνλδξνδπζηξνθία ηεο θλήκεο 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ζαιάκνπο 

πεηξακαηηζκνχ θαη ηελ θιηληθή ηεο κνλάδαο «Παζνινγίαο Πηελψλ» ηεο Κιηληθήο ησλ 

Παξαγσγηθψλ Εψσλ ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Σν πξψην κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη επξεία βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη ηεο ΝΔ ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα. Δπίζεο, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ παξαγφλησλ θαηαπφλεζεο ζηελ πγεία θαη ηηο απνδφζεηο 

ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη ε δηθή καο έξεπλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα πιηθά θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα θαη δηαηππψλνληαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Ζ 

δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξίιεςε θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Θεσξψ πξσηαξρηθφ κνπ θαζήθνλ λα εθθξάζσ εθ βάζνπο θαξδίαο ηελ επγλσκνζχλε 

θαη ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ επίθνπξε Καζεγήηξηα θα. Γεσξγνπνχινπ Ησάλλα πνπ κε 

ηίκεζε κε ηελ αλάζεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη κε θαζνδήγεζε κε ζέξκε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Σελ επραξηζηψ φρη κφλν γηα ηηο θαίξηεο ζπκβνπιέο θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζε, αιιά θαη γηα ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείρε θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. Υσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ αδηάιεηπηε ζπλεηζθνξά ηεο ε δηεθπεξαίσζε 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ζηελ Καζεγήηξηα θα. Σζεξβέλε-

Γνχζε Αγγειηθή, ε νπνία κε ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζπλέβαιε ζηελ 

επδφθηκε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζηνλ Καζεγεηή θ. Υαξαιακπίδε ηπιηαλφ, 

γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ νξζφηεξε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο θαζψο θαη ζηνλ αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Παπατσάλλνπ Νηθφιαν γηα ηηο 

επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ηελ θαηαιπηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε δηελέξγεηα ησλ 

ηζηνπαζνινγηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Αηζζάλνκαη, επίζεο, ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Ράιιε Σηκνιέσλ 

γηα ηελ πνιχπιεπξε βνήζεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε, ηνλ Καζεγεηή θ. 

Μπάηδην Υξήζην γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη εζηθή ζηήξημε, θαζψο θαη γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηα ηφζν ζηε ζχληαμε ηνπ πξσηφθνιινπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φζν ζηε ζηαηηζηηθή 
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αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηνλ επίθνπξν Καζεγεηή θ. Φνξηνκάξε Παζράιε γηα 

ηελ θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηελ Λέθηνξα θα. 

Πεηξίδνπ Δπαλζία γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηεο μελφγισζζεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

ηελ νξζφηεξε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Σηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζα ήζεια, επίζεο, λα απεπζχλσ ζηνλ Καζεγεηή θ. 

Ducatelle Richard ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηεο Γάλδεο ηνπ Βειγίνπ γηαηί κνπ έδσζε ηε ραξά 

λα ζπλνκηιήζσ επνηθνδνκεηηθά καδί ηνπ, λα εθθξάζσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη λα 

επσθειεζψ ηεο έκπεηξεο επηζηεκνληθήο ηνπ θαζνδήγεζεο. Θα ήζεια επίζεο λα ηνλ 

επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηειέρνπο 51 Clostridium perfringens κε ην νπνίν 

δηελεξγήζεθαλ νη κνιχλζεηο ησλ πεηξακαηφδσσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε 

λα εθπαηδεπηψ ζην ηκήκα ηεο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Μηθξνβηνινγίαο θαη Παζνινγίαο 

Πηελψλ ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηεο Γάλδεο θαη λα πξνεηνηκαζηψ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο, ζα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ζην δηεπζπληή ηεο Κιηληθήο ησλ 

Παξαγσγηθψλ Εψσλ Καζεγεηή θ. Μπφζθν Κσλζηαληίλν γηα ηε δηάζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

θιηληθήο θαη ηελ θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε πνπ παξείρε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ζην δηεπζπληή ηεο Κιηληθήο ησλ Εψσλ πληξνθηάο Καζεγεηή θ. Ραπηφπνπιν 

Γεκήηξην γηα ηε δηάζεζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θιηβάλνπ 

απνζηείξσζεο ηεο κνλάδαο Υεηξνπξγηθήο θαη Μαηεπηηθήο ησλ Εψσλ πληξνθηάο, ζηνλ 

Καζεγεηή θ. Κνπηίλα Αιέμαλδξν γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαηά ηνλ πεηξακαηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζηνλ Dr. Marshall Ralph ηνπ Veterinary Laboratories Agency ηνπ Weybridge γηα 

ηελ πξνζθνξά ησλ σνθχζηεσλ Eimeria maxima πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κφιπλζε ησλ 

πεηξακαηφδσσλ θαη ζηελ επίθνπξε Καζεγήηξηα θα. Γηάθνπ Αλαζηαζία γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

ζηε δηαινγή ησλ σνθχζηεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνιχλνπζαο δφζεο. 

Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ έλα κεγάιν «απφληα», ηνλ επίθνπξν 

Καζεγεηή θ. Μπνπγηνπθιή Πέηξν γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ θαη σο δάζθαιν κνπ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη θξίζεο. 

Θα απνηεινχζε παξάιεηςε εθ κέξνπο κνπ αλ δελ επραξηζηνχζα ηνλ θηελίαηξν θ. 

ηξαβαξίδε Μηράιε γηα ηε παξαζθεπή ησλ ζηηεξεζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ην δηνηθεηή θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γ΄ Κηεληαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ (Γ΄ 



                                                                                                            ΠΡΟΛΟΓΟ.                                                                                                            
 

 13 

ΚΝΟ) Θεζζαινλίθεο γηα ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθήο κηθξνβηνινγηθήο εμέηαζεο θαη 

ρεκηθήο αλάιπζεο ησλ ζηηεξεζίσλ θαη ηνπ λεξνχ, ηα  Δθθνιαπηήξηα–Πηελνηξνθεία 

Κνπηζφο-Σδψηδαο ΑΔΒΔ γηα ηε δηάζεζε ησλ λενζζψλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ηε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Intervet/Schering Plough Animal Health γηα ηε δηάζεζε ηνπ 

εμαζζελεκέλνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, ηνλ Σαγκαηάξρε (ΤΓ) θ. αξαθαηζάλν Ησάλλε 

γηα ηελ θαηαιπηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη 

ηνλ θ. Πειηέθε Γηψξγν γηα ην θηιηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Δπραξηζηψ, επίζεο, ζεξκά ηνλ θαζαξηζηή ηεο κνλάδαο Παζνινγίαο Πηελψλ θ. 

Μνχιην εξαθείκ γηα ηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ηνλ ππνςήθην 

δηδάθηνξα Γειεγεψξγε Ησάλλε γηα ηελ θαηαιπηηθή βνήζεηα πνπ παξείρε ζηε δηελέξγεηα ησλ 

εμεηάζεσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαζψο επίζεο ηνλ θηελίαηξν θ. Εεζίκνπ Γξεγφξε θαη 

ηνλ θ. Γθνπηδέιε Ησάλλε γηα ην θηιηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σνπο επραξηζηψ νιφςπρα γηα ην ρξφλν πνπ 

δηέζεζαλ θαη ηνλ θφπν πνπ θαηέβαιαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ θαη γηα ηε 

ζπλέπεηα πνπ επέδεημαλ θαηά ηε ζπλεξγαζία καο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παηέξα κνπ 

σηήξε, ζηε κεηέξα κνπ Γήκεηξα, ζηα αδέξθηα κνπ Ησάλλε, Πνιπμέλε θαη Ράληα θαη ηνλ 

ζείν κνπ Υξήζην γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε γεληθφηεξε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ, 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ φια απηά ηα ρξφληα. Ηδηαίηεξα, επγλσκνλψ ηνλ 

παηέξα κνπ, σηήξε, ν νπνίνο κε ηνπο θαζεκεξηλνχο θαη αδηάιεηπηνπο αγψλεο πνπ δίλεη θαη 

ηελ αηζηνδνμία πνπ ηνλ δηαθξίλεη απνηειεί γηα εκέλα πεγή έκπλεπζεο θαη παξάδεηγκα πξνο 

κίκεζε. 

Δπραξηζηψ, ηέινο, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ κε ηίκεζε θαη κνπ 

ρνξήγεζε ηελ «ππνηξνθία Αξηζηείαο 2008» θαζψο επίζεο θαη φινπο φζνπο θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν κε βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ε κηθξνρισξίδα θαη ν βιελλνγφλνο αιιειεπηδξνχλ θαηά έλα 

πνιχπινθν θαη ελεξγφ ηξφπν ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο (Niewold, 2007). Απηφ είλαη αμηνζαχκαζην αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ν γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο θηινμελεί 640 δηαθνξεηηθά είδε βαθηεξίσλ 

ζε πιεζπζκνχο πνπ αλέξρνληαη έσο ηηο 10
11

 κνλάδεο ζρεκαηηζκνχ απνηθίαο (cfu) αλά g 

εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Apajalahti θαη ζπλ., 2004).  

Ζ λεθξσηηθή εληεξίηηδα (ΝΔ) ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ απνηειεί θιαζηθφ 

παξάδεηγκα λνζήκαηνο-ζπλδξφκνπ πνπ νθείιεηαη ζηε δηαηαξαρή ηεο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ΝΔ, εθηφο απφ 

ην Clostridium perfringens, εκπιέθνληαη θαη άιινη παξάγνληεο ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ δελ 

έρεη πιήξσο δηαιεπθαλζεί. Ζ εθδήισζε ηνπ λνζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφρξνλε δξάζε 

πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ θαηάιιεια ηηο ζπλζήθεο ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα έηζη ψζηε λα επλνείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε παξαγσγή ηνμηλψλ 

απφ ην C. perfringens. Οη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο 

ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα είλαη: α) νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ γαζηξεληεξηθνύ βιελλνγόλνπ, β) 

ε ζύλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, γ) ε αλνζνθαηαζηνιή θαη δ) ηα δηαρεηξηζηηθά ζθάικαηα (Williams, 

2005: McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Ζ ΝΔ σο λφζεκα είλαη γλσζηφ απφ ην 1930, ρσξίο σζηφζν λα ζεσξείηαη εθείλε ηελ 

επνρή ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ πηελνηξνθία (Williams, 2005). Έμαξζε ζηελ εκθάληζε 

ηνπ λνζήκαηνο παξαηεξήζεθε κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη απνδφζεθε ζηελ απαγφξεπζε 

ηεο πξνιεπηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αληηβηνηηθψλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ (ΑΑΠ) ζηα 

ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996: Kocher, 2003: 

Williams, 2005). Δπίζεο, ε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο θξεαηαιεχξσλ, νζηεαιεχξσλ θαη 

πηελαιεχξσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα 

ηρζπάιεπξα, ζπλέβαιε επηπξφζζεηα ζηελ έμαξζε ηνπ λνζήκαηνο (Mateos θαη ζπλ., 2002). 

Ζ ΝΔ απνηειεί έλα λφζεκα κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, ην νπνίν εθηφο 

απφ ηελ επίδξαζε ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ ζπληζηά θίλδπλν θαη γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, κε απνηέιεζκα θάζε παξάγνληαο πνπ πξνδηαζέηεη ζηελ εθδήισζή ηνπ λα απνθηά 

ηδηαίηεξε ζεκαζία (Van der Sluis, 2000: Immerseel θαη ζπλ., 2004). 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο απνηειεί κία δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή κε αξθεηέο 

εθαξκνγέο ζηε ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία (Lee θαη Leeson, 2001: Zhan θαη ζπλ., 2007). Ζ 
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επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα παξακέλεη άγλσζηε, παξφιν πνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζπληζηάηαη ζε 

πεξηπηψζεηο γαζηξεληεξίηηδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα δψα ζπληξνθηάο (Ράιιεο, 2006). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ΝΔ 

εθδειψλεηαη ζπρλφηεξα θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο ηνπ έηνπο (Long, 1973α: Hermans θαη 

Morgan, 2007), ελψ αληίζεηα ζχκθσλα κε άιιε θαηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο (Kaldhusdal θαη 

Skjerve, 1996). Σν πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επνρηθφηεηα ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ, θαζηζηά δχζθνιε αλ φρη αδχλαηε ηελ απφδεημε ηεο επίδξαζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο (McDevitt θαη ζπλ., 2006).  

Ζ θφξηηζε δαπέδνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο εθηξνθήο 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Puron θαη ζπλ., 1995). πγθεθξηκέλα, ε απμεκέλε θφξηηζε 

δαπέδνπ πξνθαιεί κείσζε ησλ απνδφζεσλ, ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ επδσίαο θαη πγείαο 

ησλ πηελψλ (Heckert θαη ζπλ., 2002: Estevez, 2007) θαη πξνδηαζέηεη ζηελ εθδήισζε 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ινηκψδεο πνδνδεξκαηίηηδα θαη ε θνθθηδίσζε (Ekstrand 

θαη ζπλ., 1997). Ζ επίδξαζή ηεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ παξακέλεη αθφκε άγλσζηε. 

Ο πην ζεκαληηθφο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ είλαη ε 

θνθθηδίσζε, ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ηεο δηάζπαζεο 

ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφληνπ θξαγκνχ πνπ πξνθαιεί (Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1980). Παξά 

ην γεγνλφο φηη θαη ηα δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξαπκαηηζκφ θαη ήπηεο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν (Williams 

θαη Andrews, 2001), ε επίδξαζε ηνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ δελ έρεη πιήξσο δηαιεπθαλζεί. 

Έλα κεγάιν εκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηελ αλνζία πνπ αλαπηχζζνπλ ηα πηελά έλαληη απηήο απνηειεί ε 

κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο. Δπίζεο, ε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θάζε πεηξακαηηθφ κνληέιν θάλεη αδχλαηε ηε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. Πεηξακαηηθά κνληέια κε νκνηνκνξθία ζε φιεο ηηο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο ζα επηηξέςνπλ πεξαηηέξσ πξφνδν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο λέσλ κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΝΔ ζηα νξλίζηα. 

Ζ απνπζία αλαθνξψλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ επίδξαζή ησλ παξαγφλησλ 

θαηαπφλεζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαη ε πςειή ζπρλφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία, απνηέιεζαλ ην 

θίλεηξν γηα ηε δηθή καο έξεπλα θαη δηακφξθσζαλ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο. 
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ηφρνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο, ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ, ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, 

ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο θαη ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθθηδηαθφ εκβφιην ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ήηαλ 

ε θαζηέξσζε ελφο πην αμηφπηζηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ, ην νπνίν λα 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. 
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1. ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟΤ ΧΛΖΝΑ 

1.1 Μηθξνρισξίδα γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα 

Ο γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο ησλ νξληζίσλ είλαη ζηείξνο θαηά ηελ εθθφιαςε θαη 

απνηθίδεηαη ζρεδφλ ακέζσο απφ ηα βαθηήξηα ηνπ εθθνιαπηεξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

πηελνηξνθείνπ. Δίθνζη ηέζζεξηο ψξεο κεηά ηελ εθθφιαςε, ν πιεζπζκφο ησλ βαθηεξίσλ ζηνλ 

εηιεφ θαη ηα ηπθιά αλέξρεηαη ζηηο 10
8 

θαη 10
10 

cfu/g εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, αληίζηνηρα 

(Apajahalti θαη ζπλ., 2004). Φζάλεη ζην κέγηζην ηελ ηξίηε εκέξα κεηά ηελ εθθφιαςε, κε 

πιεζπζκφ ηηο 10
11 

cfu/g πεξηερνκέλνπ ηπθιψλ (Apajahalti θαη ζπλ., 2004).  

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηνπο βαθηεξηαθνχο πιεζπζκνχο πνπ απαξηίδνπλ ηε 

θπζηνινγηθή κηθξνρισξίδα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα (Δηθόλα 

1.1.). Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε απμάλεηαη πξννδεπηηθά απφ ηνλ αδελψδε ζηφκαρν 

πξνο ηα ηπθιά (Richards θαη ζπλ., 2005). Ο πιεζπζκφο ησλ πξναηξεηηθά αλαεξφβησλ 

βαθηεξίσλ είλαη κεγαιχηεξνο έσο ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ησλ πηελψλ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα θπξηαξρνχλ ηα ππνρξεσηηθά αλαεξφβηα, ηδηαίηεξα ζηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά (Rehman 

θαη ζπλ., 2007: Kocher θαη Choct, 2008). 

 

 

Δηθόλα 1.1. χλζεζε κηθξνρισξίδαο ζηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ 

(Lu θαη ζπλ., 2003). 
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Ο αξηζκφο ησλ βαθηεξηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή (Gabriel θαη 

ζπλ., 2006). Οη βαθηεξηαθνί πιεζπζκνί, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε θπξίαξρνπο, φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπο μεπεξλά ηηο 10
6 

cfu/g εληεξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ζε ππνηειείο, φηαλ ν πιεζπζκφο θπκαίλεηαη απφ ηηο 10
6

 έσο ηηο 10
3 

cfu/g 

εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζε παξακέλνληεο, φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπο δελ μεπεξλά ηηο 10
3 

cfu/g εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Gabriel θαη ζπλ., 2006). Δπίζεο, αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο, 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε επηβιαβείο θαη επσθειείο. Οη επηβιαβείο εκπιέθνληαη ζηελ 

πξφθιεζε κφιπλζεο θαη θιεγκνλήο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή ηνμηλψλ θαη 

θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ. Οη επσθειείο πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπ μεληζηή θαη ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηελ παξαγσγή βηηακηλψλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο (Jeurissen θαη ζπλ., 2002). Αθφκε, νη 

βαθηεξηαθνί πιεζπζκνί, αλάινγα κε ηελ εληφπηζή ηνπο, κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

πιεζπζκνχο βαθηεξίσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ απινχ θαη ζε απηνχο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

βιελλνγφλνπ. Οη βαθηεξηαθνί πιεζπζκνί ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ ππνδηαηξνχληαη 

ζε πιεζπζκνχο βαθηεξίσλ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ζε εθείλνπο ησλ θξππηψλ (Ewing 

θαη Cole, 1994: Jeurissen θαη ζπλ., 2002).  

Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ βαθηεξηαθψλ πιεζπζκψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

απινχ επεξεάδεηαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ην ρξφλν δηαβαηφηεηαο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ χπαξμε νπζηψλ κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε. Ζ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ βαθηεξηαθψλ πιεζπζκψλ ηνπ βιελλνγφλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ησλ βαθηεξίσλ κε ηνπο θπηηαξηθνχο ππνδνρείο, ην ξπζκφ ζχλζεζεο θαη 

έθθξηζεο βιέλλεο απφ ηα θαιπθνεηδή θχηηαξα, θαζψο θαη απφ ηα επίπεδα θαη ηελ εηδηθφηεηα 

ηεο IgA (Jeurissen θαη ζπλ., 2002). Σφζν ηα βαθηήξηα ηνπ απινχ φζν θαη απηά ηνπ 

βιελλνγφλνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, φπσο είλαη ε ζηέξεζε 

ηξνθήο, ε κεηαθνξά, ε εθδήισζε λνζήκαηνο θαη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ (Ewing θαη Cole, 

1994). 

Ζ κηθξνρισξίδα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα κε ηε κεηαβνιηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα 1) 

ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (Cebra θαη ζπλ., 1999: Kelly θαη 

ζπλ., 2004), 2) επεξεάδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εληεξηθώλ 

επηζειηαθώλ θπηηάξσλ (Bry θαη ζπλ., 1996: Uribe θαη ζπλ., 1997), 3) ζπκβάιιεη ζηελ 

αθεξαηόηεηα ηνπ εληεξηθνύ βιελλνγόληνπ θξαγκνύ (McPherson θαη ζπλ., 2000: Hooper θαη 
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ζπλ., 2001) θαη 4) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηάζπαζε θαη απνξξόθεζε ησλ 

ζπζηαηηθώλ ηεο ηξνθήο (Gibson θαη Roberfroid, 1995). 

Ο γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο ησλ πηελψλ απνηειεί έλα ζρεηηθά αλεμεξεχλεην 

νηθνζχζηεκα (Lu θαη ζπλ., 2003). Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή ζχλζεζε θαη ην κεηαβνιηζκφ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο ησλ πηελψλ 

πξνέξρνληαη απφ κειέηεο ηεο εηθνζαεηίαο 1980-2000, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο 

εξγαζηεξηαθέο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ βαθηεξίσλ (Barnes θαη ζπλ., 1972). 

Ο πιεζπζκφο ησλ βαθηεξίσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

θαηακέηξεζε κε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν δεθαδηθνχο 

ινγάξηζκνπο, ζπγθξηηηθά κε απηφλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ θαηακέηξεζε κε κεζφδνπο 

θαιιηέξγεηαο (Simon θαη ζπλ., 2004). Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα είδε βαθηεξίσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα παξέκελαλ άγλσζηα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ είλαη γλσζηέο νη ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηά 

ηνπο (Apajalahti θαη ζπλ., 2004). Δπίζεο, νξηζκέλα βαθηήξηα έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζεηο 

ζπκβίσζεο κε άιια βαθηήξηα ή ηνλ μεληζηή, δεκηνπξγψληαο έλα κνλαδηθφ νηθνζχζηεκα, ην 

νπνίν είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα αλαπαξαρζεί ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ (Simon θαη ζπλ., 

2004). Πεξηνξηζκνί ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο απνηεινχλ, επίζεο, ε εθιεθηηθφηεηα ησλ 

ππνζηξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε θαηαπφλεζε ησλ βαθηεξίσλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη νη απζηεξά αλαεξφβηεο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο 

(Simon θαη ζπλ., 2004). 

Ζ αλαθάιπςε θαηλνηφκσλ κνξηαθψλ θαη γελεηηθψλ ηερληθψλ νδήγεζε ζηελ 

απνθάιπςε ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ αιιειεπίδξαζήο ηνπο (Gong θαη ζπλ., 2002: Lu 

θαη ζπλ., 2003: Apajalahti θαη ζπλ., 2004). Μεηαμχ ησλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί γηα ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο 

ππάξρνπλ δηαθνξέο, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλαινγία ησλ βαθηεξηαθψλ πιεζπζκψλ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα είδε ησλ βαθηεξίσλ πνπ απνκνλψλνληαη. Οη δηαθνξέο απηέο 

νθείινληαη ζηε κνξηαθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζην ζηηεξέζην, ζηηο ζπλζήθεο 

εθηξνθήο θαη ζην γελφηππν ησλ πηελψλ (Rehman θαη ζπλ., 2007). 

Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα ησλ νξληζίσλ απνηειείηαη απφ 640 δηαθνξεηηθά είδε πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε 140 γέλε βαθηεξίσλ (Apajalahti θαη ζπλ., 2004). χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Zhu θαη ζπλ. (2002), αλαγλσξίζηεθαλ 243 δηαθνξεηηθέο αιιεινπρίεο, 

αληηπξνζσπεχνληαο 50 θπινγελεηηθέο νκάδεο ή ππννκάδεο βαθηεξίσλ, κε ην 89% λα αλήθεη 

ζε 4 κφλν θπινγελεηηθέο νκάδεο. Απφ ηα βαθηήξηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, κφλν ην 10% ήηαλ 
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ήδε γλσζηά, ελψ ην ππφινηπν 90% παξέκελαλ άγλσζηα. πγθεθξηκέλα, ην 35% ησλ 

άγλσζησλ βαθηεξίσλ αλήθεη ζε βαθηήξηα γλσζηνχ γέλνπο, αιιά άγλσζηνπ είδνπο, ελψ ην 

ππφινηπν 55% αλήθεη ζε βαθηήξηα κε εληειψο άγλσζην γέλνο (Apajalahti θαη ζπλ., 2004). 

1.2 Δπίδξαζε εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο ζηνλ μεληζηή 

Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ βαθηεξίσλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο κε ην γαζηξεληεξηθφ 

βιελλνγφλν θαη ε παξαγσγή δηάθνξσλ κεηαβνιηηψλ, φπσο ηα βξαρείαο αιπζίδαο ιηπαξά νμέα 

(ΒΑΛΟ) θαη νη πνιπακίλεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε αλαηνκηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ κεηαβνιψλ ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. πγθεθξηκέλα, ην βάξνο ηνπ θελνχ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα ησλ εκπνξηθά εθηξεθφκελσλ δψσλ είλαη κεγαιχηεξν, ζπγθξηηηθά κε 

απηφ ησλ δψσλ ρσξίο κηθξνρισξίδα (αμεληθά). Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ζηελ πάρπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ 

ιεκθνεηδνχο ηζηνχ ηνπ ρνξίνπ. Δπίζεο, ζηα εκπνξηθά εθηξεθφκελα δψα, νη ιάρλεο ηεο 

λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ είλαη πςειφηεξεο, αιιά ε επηθάλεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 

κηθξνιάρλεο κηθξφηεξε. Αθφκε, ην βάζνο ησλ θξππηψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ππφ 

δηαίξεζε θπηηάξσλ, είλαη κεγαιχηεξνο, κε ζπλέπεηα ηα θχηηαξα λα θζάλνπλ ηαρχηεξα ζηελ 

θνξπθή ησλ ιαρλψλ θαη λα είλαη ιηγφηεξν ψξηκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε ζπλνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ελδχκσλ ηεο ςεθηξνεηδνχο παξπθήο (αλά g ηζηνχ), φπσο ηεο καιηάζεο 

θαη ηεο ζαθραξάζεο, ηειηθά λα κεηψλεηαη (Gabriel θαη ζπλ., 2006). 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο γηα ηνλ μεληζηή είλαη 

ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπ έλαληη παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Σν θαηλφκελν απηφ 

νλνκάδεηαη «αληαγσληζηηθφο ή βαθηεξηαθφο απνθιεηζκφο» ή «θαηλφκελν Nurmi» (Nurmi θαη 

Rantala, 1973). Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα αμεληθά δψα είλαη πνιχ πην 

επαίζζεηα ζηηο εληεξηθέο κνιχλζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηα εκπνξηθά εθηξεθφκελα δψα (Dibner 

θαη Richards, 2005). πγθεθξηκέλα, αξθνχλ κφλν 10 βαθηήξηα Salmonella enteritidis γηα λα 

πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ζε αμεληθά ηλδηθά ρνηξίδηα, ελψ ζηα εκπνξηθά ηλδηθά ρνηξίδηα 

απαηηνχληαη 10
9

 cfu (Freter, 1954: 1955). Ο κεραληζκφο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ βαθηεξίσλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο κε ηα παζνγφλα βαθηήξηα ηφζν 

γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά φζν θαη γηα ηε ζχλδεζε κε ηνπο θπηηαξηθνχο ππνδνρείο (Gabriel 

θαη ζπλ., 2006). Δπίζεο, ηα βαθηήξηα ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο εθθξίλνπλ νπζίεο κε 

αληηκηθξνβηαθή δξάζε, φπσο ηηο βαθηεξηνζίλεο, ηα ΒΑΛΟ, ην γαιαθηηθφ νμχ θαη ην 

ππεξνμείδην ηνπ νμπγφλνπ (Gabriel θαη ζπλ., 2006). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα γίλεηαη 

παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο. 
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πγθεθξηκέλα, ε εληεξηθή κηθξνρισξίδα επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ, ηελ θαηαλνκή θαη ην βαζκφ 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ GALT (Gabriel θαη ζπλ., 2006). Πην 

αλαιπηηθά, ν αξηζκφο ησλ αβ-Σ ιεκθνθπηηάξσλ, ησλ πιαζκαηνθπηηάξσλ, ηεο IgA θαη ησλ 

ελδνεπηζειηαθψλ θπηηάξσλ είλαη κηθξφηεξνο ζηα αμεληθά δψα, ζπγθξηηηθά κε ηα εκπνξηθά 

(Dibner θαη ζπλ., 2008). Δπίζεο, νη πιάθεο ηνπ Payer είλαη κηθξφηεξεο, πεξηέρνπλ ιηγφηεξν 

ιεκθηθφ ηζηφ θαη δελ πεξηέρνπλ θέληξα σξίκαλζεο (Dibner θαη ζπλ., 2008). 

Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζπαζε νπζηψλ, νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ δηαζπαζηνχλ απφ ηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ 

παξαγσγή ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ απηέο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα πδαηάλζξαθεο, φπσο νη 

κε ζαθραξνεηδείο πνιπζαθραξίηεο (ΜΠ), νη νπνίνη δελ δηαζπψληαη απφ ηα έλδπκα ηνπ 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πηελψλ, αιιά δηαζπψληαη απφ ηα έλδπκα πέςεο ηεο εληεξηθήο 

κηθξνρισξίδαο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ΒΑΛΟ, χδαηνο, αεξίσλ (CO2, H2, CH4) θαη 

βαθηεξηαθήο βηνκάδαο (Gabriel θαη ζπλ., 2006). 

Σα ΒΑΛΟ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλζεζε θεηνληθψλ ζσκάησλ (θπξίσο ην βνπηπξηθφ), γιπθφδεο 

(θπξίσο ην πξνπηνληθφ) θαη ιηπηδίσλ (θπξίσο ην αθεηνμηθφ). Δπίζεο, ξπζκίδνπλ έκκεζα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηεγείξνληαο ηελ παξαγσγή ηληεξιεπθίλεο-8 (IL-8) απφ 

ηα επηζειηαθά θχηηαξα (Koutsos θαη Arias, 2006). Σέινο, απνηεινχλ ελεξγεηαθή πεγή γηα ηα 

εληεξηθά επηζειηαθά θχηηαξα θαη επεξεάδνπλ ηελ έθθξηζε ρνιήο θαη ηελ εθθξηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ηεο εμσθξηλνχο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο (Mroz 

θαη ζπλ., 2006). 

Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην κεηαβνιηζκφ ησλ αδσηνχρσλ 

νπζηψλ ηνπ μεληζηή, αμηνπνηψληαο θπξίσο ην νπξηθφ νμχ, ην νπνίν επαλαπξνσζείηαη ζηα 

ηπθιά κε αληηπεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο. Σν νπξηθφ νμχ θαη ηα αδσηνχρα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηηεξεζίνπ, πνπ θζάλνπλ ζηα ηπθιά, κεηαβνιίδνληαη ζε ακκσλία θαη ΒΑΛΟ, ηα νπνία θαη 

απνξξνθψληαη (Gabriel θαη ζπλ., 2006). Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα, επίζεο, ιακβάλεη κέξνο 

ζηελ παξαγσγή βιέλλεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ζην κεηαβνιηζκφ ηεο, 

ζπκκεηέρνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αλαθχθισζή ηεο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη πξσηετλψλ πξνο φθεινο ηνπ μεληζηή (Gabriel θαη ζπλ., 2006).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ νθέιε, ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο έρεη 

θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ μεληζηή. Πην αλαιπηηθά, νη πξσηετληθέο αλάγθεο ησλ 

εκπνξηθά εθηξεθφκελσλ πηελψλ είλαη κεγαιχηεξεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ αμεληθψλ 

πηελψλ. Ζ παξνπζία ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο απμάλεη ηε ζχλζεζε 

πξσηετλψλ ζην ήπαξ θαηά 25% (γηα κεηαβνιηζκφ θαη απνηνμίθσζε απφ ηα βαθηεξηαθά 
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πξντφληα) θαη ζην έληεξν θαηά 45% (Gabriel θαη ζπλ., 2006). Δπηπιένλ, νξηζκέλα βαθηήξηα 

ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο αληαγσλίδνληαη ηνλ μεληζηή σο πξνο ηα ακηλνμέα, ηα νπνία ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνο φθειφο ηνπο θαη παξάγνπλ ηνμηθνχο κεηαβνιίηεο, φπσο ηελ ακκσλία, ηηο 

ακίλεο, ηηο θαηλφιεο θαη ηηο ηλδφιεο (Gaskins, 2001).  

Ζ εληεξηθή κηθξνρισξίδα δελ αληαγσλίδεηαη κφλν κε ηα παζνγφλα βαθηήξηα γηα ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιιά αληαγσλίδεηαη θαη ηνλ ίδην ηνλ μεληζηή. Δπίζεο, επηηαρχλεη ην 

ξπζκφ αλαλέσζεο ησλ εληεξηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, απμάλεη ηελ εθθξηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη δηεγείξεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα (Dibner 

θαη Richards, 2005). Όια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε βάξνο ηνπ 

μεληζηή. Γηα παξάδεηγκα, παξά ην γεγνλφο φηη ν γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο ηνπ ρνίξνπ 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ην 5% ηνπ Β ηνπ, θαηαλαιψλεη ην 15-30% ηνπ νμπγφλνπ θαη ησλ 

πξσηετλψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ επηζειηαθψλ ηνπ θπηηάξσλ. Δπηπιένλ, ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο πνπ ζπληίζεηαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα απνβάιιεηαη κε ηε βιέλλε 

θαη ηα απνπίπηνληα επηζειηαθά θχηηαξα. Δπίζεο, ην 50% ηεο IgA δξα ζηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο (Gaskins, 2001). Σα πηελά, 

πνπ εθηξέθνληαη ζε πεξηβάιινλ θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο, 

αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα θαηά 15%, ζπγθξηηηθά κε πηελά πνπ εθηξέθνληαη ζε ζπκβαηηθέο 

ζπλζήθεο (Klasing θαη ζπλ., 1987). Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε εληεξηθή κηθξνρισξίδα 

απνηειεί δηαηξνθηθή θαη ελεξγεηαθή ηξνρνπέδε γηα ηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελα πηελά (Dibner 

θαη Richards, 2005: Lan θαη ζπλ., 2005). 
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2. ΝΔΚΡΧΣΗΚΖ ΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ 

2.1 Γεληθά 

Ζ ΝΔ νθείιεηαη ζην C. perfringens ηχπνπ A ή C, ην νπνίν πξνζβάιιεη ηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα, πξνθαιψληαο πςειή ζλεηφηεηα κε ραξαθηεξηζηηθέο θαη ζνβαξέο 

αιινηψζεηο (Immerseel θαη ζπλ., 2004). Αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1930 απφ ηνλ 

Bennetts ζηελ Απζηξαιία (Bennetts, 1930). Ο Bennetts απνκφλσζε ην Bacillus welchii 

(Clostridium welchii: Clostridium perfringens) απφ αιινηψζεηο ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν 

φξληζαο θαη απέδσζε ην ζάλαηφ ηεο ζε απηφ. Σν λφζεκα αλαπαξάρζεθε πεηξακαηηθά θαη 

πεξηγξάθεθε πιήξσο απφ ηνλ Parish ην 1961 ζην ΖΒ (Parish, 1961).  

Σα επφκελα ρξφληα, έσο θαη ην 1997, ε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηε ΝΔ παγθνζκίσο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε (Williams, 2005). ήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

αλαδπφκελα λνζήκαηα πνπ απαζρνινχλ παγθνζκίσο ηε ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθφηεηα ηεο 

εθηξνθήο, ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ, απνηειεί θίλδπλν θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία 

(Van der Sluis, 2000: Immerseel θαη ζπλ., 2004). πγθεθξηκέλα, ε ηξνθνγελήο ινίκσμε ησλ 

αλζξψπσλ απφ C. perfringens θαηείρε ηελ ηξίηε ζε ζεηξά ζπρλφηεηαο ινίκσμε ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο (Johnson, 1989). 

2.2 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Ζ ΝΔ απνηειεί λφζεκα κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ παγθφζκηα 

πηελνηξνθία. Οη Shane θαη Van der Sluis (2002) ππνιφγηζαλ φηη ην θφζηνο ησλ κεζφδσλ 

ειέγρνπ φισλ ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ησλ πηελψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

(ΖΠΑ) αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα $3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Δηδηθφηεξα, ε ΝΔ έρεη 

ππνινγηζηεί φηη θνζηίδεη $0,05 αλά θξενπαξαγσγφ νξλίζην ζηηο ΖΠΑ θαη ζπλνιηθά $2 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα παγθνζκίσο (Van der Sluis, 2000). Δπίζεο, ην θέξδνο γηα ηνπο 

εθηξνθείο θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ κεηψλεηαη θαηά 33%, φηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ΝΔ 

ζην ζκήλνο είλαη πςειή, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνδφζεσλ ησλ πηελψλ (Lovland θαη 

Kaldhusdal, 2001). 

Οη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ΝΔ ζηελ εθηξνθή νθείινληαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ πηελψλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ππνθιηληθή ηεο 

κνξθή θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην πςειφ πνζνζηφ ζλεηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

θιηληθή ηεο κνξθή (Stutz θαη Lawton, 1984: Lovland θαη Kaldhusdal, 2001).  
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ηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ΝΔ ζπκβάιιεη θαη ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ 

ζθαγίσλ ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απφξξηςή ηνπο, θαηά ηνλ 

θξενζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζην ζθαγείν (Lovland θαη Kaldhusdal, 1999). Ζ 

ππνβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε απφξξηςε ησλ ζθαγίσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θέξδνπο γηα ηνλ παξαγσγφ θαηά 25% (Lovland θαη Kaldhusdal, 

2001). 

Σέινο, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο ΝΔ έρεη ε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαη πξφζζεησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ζεξαπεία θαη γηα ηελ πξφιεςε, αληίζηνηρα (McDevitt θαη ζπλ., 2006).  

2.3 Αηηηνινγία 

Σα θισζηξίδηα εκθαλίζηεθαλ σο μερσξηζηή θιάζε πξηλ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ νμπγφλνπ 

ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο, πεξίπνπ πξηλ απφ 2,7 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Σα πεξηζζφηεξα 

είδε δνπλ ζαπξνθπηηθά ζηε θχζε, ζηα δψα θαη ζε πιηθά ζε απνζχλζεζε θαη είλαη αθίλδπλα. 

Πεξηζζφηεξα απφ 25 είδε είλαη δπλεηηθά παζνγφλα, ελψ 13 ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξα 

παζνγφλα. Σα ηειεπηαία παξάγνπλ 59 δηαθνξεηηθέο ηνμίλεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ ηνμίλε 

πνπ πξνθαιεί ηνλ ηέηαλν θαη ηελ ηνμίλε ηεο αιιαληίαζεο, θαζηζηψληαο ην Clostridium spp. 

σο ην πιένλ ηνμηλνγφλν βαθηεξηαθφ γέλνο (Collins θαη ζπλ., 1994: Johansson, 2006). 

Σν Clostridium spp. θαηαηάζζεηαη ζην βαζίιεην Bacteria, ζην θχιν Firmicutes, ζηελ 

θιάζε Clostridia, ζηελ ηάμε Clostridiales θαη ζηελ νηθνγέλεηα Clostridiaceae (Johansson, 

2006). Απνηειείηαη απφ κεγάια, ξαβδηφκνξθα, ππνρξεσηηθά αλαεξφβηα, ζπνξνγφλα, Gram- 

ζεηηθά βαθηήξηα (Cato θαη ζπλ., 1986: Quinn θαη ζπλ., 1994) θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα 

απφ 200 είδε (http://www.bacterio.cict.fr/c/clostridium.html). Σα πεξηζζφηεξα είδε 

πξνθαινχλ δχκσζε ζε ζάθραξα ή ζε ακηλνμέα ή θαη ζηα δχν (Brock θαη ζπλ., 1994). ηα 

ηειηθά πξντφληα ηεο δχκσζεο πεξηιακβάλνληαη ε αθεηφλε, ην βνπηπξηθφ νμχ, ε βνπηαλφιε 

θαη άιιεο αιθνφιεο, ηα νπνία πξνζδίδνπλ ηελ νζκή ζήςεο ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο 

(Biberstein, 1990). 

Σα θισζηξίδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ είλαη παζνγφλα γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ηα δψα, εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαζπνξά ζηε θχζε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπνξνγνλνχλ, θάλνληάο ηα ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζε δπζκελείο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη νη αθξαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη pH, ε έιιεηςε νμπγφλνπ θ.ά. 

(Johansson, 2006). 

Ο William H. Welch ην 1890 απνκφλσζε γηα πξψηε θνξά ην C. perfringens απφ έλαλ 

αζζελή, ν νπνίνο πέζαλε 8 ψξεο λσξίηεξα απφ επηπινθέο (Lucey θαη Hutchins, 2004). Καηά 

http://www.bacterio.cict.fr/c/clostridium.html
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ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε, πεξηέγξαςε έλα βαθηήξην πνπ έκνηαδε κε ην βάθηιιν ηνπ άλζξαθα, 

αιιά είρε νξζνγψληα άθξα θαη βξηζθφηαλ πάληα ζε δεχγε ή κεκνλσκέλα θαη πνηέ ζε 

αιπζίδεο. Πξνο ηηκήλ ηνπ επηζηήκνλα πνπ ην αλαθάιπςε θαη ιφγσ ησλ κνξθνινγηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, αξρηθά νλνκάζηεθε Bacillus welchii, ζηε ζπλέρεηα άιιαμε ζε Clostridium 

welchii θαη αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Clostridium perfringens (Johansson, 2006).  

To C. perfringens είλαη ζρεηηθά κεγάιν (1,3-1,9×0,6-2,4µm), αλζεθηηθφ ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο αηκνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ, επζχγξακκν, ξαβδηφκνξθν Gram-ζεηηθφ βαθηήξην 

(Hatheway, 1990). Κηλείηαη κε ηε βνήζεηα ιαρλψλ ηχπνπ IV (Varga θαη ζπλ., 2006) ή είλαη 

αθίλεην (Biberstein, 1990). ην αηκαηνχρν ππφζηξσκα ζρεκαηίδεη θπθιηθέο, ιείεο θαη 

ζηηιπλέο απνηθίεο, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ ραξαθηεξηζηηθή, δηπιή δψλε αηκφιπζεο. Ζ 

εζσηεξηθή, θαζαξή δψλε πιήξνπο αηκφιπζεο νθείιεηαη ζηελ ηνμίλε -ζ, ελψ ε εμσηεξηθή, 

αηειήο δψλε αηκφιπζεο νθείιεηαη ζηελ ηνμίλε -α (Quinn θαη ζπλ., 1994). 

Δίλαη κεζφθηιν βαθηήξην θαη αλαπηχζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 12-50 °C, κε ηδαληθφ 

εχξνο αλάπηπμεο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 37-45 °C (Quinn θαη ζπλ., 1994: Johansson, 2006). Ζ 

ζεξκνθξαζία ησλ 45 °C ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ βαθηεξίνπ απφ κηθηέο 

θαιιηέξγεηεο, επεηδή ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία αλαπηχζζεηαη πνιχ πην γξήγνξα (ρξφλνο 

γελεάο 8-10 ιεπηψλ) απφ ηα άιια βαθηήξηα πνπ ζπλππάξρνπλ (Hatheway, 1990). Ρεπζηνπνηεί 

ηε δειαηίλε θαη πξνθαιεί δχκσζε ζηε γιπθφδε, ηε ιαθηφδε, ηε καιηφδε θαη ζηε ζνπθξφδε, 

αιιά φρη ζηε καλληηφιε. Σα θχξηα πξντφληα ηεο δχκσζεο είλαη ην αθεηνμηθφ θαη ην 

βνπηπξηθφ νμχ. Λφγσ ηεο δχκσζεο ηεο ιαθηφδεο, ηεο παξαγσγήο αεξίσλ θαη ηεο πήμεο, αιιά 

φρη ηεο πέςεο ηεο θαδεΐλεο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο ζπειιψδνπο δχκσζεο ηνπ 

γάιαθηνο (Hatheway, 1990: Wages θαη Opengart, 2003). Πνιιά ζηειέρε C. perfringens είλαη 

ηθαλά λα αλαπηχζζνληαη ζε pH πνπ θπκαίλεηαη απφ 5,5 έσο 8. Σα πεξηζζφηεξα ζηειέρε είλαη 

επαίζζεηα ζηηο πεληθηιιίλεο, αιιά αλζεθηηθά ζηηο ακηλνγιπθνζίδεο (Krieg, 1984). 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ C. perfringens λα ζπνξνγνλεί, ηo θαζηζηά σο ην πην δηαδνκέλν 

παζνγφλν βαθηήξην ζηε θχζε (Songer, 1996). Αλεπξίζθεηαη ζε θάζε πηζαλή πεξηνρή πάλσ 

ζηε γε, κε εμαίξεζε ηελ έξεκν ηεο αράξαο. πγθεθξηκέλα, απνκνλψλεηαη απφ ην έδαθνο, ηηο 

πδαηνζπιινγέο θαη ηνπο ηζηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απνζχλζεζεο. Δπίζεο, 

απνηειεί κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη ηνπ 

αλζξψπνπ (Rood θαη Cole, 1991: Petit θαη ζπλ., 1999).  

Σν 2002 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηεο αιιεινπρίαο ηνπ γνληδηψκαηνο 

ηνπ ζηειέρνπο 13 C. perfringens. Σν γνληδίσκά ηνπ πεξηιακβάλεη έλα ρξσκφζσκα, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 3.031.430 δεχγε βάζεσλ, 2.660 πεξηνρέο πνπ θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο, 10 
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rRNA γνλίδηα θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε γνπαλίλε-θπηνζίλε (G+C) είλαη 28% (Shimizu θαη 

ζπλ., 2002). 

Ζ αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπ C. perfringens παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην κεηαβνιηζκφ 

ηνπ. πγθεθξηκέλα, απαληάηαη κία ζεηξά γνληδίσλ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

γιπθνζπιίσζε θαη ην κεηαβνιηζκφ ηνπ γιπθνγφλνπ. Γελ ππάξρνπλ γνλίδηα πνπ 

θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο, νη νπνίεο λα εκπιέθνληαη ζηνλ θχθιν ηνπ ηξηθαξβνμπιηθνχ νμένο, 

φπσο είλαη ηππηθφ γηα ηα αλαεξφβηα βαθηήξηα. Γηα απηφλ ην ιφγν, ηα θισζηξίδηα πξνθαινχλ 

δχκσζε ζην ππξνπβηθφ νμχ κε παξαγσγή αθεηπιν-ζπλελδχκνπ Α (acetyl-CoA), πδξνγφλνπ 

θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ παξαγσγή ησλ αεξίσλ απηψλ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

αλαεξφβηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens (Shimizu θαη ζπλ., 2002). 

Σν ππξνπβηθφ νμχ κπνξεί επίζεο λα κεηαηξαπεί ζε γαιαθηηθφ νμχ θαη acetyl-CoA θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε αηζαλφιε, νμηθφ νμχ θαη βνπηπξηθφ νμχ. Ζ αλαεξφβηα απηή γιπθνζπιίσζε 

απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ην C. perfringens. Σν C. perfringens ρξεζηκνπνηεί 

πνιιά ζάθραξα σο ππφζηξσκα άλζξαθα κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ ελδχκσλ θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ δηεπθνιχλεηαη ε αλάπηπμή ηνπ (Shimizu θαη ζπλ., 2002).  

Απφ ην C. perfringens, ζε αληίζεζε κε ηα άιια είδε ηνπ γέλνπο, απνπζηάδεη κεγάινο 

αξηζκφο γνληδίσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε βηνζχλζεζε 13 ακηλνμέσλ (Petit θαη ζπλ., 1999: 

Cooper θαη Songer, 2009). πγθεθξηκέλα, ππνιείπνληαη ηα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο αξγηλίλεο, ηεο βαιίλεο, ηεο ιεπθίλεο, ηεο ηζνιεπθίλεο, ησλ αξσκαηηθψλ 

ακηλνμέσλ, ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο, ηεο ηζηηδίλεο, ηεο ιπζίλεο, ηεο κεζεηνλίλεο, ηεο ζεξίλεο 

θαη ηεο ζξενλίλεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα κελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πεξηβάιινλ 

φπνπ δελ ππάξρνπλ ηα παξαπάλσ ακηλνμέα. Ωζηφζν, in vivo, κε ηε βνήζεηα ηεο δξάζεο ησλ 

ηνμηλψλ ηνπ, πξνθαιεί ιχζε ησλ θπηηάξσλ θαη θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ, κε ζηφρν ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο σο πεγή ελέξγεηαο θαη ακηλνμέσλ (Cooper θαη Songer, 2009). 

 Σα παζνγφλα ζηειέρε C. perfringens δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζβάιινπλ ζηα 

θχηηαξα ηνπ μεληζηή, αιιά αλαζηέιινπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα θχηηαξα-ζηφρνο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δξάζε ησλ ηνμηλψλ ηνπ, νη νπνίεο πξνθαινχλ θπηηαξηθή βιάβε κε ηηο 

ελδπκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (Frey θαη Vileie, 2003).  

Πνιιά είδε βαθηεξίσλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ ηνμίλεο, αιιά θαλέλα ηφζεο 

πνιιέο φζεο ην C. perfringens (Hatheway, 1990). Παξάγεη ηνπιάρηζηνλ 17 ηνμηθέο ή 

δπλεηηθά ηνμηθέο εμσπξσηεΐλεο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ αζξνηζηηθή ή ζπλεξγηθή δξάζε, 

πξνθαιψληαο πνιπάξηζκεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο μεληζηέο (Songer, 1996). 
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Οη ηνμίλεο ηνπ C. perfringens κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θχξηεο, ζε δεπηεξεχνπζεο 

θαη ζε εληεξνηνμίλεο. Οη θχξηεο ηνμίλεο είλαη ε άιθα (-α), ε βήηα (-β), ε έςηινλ (-ε) θαη ε 

γηψηα (-η), φιεο δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο, αλάινγα κε ηνλ μεληζηή. Οη εληεξνηνμίλεο πξνθαινχλ 

επηζειηαθή βιάβε. Όιεο νη ππφινηπεο ηνμίλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ηνμηλψλ (Sakurai θαη ζπλ., 1997: Gatsos, 2007).  

Σα είδε ηνπ C. perfringens, αλάινγα κε ηελ παξαγσγή ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ ηνμηλψλ 

(-α, -β, -ε θαη -η), ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε ηνμηληθνχο ηχπνπο-βηφηππνπο: A, B, C, D θαη E. Ο 

ηχπνο Α είλαη ν επηθξαηέζηεξνο θαη πην δηαδεδνκέλνο θαη παξάγεη κφλν ηελ ηνμίλε -α. Ο 

ηχπνο Β παξάγεη ηηο ηνμίλεο -α, -β θαη -ε, ν ηχπνο C ηηο ηνμίλεο -α θαη -β, ν ηχπνο D ηηο ηνμίλεο 

-α θαη -ε θαη ν ηχπνο Δ ηηο ηνμίλεο -α θαη -η. Όινη νη ηχπνη είλαη ηθαλνί λα παξάγνπλ ηνμίλε -α 

(Brooks θαη ζπλ., 1957: Songer, 1996).  

Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ C. perfringens ζε ηνμηληθνχο ηχπνπο είλαη ρξήζηκε γηα θιηληθνχο 

ζθνπνχο, αιιά δελ απεηθνλίδεη ηε γελεηηθή ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ ηνμηλψλ (Tsutsui θαη ζπλ., 

1995). Δλδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ηνμίλεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε ηαπηνπνηεζεί. 

Δπίζεο, νη δξάζεηο ησλ ηνμηλψλ, θχξησλ θαη δεπηεξεπνπζψλ, ζε νξηζκέλα λνζήκαηα δελ έρεη 

πιήξσο δηαιεπθαλζεί (Immerseel θαη ζπλ., 2009).  

Σα γνλίδηα ηνπ C. perfringens , πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο ηνμίλεο, κπνξεί λα εληνπίδνληαη 

ζην ρξσκφζσκα ή ζε πεξηνρέο εθηφο απηνχ (Gatsos, 2007). Ζ εληφπηζε ησλ γνληδίσλ απηψλ 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ρξσκνζψκαηνο ή κεηαζεηψλ ηνπ ζηνηρείσλ (πιαζκηδίσλ, 

ηξαλζπνδνλίσλ θαη πηζαλφλ θάγσλ) ζπκβάιιεη ζηελ πνηθηιία ησλ ηνμηληθψλ ηχπσλ. Ζ 

απφθηεζε ή/θαη ε απψιεηα πιαζκηδίσλ, πνπ πηζαλφλ λα ζπκβεί θαηά ηελ αλαθαιιηέξγεηα ησλ 

ηχπσλ B, C, D θαη E, πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αιιαγή ηνπ ηχπνπ (Petit θαη ζπλ., 1999).  

2.4 Παζνγέλεηα 

Σα πγηή θξενπαξαγσγά νξλίζηα κπνξνχλ λα θέξνπλ απφ δχν έσο θαη πέληε 

δηαθνξεηηθνχο θιψλνπο C. perfringens ηχπνπ Α (Nauerby θαη ζπλ., 2003: Barbara θαη ζπλ., 

2008). Αληίζεηα, απφ νξλίζηα κε θιηληθή ή ππνθιηληθή ΝΔ απνκνλψλεηαη ζπλήζσο κφλν έλαο 

θιψλνο, ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο θιψλνπο ησλ πγηψλ 

πηελψλ (Engstrom θαη ζπλ., 2003: Nauerby θαη ζπλ., 2003). Ζ θπξηαξρία απηή είλαη πηζαλφλ 

ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο έθθξηζεο βαθηεξηνζηλψλ απφ ηα βαθηήξηα, επεηδή ηα 

ζηειέρε πνπ απνκνλψλνληαη απφ πεξηζηαηηθά ΝΔ αλαζηέιινπλ in vitro ηελ αλάπηπμε 

ζηειερψλ απφ πγηή πηελά (Barbara θαη ζπλ., 2008). Μεηά ηελ αλάξξσζε ή ηε ζεξαπεία, ηα 

πηελά επαλαθηνχλ πάιη πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο θιψλνπο, φπσο θαη ηα πγηή (Nauerby θαη 

ζπλ., 2003: Barbara θαη ζπλ., 2008). 
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Ζ ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα εθδειψλεηαη ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ 2 κε 6 

εβδνκάδσλ θαη ζπλεζέζηεξα ζηηο 3-4 εβδνκάδεο (Long, 1973α: Engstrom θαη ζπλ., 2003: 

Lovland θαη ζπλ., 2004). Έσο ηηο 2 εβδνκάδεο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα 

ησλ νξληζίσλ ζε νμπγφλν είλαη ζρεηηθά πςειή θαη δελ επλνεί ηνλ ππέξκεηξν 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ C. perfringens. 

Μεηά ηηο 2 εβδνκάδεο, ην πεξηβάιινλ γίλεηαη αλαεξφβην, επλνψληαο ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ 

(Kocher θαη Choct, 2008). Δπίζεο, κεηά ηε δεχηεξε εβδνκάδα, παξαηεξείηαη θελφ αλνζίαο, ην 

νπνίν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ πηελψλ σξηκάδεη ζηηο 3-4 

εβδνκάδεο (La Ragione θαη Woodward, 2003), ελψ ε δηάξθεηα ηεο κεηξηθήο αλνζίαο 

ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζηηο 2-3 εβδνκάδεο (Heier θαη ζπλ., 2001: Lovland θαη ζπλ., 2003). 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα, ζεσξνχζε φηη ε ηνμίλε -α 

απνηειεί ηνλ θχξην παζνγφλν παξάγνληα γηα ηελ πξφθιεζε ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977α, β, γ). Ζ ππφζεζε απηή βαζίζηεθε 

ζην γεγνλφο φηη ε κφιπλζε κε ην αθαηέξγαζην ππεξθείκελν πγξφ (Al-Sheikhly θαη Truscott, 

1977α) ή ηεο αθαηέξγαζηεο ηνμίλεο -α (Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977γ) απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα C. perfringens ηχπνπ Α, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ 

εληεξηθφ βιελλνγφλν ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Δπίζεο, νη Fukata θαη ζπλ. (1988) 

απέδεημαλ φηη αληηζψκαηα θαηά ηεο ηνμίλεο -α εμνπδεηέξσζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

ζαλαηεθφξαο κφιπλζεο κε ην ππεξθείκελν πγξφ ηεο θαιιηέξγεηαο C. perfringens ζε 

πεηξακαηηθφ κνληέιν πξφθιεζεο ΝΔ ζε αμεληθά νξλίζηα.  

Ωζηφζν, ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ κειεηψλ παξνπζηάδεη 

θάπνηεο αδπλακίεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ππεξθείκελν πγξφ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ C. perfringens θαη νη βηνινγηθέο ηνπ δξάζεηο 

απνδφζεθαλ ζην θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ, ηελ ηνμίλε -α, αγλνψληαο παληειψο ηελ χπαξμε 

θαη ηε δξάζε ησλ άιισλ ζπζηαηηθψλ πνπ ζπλππάξρνπλ (Immerseel θαη ζπλ., 2009). 

Έρεη πιένλ απνδεηρζεί, φηη ε ηνμίλε -α δελ απνηειεί απαξαίηεην παζνγφλν παξάγνληα 

γηα ηελ πξφθιεζε αιινηψζεσλ ΝΔ (Keyburn θαη ζπλ., 2006). Σν πην ζεκαληηθφ δεδνκέλν, 

ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξαπάλσ άπνςε, είλαη φηη ζηειέρε C. perfringens απφ ηα νπνία 

αθαηξέζεθε ην γνλίδην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο -α (cpa), 

δηαηήξεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αιινηψζεηο ηεο ΝΔ ζηνλ 

εληεξηθφ βιελλνγφλν. Δπίζεο, ηφζν ην αξρηθφ φζν θαη ην κεηαιιαγκέλν ζηέιερνο (mutant cpa 

strain) ήηαλ ηθαλά λα αλαπαξάγνπλ ην λφζεκα ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (Keyburn θαη ζπλ., 

2006). 
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Έλα επηπιένλ ζηνηρείν, ην νπνίν ππνβαζκίδεη ην ξφιν ηεο ηνμίλεο -α ζηελ παζνγέλεηα 

ηεο ΝΔ, είλαη ε ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ αιινηψζεσλ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ηζηνπαζνινγηθήο εηθφλαο ηεο ΝΔ είλαη ε θιεγκνλή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηζηψλ πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε δηήζεζε ιεπθνθπηηάξσλ (Long θαη ζπλ., 1974: Olkowski θαη ζπλ., 

2006: Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2007). Αληίζεηα, ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζηελ ηνμίλε -α, φπσο ε θαθνήζεο γάγγξαηλα (Williamson θαη 

Titball, 1993), δελ παξαηεξείηαη θιεγκνλή θαη κεηαλάζηεπζε ιεπθνθπηηάξσλ (Bryant θαη 

ζπλ., 2006). 

Γηα ηελ εξκελεία ηεο παζνγέλεηαο ηεο ΝΔ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη πξνηαζεί λέεο 

ηνμίλεο (Keyburn θαη ζπλ., 2008: Kulkarni θαη ζπλ., 2008), ρσξίο σζηφζν θακία απφ απηέο 

per se λα κπνξεί λα ηελ αηηηνινγήζεη πιήξσο (Cooper θαη Songer, 2009). 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εκβνιίσλ αλαηνμίλεο -α (Lovland θαη ζπλ., 2004: 

Kulkarni θαη ζπλ., 2007), ε πςειή ζπγθέληξσζε ηεο ηνμίλεο απηήο ηφζν ζην ππεξθείκελν 

πγξφ ηεο θαιιηέξγεηαο C. perfringens (Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977γ) φζν θαη ζηα θφπξαλα 

ησλ πηελψλ κε ΝΔ (Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2006), θαζψο επίζεο θαη νη πςεινί ηίηινη 

αληηζσκάησλ θαηά ηεο ηνμίλεο -α ζε πηελά κε ΝΔ (Heier θαη ζπλ., 2001) ππνδειψλνπλ φηη ε 

ηνμίλε -α ζίγνπξα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν, πξσηαγσληζηηθφ ή κε, ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

ΝΔ (Kulkarni θαη ζπλ., 2007: Cooper θαη ζπλ., 2009). 

Δίλαη πηζαλφ, ζηελ πνιχπινθε παζνγέλεηα ηεο ΝΔ λα εκπιέθνληαη θαη άιινη 

παξάγνληεο, φπσο πδξνιπηηθά έλδπκα ή αθφκε θαη ηνμίλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε 

αλαγλσξηζηεί. Σα λενηέξα δεδνκέλα θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο ηνμίλεο -α ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ησλ κειεηψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζε απηήλ θαη 

ηαπηφρξνλα αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα 

εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηά ηεο (Immerseel θαη ζπλ., 2009). 

2.5 Μεηάδνζε 

Σν C. perfringens απνηειεί κέινο ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο ζρεδφλ 

φισλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ. Σν 75-95% ησλ νξληζίσλ θέξνπλ ην C. perfringens ζηελ 

εληεξηθή κηθξνρισξίδα, ρσξίο σζηφζν λα εθδειψλνπλ ην λφζεκα (Shane θαη ζπλ., 1984: 

Miwa θαη ζπλ., 1997). Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηα ηπθιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε λήζηηδα 

θαη ηνλ εηιεφ, ζε πιεζπζκφ πνπ θπζηνινγηθά αλέξρεηαη απφ ηηο 10
2 

έσο ηηο 10
4

 cfu/g 

εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Shane θαη ζπλ., 1984: Baba θαη ζπλ., 1997). 

Λφγσ ηεο επξείαο δηαζπνξάο ηνπ C. perfringens ζην πεξηβάιινλ, ε κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ γίλεηαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία (Craven θαη ζπλ., 2001α, β). χκθσλα κε ηνλ Smith 
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(1965), ην C. perfringens καδί κε ην E. coli θαη ηνπο ζηξεπηφθνθθνπο είλαη ηα πξψηα 

βαθηήξηα πνπ απνηθίδνπλ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ νξληζίσλ.  

Ζ κεηάδνζε κπνξεί λα είλαη νξηδφληηα ή θαη θάζεηε ζην εθθνιαπηήξην (Craven θαη 

ζπλ., 2001α, β: 2003). Γηα ηελ νξηδφληηα κεηάδνζε έρνπλ ελνρνπνηεζεί ηα ηξσθηηθά θαη ηα 

άγξηα πηελά θαη θπξίσο απηά πνπ δηαβηνχλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ πηελνηξνθείνπ 

(Craven θαη ζπλ., 2000), θαζψο επίζεο θαη ε νηθφζηηε κχγα Musca domestica (Dhillon θαη 

ζπλ., 2004). Ωζηφζν, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαδφηεο ή γηα κεηαθνξείο. 

Γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ έρεη επίζεο ελνρνπνηεζεί ε επηκφιπλζε ηεο ηξνθήο κε 

C. perfringens ή κε ζπφξνπο απηνχ (Frame θαη Bickford, 1986).  

Οη λενζζνί θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζπζηεκαηηθήο εθηξνθήο θαηά ηηο πξψηεο 

εκέξεο ηεο δσήο ηνπο εθηίζεληαη ζε πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ κηθξννξγαληζκψλ, ζπγθξηηηθά κε 

ηα ειεχζεξα δηαβηνχληα πηελά. Ζ κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ νθείιεηαη ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο «all in - all out» θαη ζηα πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα πηελνηξνθεία. Δπίζεο, ζηε κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ 

ζπκβάιιεη θαη ε ηήξεζε απζηεξψλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζχγρξνλα 

εθθνιαπηήξηα. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα, λα πεξηνξίδεηαη πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ε εληεξηθή κηθξνρισξίδα θαη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε δπλεηηθά παζνγφλα 

βαθηήξηα, φπσο ην C. perfringens, λα απνηθίζνπλ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ νξληζίσλ 

(Morrow, 2001).  

χκθσλα κε ηνπο Craven θαη ζπλ. (2001 α, β: 2003), ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ απφ ην 

C. perfringens μεθηλάεη απφ ην εθθνιαπηήξην ή αθφκε λσξίηεξα απφ ηα παηξνγνληθά ζκήλε, 

ζπλερίδεηαη ζην πηελνηξνθείν θαη νινθιεξψλεηαη ζην πηελνζθαγείν. πγθεθξηκέλα, ζε 

κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε ζε δείγκαηα απφ ην εθθνιαπηήξην, απφ ηα θηβψηηα κεηαθνξάο ησλ 

λενζζψλ, απφ ηα πιηθά ηνπ πηελνηξνθείνπ, απφ ηνπο θισβνχο κεηαθνξάο ησλ πηελψλ ζην 

πηελνζθαγείν θαη απφ ην πηελνζθαγείν απνκνλψζεθε, αληίζηνηρα, C. perfringens απφ ην 

θέιπθνο ησλ απγψλ, ηε ζθφλε ηνπ εθθνιαπηεξίνπ, ηα θηβψηηα κεηαθνξάο ησλ λενζζψλ, ηα 

θφπξαλα ησλ πηελψλ, ην ζχζηεκα πδξνδφηεζεο, ηνλ εμαεξηζκφ, ηνπο ηνίρνπο, ηε ζηξσκλή, 

ηα έληνκα, ηα ελδχκαηα θαη ηα ππνδήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πηελνηξνθείνπ, θαζψο επίζεο 

απφ ηα θηβψηηα κεηαθνξάο, ηε δεμακελή απνπηίισζεο θαη ηα θξεαηνζθεπάζκαηα (Craven θαη 

ζπλ., 2001 α, β: 2003). 

Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ C. perfringens πνπ απνκνλψζεθαλ, κε ηε κέζνδν ηεο 

αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR), θαλεξψλεη φηη ηα παηξνγνληθά ζκήλε θαη ηα 

εθθνιαπηήξηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή κφιπλζεο (Craven θαη ζπλ., 2001 α, β). Ζ 

ζπζρέηηζε ησλ ζηειερψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ 
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ειέγρνπ θαη πξφιεςεο ηεο ΝΔ. Σν C. perfringens ζηα εθθνιαπηήξηα πξνέξρεηαη είηε απφ ηα 

παηξνγνληθά ζκήλε είηε απφ ηα έληνκα, ηα αληηθείκελα θαη ηε ζθφλε ηνπ εθθνιαπηεξίνπ. 

Δπίζεο, νξηζκέλα εθθνιαπηήξηα πεξηζπιιέγνπλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνχλ ηα θηβψηηα 

κεηαθνξάο, πξαθηηθή ε νπνία ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο, φρη κφλν γηα κφιπλζε κε 

C. perfringens αιιά θαη κε άιια παζνγφλα βαθηήξηα (Craven θαη ζπλ., 2001α).  

2.6 Δπηδεκηνινγία 

Ζ ΝΔ απνηειεί πξφβιεκα θπξίσο ησλ εθηξνθψλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Lovland 

θαη Kaldhusdal, 2001). Ωζηφζν, έρεη πεξηγξαθεί θαη ζε αβγνπαξαγσγέο φξληζεο θαη ζε 

γελλήηνξεο (Brousard θαη ζπλ., 1986). Δπηπιένλ, έρεη πεξηγξαθεί ζηε ζηξνπζνθάκειν 

(Struthio camelus) (Kwon θαη ζπλ., 2004), ζηελ ηλδφξληζα (Meleagris gallopavo) (Gazdzinski 

θαη Julian, 1992: Droual θαη ζπλ., 1995), ζην νξηχθη (Coturnix coturnix) (Berkhoff, 1985), 

ζηελ αγξηφρελα (Branta canadensis, Anser caerulescens caerulescens) (Wobeser θαη Rainnie, 

1987), ζην γιάξν (Corvus macrorhynchos) (Asaoka θαη ζπλ., 2004), ζηελ πέξδηθα 

(Centocercus urophasianus) (Hagen θαη Bildfell, 2007), ζηνλ αγξηφγαιν (Tetrao urogallus) 

(Stuve θαη ζπλ., 1992) θαη ζε θαιισπηζηηθά πηελά, φπσο ηα lories (Eos bounea) (O‟Toole θαη 

ζπλ., 1993). 

Γελ ππάξρνπλ επαξθή επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΝΔ, 

κε απνηέιεζκα ν επηπνιαζκφο ηεο ζηα ζκήλε θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) λα θπκαίλεηαη απφ 1% έσο 40% (Kaldhusal θαη Lovland, 2000). 

πγθεθξηκέλα, νη Annett θαη ζπλ. (2002) εθηίκεζαλ φηη πάλσ απφ ην 37% ησλ 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ πνπ εθηξέθνληαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή έρνπλ λνζήζεη απφ ηε ΝΔ. 

Αληίζεηα, ζε κία επηδεκηνινγηθή έξεπλα δηάξθεηαο 20 εηψλ ε νπνία δηεμήρζε ζηε Ννξβεγία 

θαη εθηηκήζεθε ε επίδξαζε ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΑΑΠ ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΝΔ, ν 

κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ πξνζβνιήο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 1-2%, παξφιν πνπ ζηελ εηθνζαεηία 

απηή ππήξμαλ επηδεκίεο ΝΔ κε δηάξθεηα 2-5 εηψλ θαη επηπνιαζκφ έσο 35% (Kaldhusdal θαη 

Skjerve, 1996).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο ησλ Hermans θαη Morgan 

(2007) ζην ΖΒ, ζρεηηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα, ην 12,3% 

ησλ εθηξνθέσλ αλέθεξαλ φηη ζηελ ηειεπηαία εθηξνθή εθδειψζεθε ΝΔ θαη ζρεδφλ ην 33% 

αλέθεξαλ φηη ηελ πεξίνδν 2000-2001 εθδειψζεθε ΝΔ ζε ηνπιάρηζην κία εθηξνθή. ηηο 

ρψξεο φπνπ δελ έρεη δηελεξγεζεί επηδεκηνινγηθή έξεπλα, ελδεηθηηθφ ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο ΝΔ είλαη νη πσιήζεηο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε ζεξαπεία ηνπ λνζήκαηνο (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 
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Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο ΝΔ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε πξνζνρή. Ζ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ΑΑΠ, ελδχκσλ θαη αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζηα 

ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, 

πνηθίιεη ζεκαληηθά (Bedford, 2000: McDevitt θαη ζπλ., 2006). Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ 

ζηε Nνξβεγία ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΑΠ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαη ηλδνξλίζηα 

απαγνξεχηεθε ην 1995, ην πνζνζηφ ησλ ζκελψλ ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ζεξαπεπηηθή αγσγή 

θαηά ηεο ΝΔ ήηαλ κφλν 3,5% (Grave θαη ζπλ., 2004). Ωζηφζν, ην ρακειφ απηφ πνζνζηφ 

απνδίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ θαξκάθνπ narasine, ην νπνίν εθδειψλεη 

ηαπηφρξνλα θαη αληηθισζηξηδηαθή δξάζε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν (McDevitt θαη ζπλ., 2006). Δπίζεο, νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη πνιιέο θνξέο απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή (Bedford, 2000).  

2.7 Αλάδπζε 

Ζ ΝΔ σο λφζεκα είλαη γλσζηφ απφ ην 1930, φπσο πξναλαθέξζεθε, ρσξίο σζηφζν λα 

απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηε ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία εθείλε ηελ επνρή. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ αλαθεξφηαλ ζε νδεγφ κε ηα ζπρλφηεξα λνζήκαηα ησλ 

νξλίζσλ ζην ΖΒ ην 1964 (British Oil θαη Cake Mills, 1964), νχηε ζε παγθφζκηα έξεπλα γηα ηα 

ζπλήζε λνζήκαηα ησλ πηελψλ πνπ δηελεξγήζεθε ην 1979 (Biggs, 1982).  

Έμαξζε ζηελ εθδήισζε ηνπ λνζήκαηνο παξαηεξήζεθε κεηά ην 1986 ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Kaldhusdal θαη Lovland, 2000) θαη κεηά ην 2000 ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε. Ζ έμαξζε ηεο ΝΔ απνδίδεηαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο πξνιεπηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο 

ΑΑΠ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996: Kocher, 

2003: Williams, 2005). Δπηπξφζζεηα, ζηελ έμαξζε ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ λνζήκαηνο 

ζπλέβαιε θαη ε δηαθνπή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θξεαηαιεχξσλ, νζηεαιεχξσλ θαη 

πηελαιεχξσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηα 

ηρζπάιεπξα (Mateos θαη ζπλ., 2002). 

2.7.1 Αληηκηθξνβηαθνί απμεηηθνί παξάγνληεο 

Σα αληηβηνηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζηηεξέζηα ησλ δψσλ γηα ζεξαπεπηηθνχο θαη 

πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, θαζψο επίζεο θαη σο απμεηηθνί παξάγνληεο, εληζρχνληαο ηηο απνδφζεηο 

ηνπο (Barton, 2000). 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ αληηβηνηηθψλ ζην Β θαη ηε κεηαηξεςηκφηεηα ηεο ηξνθήο 

δηαπηζηψζεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1940. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο φηαλ 
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ην ζηηεξέζην ησλ πηελψλ πεξηείρε απνμεξακέλα κπθήιηα ηνπ Streptomyces aureofaciens, ηα 

νπνία πεξηέρνπλ tetracycline σο παξαπξντφλ δπκψζεσλ, ηα πηελά παξνπζίαδαλ θαιχηεξεο 

απνδφζεηο (Stokestad θαη Jukes, 1950). Έθηνηε, θαζηεξψζεθε ε πξνιεπηηθή ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθψλ ζε ρακειέο δφζεηο ζηα ζηηεξέζηα ησλ πηελψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

απνδφζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία απφ παζνγφλνπο θαη κε κηθξννξγαληζκνχο πνπ εληνπίδνληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζην πεπηηθφ ζχζηεκα (Ferket θαη ζπλ., 2002).  

Ζ απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ ζηα ζηηεξέζηα ησλ πηελψλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ΓΜΣ θαηά 3-5% (Thomke θαη Elwinger, 1998). Σν Ηλζηηηνχην 

Τγείαο ησλ Εψσλ ησλ ΖΠΑ εθηίκεζε φηη ζε ελδερφκελε απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ ζα 

απαηηνχληαλ επηπιένλ 452 εθαηνκκχξηα νξλίζηα, 23 εθαηνκκχξηα κφζρνη θαη 12 εθαηνκκχξηα 

ρνίξνη γηα λα επηηεπρζνχλ επίπεδα παξαγσγήο αλάινγα κε απηά θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ΑΑΠ. Ζ ελδερφκελε απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ ζα θφζηηδε ζηνπο θαηαλαισηέο $5 έσο $10 

δνιάξηα αλά θάηνηθν εηεζίσο (Phillips θαη ζπλ., 2004).  

Σέινο, ε απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ ζα είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

θαη ζην πεξηβάιινλ. Ζ ππνβάζκηζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο απφ ηα παξαγσγηθά 

δψα ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ρνξεγνχκελεο πνζφηεηαο ησλ δεκεηξηαθψλ 

θαξπψλ θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο θαιιηεξγνχκελεο γεο θαηά 810.000 

εθηάξηα (Phillips θαη ζπλ., 2004). 

2.7.2 Μεραληζκόο δξάζεο ησλ ΑΑΠ 

Ο κεραληζκφο ηεο δξάζεο ησλ ΑΑΠ δελ έρεη αθφκε πιήξσο δηαιεπθαλζεί παξά ηε 

καθξά ηζηνξία ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο (Niewold, 2007: Lu θαη ζπλ., 2008). Γηα ηελ 

εξκελεία ηεο δξάζεο ηνπο έρνπλ πξνηαζεί ηέζζεξηο θχξηνη κεραληζκνί (Gaskins θαη ζπλ., 

2002: Dibner θαη Richards, 2005: Page, 2006): 

1) Ζ αλαζηνιή ησλ ππνθιηληθώλ κνιύλζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο θαη ηεο κε δηέγεξζεο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

2) Ζ κείσζε ησλ ηνμηθώλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα, 

φπσο ε ακκσλία θαη νη κεηαβνιίηεο ρνιηθψλ αιάησλ. 

3) Ο πεξηνξηζκόο ηνπ αληαγσληζκνύ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο κε ηνλ μεληζηή ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 

4) Ζ ελίζρπζε ηεο πξόζιεςεο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

Σέινο, ππάξρεη θαη κία πην πξφζθαηε ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ΑΑΠ δελ 

δξνπλ σο αληηβηνηηθά, αιιά σο αληηθιεγκνλώδε, αλαζηέιινληαο ηελ παξαγσγή θαη ηελ 
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έθθξηζε ησλ θαηαβνιηθψλ κεζνιαβεηψλ απφ ηα θιεγκνλψδε εληεξηθά θχηηαξα (Niewold, 

2007). 

Ωζηφζν, ε δξάζε ησλ ΑΑΠ πηζαλφλ λα πεξηνξίδεηαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, 

επεηδή νξηζκέλα απφ ηα αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ΑΑΠ δελ απνξξνθψληαη απφ 

ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζε αμεληθά 

δψα δελ είρε απνηέιεζκα, ελψ αληίζεηα ε ρνξήγεζε βαθηεξηαθψλ κεηαβνιηηψλ πξνθάιεζε 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε δξάζε ησλ ΑΑΠ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα (Dibner θαη Richards, 2005). 

 Οη ΑΑΠ απμάλνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ δψσλ, παξφιν πνπ κεηψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

ιαθηνβαθίιισλ, ηα νπνία απνηεινχλ επσθειή βαθηήξηα γηα ηνλ μεληζηή (Knarreborg θαη 

ζπλ., 2002: Lu θαη ζπλ., 2008). Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηαπηφρξνλα 

κεηψλνπλ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens, ην νπνίν πξνθαιεί δηάζπαζε ησλ ρνιηθψλ 

αιάησλ θαη θαθή απνξξφθεζε ησλ ιηπψλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 

(Knarreborg θαη ζπλ., 2002).  

Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ ΑΑΠ, πηζαλφλ λα νθείιεηαη θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε βαθηήξηα ηα νπνία δελ γλσξίδνπκε αθφκε, δεδνκέλνπ φηη ην 90% ησλ βαθηεξίσλ ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα παξέκελαλ άγλσζηα (Apajalahti θαη ζπλ., 2004). 

2.7.3 Καηάξγεζε ησλ ΑΑΠ 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ΑΑΠ ζηα ζηηεξέζηα ησλ εθηξεθφκελσλ παξαγσγηθψλ δψσλ 

θαζνξίζηεθε απφ ηελ Οδεγία 70/524 ηεο ΔΔ, κε βαζηθή αξρή «λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ κφλν απηά πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ νδεγία, ρσξίο σζηφζν λα 

απαηηείηαη ζπληαγή θηεληάηξνπ». Ζ νδεγία απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ 

1831/2003 ηεο ΔΔ, ν νπνίνο φξηδε φηη «αληηβηνηηθά, πιελ ησλ θνθθηδηνζηαηηθψλ θαη ησλ 

ηζηνκνλαδνζηαηηθψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ κφλν έσο 

ηελ 31/1/2005». 

Ζ απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ησλ πνιηηηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ αλεζπρηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

αλζεθηηθφηεηαο ζε βαθηήξηα ησλ εθηξεθφκελσλ παξαγσγηθψλ δψσλ, ηα νπνία κέζσ ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα κεηαδνζνχλ θαη ζηνλ άλζξσπν (Casewell θαη 

ζπλ., 2003).  

Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ησλ βαθηεξίσλ ζηα αληηβηνηηθά είλαη έλα θαηλφκελν 

ηφζν παιηφ φζν θαη ηα ίδηα ηα αληηβηνηηθά. Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο έρεη ζηφρν ηελ 
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πξνζηαζία ησλ βαθηεξίσλ πνπ παξάγνπλ ηα αληηβηνηηθά απφ ηα ίδηα ηνπο ηα πξντφληα, 

επηηξέπνληάο ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη θπξηαξρήζνπλ (Philips θαη ζπλ., 2004).  

Μία απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο γηα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηα παξαγσγηθά δψα 

έγηλε ην 1951, κεηά ηελ πεηξακαηηθή δηαηξνθή ηλδνξλίζσλ κε streptomycin (Starr θαη 

Reynolds, 1951). Σελ ίδηα πεξίνδν αλαθέξζεθε αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ tetracycline, 

φηαλ ρνξεγήζεθε σο ΑΑΠ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Dibner θαη Richards, 2005).  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο απφ ηα βαθηήξηα 

ησλ δψσλ ζε αληηβηνηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ΑΑΠ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ έγηλε ην 1969 απφ ηελ επηηξνπή SWANN, ε νπνία θαζηέξσζε ηελ 

θηεληαηξηθή ζπληαγή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο (Dibner θαη Richards, 2005). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) εμέδσζε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΑΠ. πγθεθξηκέλα, πξφηεηλε ηε δηαθνπή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε κε ηα αλζξψπηλα αληηβηνηηθά, έσο ηε δηεμαγσγή 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, πξφηεηλε ηε δηελέξγεηα 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ζε επίπεδν θξαηψλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειέγρνπ γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΑΠ θαη ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο απφ βαθηήξηα ησλ 

εθηξεθφκελσλ παξαγσγηθψλ δψσλ (World Health Organization, 2004). 

Σν 1993 ππήξμαλ αλαθνξέο γηα ηελ απνκφλσζε αλζεθηηθψλ ζηα γιπθνπεπηίδηα 

εληεξνθφθθσλ απφ ηα παξαγσγηθά δψα ζηελ Αγγιία (Bates θαη ζπλ., 1993). Απηφ ήηαλ 

απξνζδφθεην, επεηδή ζηα παξαγσγηθά δψα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γιπθνπεπηίδηα. 

Υξεζηκνπνηείηαη φκσο ε avoparcin, ε νπνία αλήθεη ζε ζπγγεληθή νκάδα (Aarestrup, 2003). 

Απηφ πξνθάιεζε ηε δηελέξγεηα επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ γηα πηζαλή ζπζρέηηζε, ρσξίο 

σζηφζν πνηέ λα απνδεηρζεί. Παξφια απηά, ε avoparcin απαγνξεχηεθε ζηε Γαλία ην 1995 θαη 

ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ ην 1997, ιφγσ ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο (World Health Organization, 2003). ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε 

απαγφξεπζε ηεο virginiamycin απφ ηε Γαλία ην 1998 θαη ε ΔΔ απαγφξεπζε ηνπο ππφινηπνπο 

ηέζζεξηο ΑΑΠ ην 1999, ζην πιαίζην ηεο «Πξνθπιαθηηθήο Αξρήο» (Casewall θαη ζπλ., 2003). 

Δπίζεο, άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ, θπξίσο ζηηο ρψξεο φπνπ δελ έρνπλ απαγνξεπηεί, φπσο νη ΖΠΑ θαη 

ε Απζηξαιία, είλαη ε πίεζε πνπ αζθνχλ νη θαηαλαισηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο, θηινδσηθέο 

νξγαλψζεηο. Οη νξγαλψζεηο απηέο δηεθδηθνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη επδσίαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνιεπηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο θαξκάθσλ ζηα εθηξεθφκελα παξαγσγηθά 

δψα. Απνηέιεζκα ηεο πίεζεο απηήο ήηαλ ε αλαθνίλσζε ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

θαηαλάισζεο θξέαηνο ησλ ΖΠΑ, McDonald‟s θαη KFC, φηη ζα ρξεζηκνπνηνχλ θξέαο θαη 
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ππνπξντφληά ηνπ κφλν απφ εθηξνθέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ΑΑΠ 

(www.kfc.com/about/facts.htm., www.mcdonalds.com/corp/values/socialrespons.html.).  

2.7.4 Δπηπηώζεηο ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΑΑΠ 

Ζ απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο κεηέβαιε αλαπφθεπθηα ηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα 

(Knarreborg θαη ζπλ., 2002: Dumonceaux θαη ζπλ., 2006).  

ηελ πηελνηξνθία, ε ζεκαληηθφηεξε επίπησζε απφ ηελ απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ ήηαλ ε 

αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ, ε νπνία ζηελ ππνθιηληθή ηεο κνξθή πξνθαιεί 

κείσζε ησλ απνδφζεσλ, ελψ ζηελ νμεία ηεο κνξθή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζλεηφηεηα 

(Hofshagen θαη Kaldhusdal, 1992: Kaldhusdal θαη ζπλ., 2001: Hofacre θαη ζπλ., 2003). Απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ηεο ΝΔ πνπ παξαηεξήζεθε αξρηθά ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη αξγφηεξα ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηηο ΔΔ. Δλδεηθηηθά, ζηε Γαιιία ν 

επηπνιαζκφο ηεο ΝΔ απφ ην 4% ην 1995 ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε θαη έθηαζε ην 12,4% ην 

1999 (Drouin, 1999). Οη εθηξνθείο θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζηελ Ακεξηθή, νη νπνίνη 

ζηακάηεζαλ εζεινληηθά ηε ρξεζηκνπνίεζε ΑΑΠ, παξαηήξεζαλ αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ θισζηξηδηαθψλ ινηκψμεσλ, φπσο ηεο ΝΔ, ηεο ρνιαγγεηνεπαηίηηδαο, ηεο 

γαγγξαηλψδνπο δεξκαηίηηδαο θαη ηεο αιιαληίαζεο (Shane, 2004). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ΝΔ ζην 

ΖΒ ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ΑΑΠ δελ ππάξρνπλ, ιφγσ απνπζίαο 

επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ 

πνζφηεηα ησλ αληηβηνηηθψλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΝΔ ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ (Veterinary Medicines Directorate, 2000: 2002). Οη πσιήζεηο ησλ 

ΑΑΠ κεηψζεθαλ θαηά 75%, ιφγσ ηεο απαγφξεπζήο ηνπο, αιιά νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ δελ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά, ππνδειψλνληαο φηη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ 

ησλ ΑΑΠ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο αληηκηθξνβηαθψλ γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο 

ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ απφ ην 1999 έσο ην 2002, πηζαλφλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο 

αληηβαθηεξηαθήο ηνπο δξάζεο (Mateos θαη ζπλ., 2002). 

ηε Ννξβεγία, ε ρξεζηκνπνίεζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ γηα ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο, ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαη ζηα ηλδνξλίζηα, απμήζεθε απφ 22 Kg δξαζηηθψλ 

νπζηψλ εηεζίσο, ηα 5 ρξφληα πξηλ ηελ απαγφξεπζε, ζε 50 Kg εηεζίσο, ηα επφκελα 6 ρξφληα 

απφ ηελ απαγφξεπζε. Απηφ ηζνδπλακεί κε θάηη παξαπάλσ απφ δηπιαζηαζκφ ηεο πνζφηεηαο 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ, ππνδειψλνληαο ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε 

http://www.kfc.com/about/facts.htm.
http://www.mcdonalds.com/corp/values/socialrespons.html.%20Accessed%20Feb.%202005
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ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο βαθηεξηαθψλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ΝΔ (Grave θαη ζπλ., 

2004).  

Δλαιιαθηηθά, ζηηο ρψξεο φπνπ δελ ππήξμε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ, ππήξμε αληηθαηάζηαζε ησλ 

αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ πνπ ήηαλ κεξηθψο απνηειεζκαηηθά θαηά ηνπ C. perfringens, 

φπσο ε lasalocid, ε monensin θαη ε salinomycin, κε εθείλα πνπ ήηαλ πιήξσο 

απνηειεζκαηηθά, φπσο ε narasine (Grave θαη ζπλ., 2004). 

Ζ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ακθηζβεηείηαη θαη ε πηζαλή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ηνπο ζα 

θάλεη ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα αθφκε πην εππαζή ζηε ΝΔ (Elwinger θαη ζπλ., 1992α, β). 

Δπηπιένλ, ην ελδερφκελν απαγφξεπζεο ηεο πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο αληηθνθθηδηαθψλ 

θαξκάθσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ην 2012, γίλεηαη νινέλα θαη πην 

ξεαιηζηηθφ, κε άκεζε επίπησζε ζηνλ έιεγρν ηεο ΝΔ (McCartney, 2002: Immerseel θαη ζπλ., 

2004: Shirley θαη ζπλ., 2007). 

Ζ εθαξκνγή θαηαιιήισλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ θαη απζηεξψλ κέηξσλ 

βηναζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο νπεδίαο, κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο αληηβηνηηθψλ θαξκάθσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Inborr, 2001).  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΑΑΠ, ζηε νπεδία, απαγνξεχηεθε ην 1998 θαη ε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα αληηβηνηηθψλ κεηψζεθε απφ 2000 Kg ην 1997 ζε 100 Kg ην 1998, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΝΔ (Inborr, 2001). Ζ απαγφξεπζε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφξξηςεο ζθαγίσλ νξληζίσλ 

ζηα πηελνζθαγεία, ιφγσ ρνιιαγγεηνεπαηίηηδαο απφ C. perfringens. Παξφια απηά, απφ ην 

1998, ην πνζνζηφ απφξξηςεο θαη ε πνζφηεηα ησλ αληηβηνηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζεξαπεπηηθά επαλήιζαλ ζηα επίπεδα πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ηελ απαγφξεπζε (Inborr, 2001). 

Ζ νπεδηθή εκπεηξία απέδεημε φηη κε ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο, 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη ηελ θαηάιιειε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ ζηα εθηξεθφκελα παξαγσγηθά δψα κπνξεί λα 

κεησζεί θαηά 55% ζε δηάζηεκα 13 εηψλ. Δπίζεο, κεηψζεθε ζεκαληηθά ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηβηνηηθά απφ ηνπο βαθηεξηαθνχο πιεζπζκνχο (Wierup, 2001).  

Ωζηφζν, ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Τγεία ησλ Εψσλ (ήδε ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα 

ηελ Τγεία ησλ Εψσλ) αλέθεξε φηη ε απαγφξεπζε ησλ ΑΑΠ ζηα ζηηεξέζηα ησλ παξαγσγηθψλ 

δψσλ ζηελ ΔΔ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ επδσίαο ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο, ηεο ρνξεγνχκελεο πνζφηεηαο ησλ 
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ζεξαπεπηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ηξνθνγελψλ 

δειεηεξηάζεσλ ζηνπο αλζξψπνπο (Casewell θαη ζπλ., 2003). 

2.7.5 Αληηθισζηξηδηαθή δξάζε ησλ ΑΑΠ θαη ησλ αληηθνθθηδηαθώλ θαξκάθσλ 

Μεηά ηελ απαγφξεπζε ηεο avoparcin, ηεο ardamycin, ηεο bacitracin, ηεο 

virginiamycin, ηεο tylosin θαη ηεο spiramycin, παξέκεηλαλ κφλν 4 δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνζζεηηθά δσνηξνθψλ ζηελ ΔΔ, ηνπιάρηζηνλ σο ην 2012, 

νπφηε ζα γίλεη θαη ε επαλαμηνιφγεζή ηνπο. Απηέο είλαη ε salimomycin, ε monensin, ε 

avilamycin θαη ε flavophospholipol, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο ΑΑΠ 

(Cervantes, 2004). 

Σα ηέζζεξα αληηβηνηηθά πνπ επηηξέπεηαη αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ΑΑΠ ζηα 

ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ εθδειψλνπλ αληηθισζηξηδηαθή δξάζε, κε εμαίξεζε 

ηελ flavophospholipol. πγθεθξηκέλα, ε salimomycin κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ κεηά ηελ 

πεηξακαηηθή κφιπλζε (Engberg θαη ζπλ., 2000: Jackson θαη ζπλ., 2003). 

Δπηπιένλ, ε salimomycin θαη ε monensin, ιφγσ ηεο αληηθνθθηδηαθήο ηνπο δξάζεο, 

πεξηνξίδνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα πνπ νθείιεηαη ζηα θνθθίδηα, 

απνηξέπνληαο ηε δξάζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ πξνδηαζεζηθνχ παξάγνληα ηεο ΝΔ (McDougald 

θαη ζπλ., 1996). 

Σα ηνλνθφξα αληηθνθθηδηαθά, φπσο ε narasine θαη ε manduramycin, έρνπλ in vivo θαη 

αληηθισζηξηδηαθή δξάζε ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ 

(Elwinger θαη ζπλ., 1998). πγθεθξηκέλα, ε monensin θαη ε narasine πεξηφξηζαλ ηε 

ζλεηφηεηα πνπ νθεηιφηαλ ζηε ΝΔ πάλσ απφ 20%, ζε πηελά πνπ κνιχλζεθαλ 

ελδνδσδεθαδαθηπιηθά κε C. perfringens (Vissiennon θαη ζπλ., 2000). 

Ζ avilamycin έρεη ηζρπξή αληηθισζηξηδηαθή δξάζε in vitro θαη in vivo (Devriese θαη 

ζπλ., 1993: Watkins θαη ζπλ., 1997). πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ ελδνδσδεθαδαθηπιηθή κφιπλζε 

ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ κε C. perfringens παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ηεο ζλεηφηεηαο πνπ νθεηιφηαλ ζηε ΝΔ 

(Elwinger θαη ζπλ., 1998: Vissiennon θαη ζπλ., 2000). 

Οη αλαθνξέο γηα ηε δξάζε ηεο flavophospholipol θαηά ηνπ C. perfringens είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. ε κία κειέηε παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα 

θφπξαλα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζηελ ειηθία θαηά ηε ζθαγή κε ηελ πξνζζήθε 

flavophospholipol (Bolder θαη ζπλ., 1999). ηηο πεξηζζφηεξεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, ην 
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C. perfringens θαίλεηαη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε flavophospholipol (Devriese θαη ζπλ., 1993: 

Martel θαη ζπλ., 2004). 

2.8 Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

Ζ ΝΔ ραξαθηεξίδεηαη σο πνιππαξαγνληηθφ λφζεκα ή ζχλδξνκν, δηφηη παξφιν πνπ ην 

C. perfringens είλαη ν αηηηνινγηθφο ηεο παξάγνληαο δελ είλαη per se ηθαλφο λα νδεγήζεη ζηελ 

εθδήισζε ηνπ λνζήκαηνο. Απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε δξάζε πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη δηακνξθψλνπλ θαηάιιεια ηηο ζπλζήθεο ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, έηζη ψζηε λα 

επλνείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε παξαγσγή ηνμηλψλ απφ ην C. perfringens (Shane θαη 

ζπλ., 1984). Δπίζεο, δελ είλαη φια ηα ζηειέρε C. perfringens ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ λφζεκα, 

παξά κφλν εθείλα πνπ θέξνπλ ηα απαξαίηεηα γνλίδηα (Timbermont θαη ζπλ., 2008). Οη 

ζεκαληηθφηεξνη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά 

νξλίζηα είλαη (Williams, 2005: McDevitt θαη ζπλ., 2006): 

 Ο ηξαπκαηηζκφο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ απφ κνιπζκαηηθνχο ή κεραληθνχο 

παξάγνληεο. 

 Ζ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ΜΠ, ςεπδάξγπξν, πξσηεΐλεο θαη έιαηα 

δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 Ζ χπαξμε επηβιαβψλ νπζηψλ ζην ζηηεξέζην. 

 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ. 

 Οη δηαρεηξηζηηθνί, νη πεξηβαιινληηθνί θαη νη ινηκψδεηο παξάγνληεο. 

2.8.1 Σξαπκαηηζκόο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ βιελλνγόλνπ 

Ο πην ζεκαληηθφο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο ηεο ΝΔ είλαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ε δηάζπαζε ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφληνπ θξαγκνχ, ιφγσ 

ηεο πξνζβνιήο απφ θνθθίδηα (Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1980). πγθεθξηκέλα, ηα είδε 

θνθθηδίσλ πνπ πξνζβάιινπλ ην ιεπηφ έληεξν, φπσο ε E. maxima θαη ε E. acervulina, είλαη 

γλσζηφ φηη πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1980: Hofacre 

θαη ζπλ., 1998: Jackson θαη ζπλ., 2003). Οξλίζηα ηα νπνία έρνπλ κνιπλζεί κε E. brunneti ή 

E. necatrix, έρνπλ πςειφηεξν πιεζπζκφ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, 

ζπγθξηηηθά κε νξλίζηα πνπ είλαη απαιιαγκέλα απφ θνθθίδηα (Baba θαη ζπλ., 1992: 1997). 

ε ζπλζήθεο εθηξνθήο, ε δηελέξγεηα παξαζηηνινγηθψλ εμεηάζεσλ απνθαιχπηεη ζπρλά 

ζε πεξηζηαηηθά ΝΔ ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία σνθχζηεσλ Eimeria spp. (Helmboldt θαη 

Bryant, 1971: Long θαη ζπλ., 1974: Broussard θαη ζπλ., 1986). χκθσλα κε ηνπο Long θαη 

ζπλ. (1974), ην 75% ησλ πηελψλ ηα νπνία εθδήισζαλ ΝΔ ήηαλ κνιπζκέλα θαη κε θνθθίδηα. 
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Ζ ΝΔ δελ παξαηεξείηαη ζπρλά ζε φξληζεο πνπ εθηξέθνληαη ζε θισβνζηνηρίεο, εθηφο εάλ 

πξνεγνπκέλσο ή ηαπηφρξνλα έρνπλ κνιπλζεί κε θνθθίδηα (Frame θαη Bickford, 1986: Dhillon 

θαη ζπλ., 2004). 

Ζ αζθαξηδίσζε ησλ ηλδνξλίζσλ επεξεάδεη επίζεο ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. 

πγθεθξηκέλα, ε ηαπηφρξνλε ή ε πξνεγνχκελε κφιπλζε ησλ πηελψλ κε αζθαξίδεο 

επηδεηλψλεη ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Norton θαη ζπλ., 1992: Droual θαη ζπλ., 1995). Ο 

κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν νη αζθαξίδεο επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζηηο ηλδφξληζεο 

είλαη αλάινγνο κε ην κεραληζκφ δξάζεο ησλ θνθθηδίσλ ζηα νξλίζηα (Norton θαη ζπλ., 1992).  

Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξσκλήο επεξεάδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

ΝΔ (Branton θαη ζπλ., 1997). Λφγσ ηεο έκθπηεο ζπλήζεηαο ησλ νξληζίσλ λα ζθαιίδνπλ ην 

έδαθνο θαη ηε ζηξσκλή θαη λα θαηαλαιψλνπλ ηεκάρηα απηήο, κπνξεί λα πξνθιεζεί 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, θιεγκνλή, αθφκε θαη αηκνξξαγία, 

δηακνξθψλνληαο ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens. Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ε θαθή πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε ζηξσκλή, θαζψο θαη νη θαθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ ηα πνηνηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ πγξαζία, ηε ζεξκνθξαζία, ην pH 

θαη ηε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

βαθηεξίσλ θαη ησλ θνθθηδίσλ (Lovanh θαη ζπλ., 2007). 

2.8.2 ηηεξέζηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΜΠ 

Μεηαμχ ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη ηεο εθδήισζεο ηεο ΝΔ ππάξρεη ηζρπξφο 

ζπζρεηηζκφο (McDevitt θαη ζπλ., 2006). πγθεθξηκέλα, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ακχινπ θαη ησλ άιισλ πδαηαλζξάθσλ, θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζία κπθήησλ θαη 

δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ηνπο, πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Bach-Knudsen, 

1997: D'Mello, 1997: Acamovic θαη ζπλ., 2004: Hetland θαη ζπλ., 2004: Tester θαη Karkalas, 

2004: Fink-Gremmels, 2005). 

Σα ζηηεξέζηα, ηα νπνία έρνπλ σο βαζηθή πεγή δεκεηξηαθψλ θαξπψλ ην ζηηάξη, ην 

θξηζάξη, ηε ζίθαιε, ηε βξψκε ή ην ιηλαξφζπνξν, είλαη πινχζηα ζε ΜΠ (Branton θαη ζπλ., 

1987: Kaldhusdal θαη Hofshagen, 1992: Riddell θαη Kong, 1992: Kocher, 2003: Alzueta θαη 

ζπλ., 2003). Σα ζηηεξέζηα απηά επλννχλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens θαη 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ΝΔ, ζπγθξηηηθά κε ηα ζηηεξέζηα πνπ έρνπλ βάζε ηνλ 

αξαβφζηην (Branton θαη ζπλ., 1987: Kaldhusdal θαη Hofshagen, 1992: Riddell θαη Kong, 

1992: Klasing, 1998: Choct θαη ζπλ., 1999). Δηδηθφηεξα, έρεη ππνινγηζηεί έλαο δείθηεο, 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ πξνο ηελ πνζφηεηα αξαβνζίηνπ ζην 
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ζηηεξέζην, ν νπνίνο απνηειεί ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εθδήισζεο ηεο ΝΔ (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996).  

ε in vitro πείξακα, παξαηεξήζεθε φηη ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens απμήζεθε κε 

ηελ πξνζζήθε πεπηνχ ζηηαξηνχ θαη θξηζαξηνχ, ελψ αληίζεηα κεηψζεθε κε ηελ πξνζζήθε 

πεπηνχ αξαβφζηηνπ (Annett θαη ζπλ., 2002). Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ C. perfringens πηζαλφλ 

λα επλνείηαη απφ ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη ή αληίζεηα λα 

αλαζηέιιεηαη απφ ζπζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ αξαβφζηην (Immerseel θαη ζπλ., 2004). 

Οη ΜΠ απνηεινχλ εηεξνγελή νκάδα πνιπζαθραξηηψλ, νη νπνίνη πνηθίινπλ ζην 

βαζκφ πδαηνδηαιπηφηεηαο, ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπο. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο δνκήο ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ β1-3 θαη β1-6 γιπθνζηδηθψλ δεζκψλ, δελ κπνξνχλ λα 

δηαζπαζηνχλ απφ ηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πηελψλ (Iji θαη Tivey, 1998: 

Juskiewicz θαη ζπλ., 2004). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ζε ΜΠ λα πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη 

λα δηαηαξάζζεη ηελ αξκνληθή ηζνξξνπία ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο. Δπίζεο, ηα ζπζηαηηθά 

απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ επλντθφ ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο επηβιαβείο βαθηεξηαθνχο πιεζπζκνχο 

(Choct θαη ζπλ., 1996: Iji θαη Tivey, 1998: Apajalahti θαη ζπλ., 2004). 

Οη ΜΠ είλαη πδξφθηινη, πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο λεξνχ ζηνλ απιφ 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Ζ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε 

λεξφ, επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ (Bedford θαη Apajalahti, 2000: 

Gilbert θαη Slavik, 2004). Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο λεξνχ ζην γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα πξνθαιεί, αληηζηαζκηζηηθά, αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

νκνηνζηαζίαο. Ωζηφζν, ε απμεκέλε θαηαλάισζε λεξνχ πξνθαιεί αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 

λεξνχ πνπ απνβάιιεηαη κε ηα θφπξαλα, κε απνηέιεζκα ηελ χγξαλζε ηεο ζηξσκλήο θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ βαθηεξηαθνχ ηεο θνξηίνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. Ζ αχμεζε 

ηνπ βαθηεξηαθνχ ηεο θνξηίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε εληεξίηηδαο ή 

ζπλεζέζηεξα λα ηελ επηδεηλψζεη (McDevitt θαη ζπλ., 2006).  

Σαπηφρξνλα, νη ΜΠ πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ ημψδνπο (Acamovic, 2001: Choct, 2001, 

Hopwood θαη ζπλ., 2004) θαη ηνπ ρξφλνπ δηαβαηφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Gohl 

θαη Gohl, 1977: Jia θαη ζπλ., 2009). Ζ αχμεζε ηνπ ημψδνπο κεηψλεη ηελ πεπηηθφηεηα ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (Langhout θαη ζπλ., 2000: Choct, 2001: Hopwood θαη ζπλ., 2004). 

πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ιεηηνπξγεί σο κεραληθφο 

θξαγκφο αλάκεζα ζηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αηειή δηάζπαζή ηνπο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απνξξφθεζή ηνπο απφ ηνλ 
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εληεξηθφ βιελλνγφλν. Ζ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην νπίζζην 

ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ιφγσ ηεο αηεινχο δηάζπαζεο, επλνεί ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ππνρξεσηηθά αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ θαη ησλ εληεξνβαθηεξίσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ C. perfringens (Vahjen θαη 

ζπλ., 1998).  

Οξηζκέλνη ΜΠ αιιειεπηδξνχλ κε πξσηεΐλεο θαη γιπθνπξσηεΐλεο ηνπ εληεξηθνχ 

επηζειίνπ, πξνθαιψληαο δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληέξνπ θαη αχμεζε ηεο έθθξηζεο 

βιέλλεο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα δπλεηηθά παζνγφλα βαθηήξηα λα πξνζθνιιεζνχλ ζηε 

βιέλλε ή ην βιελλνγφλν θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ (Kleessen θαη ζπλ., 2003: Piel θαη ζπλ., 

2005). Οξηζκέλα βιελλνιπηηθά βαθηήξηα, φπσο ην C. perfringens, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βιέλλε σο ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο 

(De Plancke θαη ζπλ., 2002: Collier θαη ζπλ., 2003). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηφζν νη ΜΠ φζν θαη νη νιηγνζαθραξίηεο αιιειεπηδξνχλ 

κε ηα βαθηήξηα ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο, εκπνδίδνληαο ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (Kleessen θαη ζπλ., 2003: Lan θαη ζπλ., 2005: Roberfroid, 2005). 

Δπηπιένλ, ε παξνπζία ησλ ΜΠ δηεγείξεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens θαη 

ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο πνπ ην 

αληαγσλίδνληαη, φπσο νη ιαθηνβάθηιινη (Choct θαη ζπλ., 1996: Annett θαη ζπλ., 2002).  

Οη ΜΠ επεξεάδνπλ θαη έκκεζα ηελ εθδήισζε ΝΔ, ιφγσ ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ 

ζηελ εθδήισζε ηεο θνθθηδίσζεο. Ο Williams (1992) απέδεημε φηη ε παζνγφλνο δξάζε ηεο 

E. tenella ήηαλ επηφηεξε ζε νξλίζηα πνπ δηαηξέθνληαλ κε αξαβφζηην, ζπγθξηηηθά κε νξλίζηα 

πνπ δηαηξέθνληαλ κε ζηηάξη. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα βηηακηλψλ Α 

θαη Δ ζην ζηηεξέζην αξαβφζηηνπ, νη νπνίεο εθδειψλνπλ επηζειηνπξνζηαηεπηηθή θαη 

αλνζνεληζρπηηθή δξάζε, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ληαζίλεο θαη 

ξηβνθιαβίλεο ζηα ζηηεξέζηα ζηηαξηνχ, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ παζνγφλν δξάζε ηεο 

E. tenella (Williams, 2005). 

Ο ιηλαξφζπνξνο πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα ΜΠ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 

ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε πξνζζήθε 160 g ιηλαξφζπνξνπ αλά 

Kg ζηηεξεζίνπ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ θαηά 70 θνξέο, 

ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά ησλ νπνίσλ ην ζηηεξέζην πεξηέρεη αξαβφζηην (Alzueta θαη ζπλ., 

2003). Σν πεξηερφκελν γίλεηαη ζρεδφλ θνιιψδεο θαη ε δηέιεπζε θαηά κήθνο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαζπζηεξεί. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο ΜΠ, ν ιηλαξφζπνξνο 

πεξηέρεη θαη επηβιαβείο νπζίεο, φπσο ε ιηλαηίλε, νη θπαλνγιπθνδίηεο, νη αλαζηνιείο ζξπςίλεο 

θαη ην θπηηθφ νμχ (Madhusudhan θαη ζπλ., 1986: Bhatty, 1995). Σέινο, παξά ην γεγνλφο φηη ε 
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πξνζζήθε ιηλαξφζπνξνπ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιαθηνβαθίιισλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ επσθειή βαθηήξηα ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο, ηαπηφρξνλα πξνθαιεί αχμεζε 

ησλ εληεξνβαθηεξηαθψλ θαη ησλ εληεξφθνθθσλ, ηα νπνία έρνπλ ελνρνπνηεζεί σο αίηηα 

θαζπζηέξεζεο ηεο αλάπηπμεο ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Knarreborg θαη ζπλ., 2002). 

2.8.3 ηηεξέζηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο πξσηετλώλ δσηθήο πξνέιεπζεο 

Σα πςηπξσηετληθά ζηηεξέζηα θαη ηδηαίηεξα εθείλα ησλ νπνίσλ νη πξσηεΐλεο είλαη θαηά 

βάζε δσηθήο πξνέιεπζεο, πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα 

(Kaldhusdal, 2000: Kocher, 2003: Drew θαη ζπλ., 2004: Wilkie θαη ζπλ., 2005).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εηθνζαεηνχο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο ησλ 

Kaldhusdal θαη Skjerve (1996) ζηε Ννξβεγία, ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο 

ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ηρζπάιεπξν θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ. Δλδεηθηηθφ ηεο 

πξνδηάζεζεο ησλ δσηθψλ πξσηετλψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηρζπαιεχξνπ, ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, 

είλαη ε πξνζζήθε ηνπ ζηα ζηηεξέζηα ησλ νξληζίσλ ζηα πεξηζζφηεξα πεηξακαηηθά κνληέια 

αλαπαξαγσγήο ηνπ λνζήκαηνο (Truscott θαη Al-Sheikhly, 1977: Prescott 1979: Cowen θαη 

ζπλ., 1987: Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2007). 

Ζ πεγή πξνέιεπζεο ησλ πξσηετλψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. ε ζρεηηθή έξεπλα απνδείρζεθε φηη 

ηα πηελά πνπ είραλ σο πεγή πξσηετλψλ ην ηρζπάιεπξν παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

πιεζπζκφ C. perfringens ζηνλ εηιεφ, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά πνπ είραλ σο πεγή πξσηετλψλ 

ην ζνγηάιεπξν (Drew θαη ζπλ., 2004). Δπίζεο, ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens απμαλφηαλ κε 

ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ηρζπάιεπξν, ελψ αληίζεηα δελ 

κεηαβαιιφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζνγηάιεπξν. Ζ αλάιπζε θαη ε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζηηεξεζίσλ έδεημε πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζηα ακηλνμέα γιπθίλε 

θαη κεζεηνλίλε ζην ζηηεξέζην κε βάζε ην ηρζπάιεπξν, ζπγθξηηηθά κε ην ζνγηάιεπξν 

(Ispolatovskaya, 1971: Williams, 2005).  

Σν C. perfringens, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ κπνξεί λα παξάγεη 13 απφ ηα 20 

απαξαίηεηα ακηλνμέα, κε ζπλέπεηα, ε αλάπηπμή ηνπ ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ 

λα εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ (Cooper θαη Songer, 

2009). Ζ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε πξσηεΐλεο ή ζε ζπγθεθξηκέλα 

ακηλνμέα πηζαλφλ απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ ππέξκεηξε αλάπηπμε ηνπ C. perfringens ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ, επεηδή ηφζν ε αλάπηπμή ηνπ φζν θαη ε παξαγσγή ηεο 

ηνμίλεο -α επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ακηλνμέσλ (Titball θαη ζπλ., 

1999).  
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Tν ακηλνμχ γιπθίλε πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηνπ C. perfringens, θαζψο θαη ηελ 

παξαγσγή ηεο ηνμίλεο -α (Ispolatovskaya, 1971: Stevens θαη Rood, 2000: Wilkie θαη ζπλ., 

2005), ελψ αληίζεηα κεηψλεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ επσθειψλ βαθηεξίσλ, φπσο ησλ 

ιαθηνβαθίιισλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξνδηάζεζε ησλ πηελψλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Dahiya 

θαη ζπλ., 2005). Οη πξσηεΐλεο δσηθήο πξνέιεπζεο έρνπλ 2-4 θνξέο πςειφηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθίλε, ζπγθξηηηθά κε ηηο πξσηεΐλεο θπηηθήο πξνέιεπζεο, επλνψληαο έηζη 

ηελ ππεξαλάπηπμε ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Δπίζεο, ζηελ πξνδηάζεζε 

ηεο εθδήισζεο ηεο ΝΔ ζπκβάιιεη θαη ην ακηλνμχ ιπζίλε, επλνψληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ C. perfringens ζηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά (Dahiya θαη ζπλ., 2005).  

χκθσλα κε ηνπο Muhammed θαη ζπλ. (1975), παξά ην γεγνλφο φηη ε κεζεηνλίλε δελ 

απνηειεί απαξαίηεην ακηλνμχ γηα ην C. perfringens, δηεγείξεη έληνλα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπνξνγνλία ηνπ. Ωζηφζν, ε δξάζε ηεο κεζεηνλίλεο ζηελ πξνδηάζεζε 

γηα ηελ εθδήισζε ΝΔ πιένλ ακθηζβεηείηαη. χκθσλα κε ηνπο Wilkie θαη ζπλ. (2005), ε 

κεζεηνλίλε φρη απιά δελ επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens, αιιά αληίζεηα 

πξνθαιεί κείσζή ηνπ. Ζ αληηθισζηξηδηαθή δξάζε ηεο κεζεηνλίλεο κπνξεί λα είλαη άκεζε ζην 

C. perfringens ή έκκεζε, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηεο ζχζηαζεο ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο 

(Dahiya, 2007). 

Ζ πςειή ζπγθέληξσζε πξσηετλψλ ζην ζηηεξέζην, ε κε νξζή αλαινγία ησλ ακηλνμέσλ 

θαη ε κεησκέλε πεπηηθφηεηά ηνπο νδεγεί ζηελ απμεκέλε απνβνιή ηνπο κε ηα θφπξαλα. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ, πνπ νδεγεί ζηελ χγξαλζε ηεο 

ζηξσκλήο (McDevitt θαη ζπλ., 2006). Ζ αχμεζε ηεο πγξαζίαο ηεο ζηξσκλήο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο αδψηνπ, πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

C. perfringens ηεο ζηξσκλήο θαη επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο (McDevitt θαη ζπλ., 2006: 

Lovanh θαη ζπλ., 2007). Δπίζεο, κε ηζνξξνπεκέλα ζηηεξέζηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δηαηξνθηθφ ζηξεο ζηα πηελά. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε αλαινγία ελέξγεηαο πξνο πξσηεΐλε είλαη 

ρακειή, ηφηε ηα πηελά θαηαλαιψλνπλ αληηζηαζκηζηηθά κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηξνθήο θαη 

πξσηετλψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε αδψηνπ ζην εληεξηθφ πεξηερφκελν 

θαη ηα θφπξαλα (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Δπηπξφζζεηα, ηα πςηπξσηετληθά ζηηεξέζηα ή ηα ζηηεξέζηα κε κε νξζή αλαινγία 

ακηλνμέσλ, ηδηαίηεξα γιπθίλεο θαη ηζνιεπθίλεο, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αηειή πέςε θαη ηελ 

θαθή απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ απφ ηα πηελά. Απηφ πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ ηνπο 

ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππφζηξσκα 

απφ ηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα (Williams θαη ζπλ., 2001: Lan θαη ζπλ., 2005). Ζ δηάζπαζε 
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ησλ πξσηετλψλ ζε ακκσλία θαη ακίλεο επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ, 

φπσο ην C. perfringens (Juskiewicz θαη ζπλ., 2004). Δπηπξφζζεηα, ε παξνπζία απηψλ ησλ 

κεηαβνιηθψλ πξντφλησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ pH ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ ηεο θπζηνινγηθήο 

εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη επλνψληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

C. perfringens (Juskiewicz θαη ζπλ., 2004: Lan θαη ζπλ., 2005).  

Δίλαη πηζαλφλ, ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ λα κελ νθείιεηαη per se 

ζην ηρζπάιεπξν, αιιά λα ζπκβάιιεη ζε απηφ θαη ε θαθή πνηφηεηα ησλ ηρζπαιεχξσλ, κέζσ 

ηεο παξαγσγήο βηνγελψλ ακηλψλ. Οη βηνγελείο ακίλεο απνηεινχλ πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ησλ 

πξσηετλψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαθήο πνηφηεηαο ή κε ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν 

ηρζπάιεπξν ζην ζηηεξέζην ησλ πηελψλ (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

2.8.4 ηηεξέζηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε έιαηα δσηθήο πξνέιεπζεο 

Γηα λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, 

πνιχ ζπρλά, ελζσκαηψλνληαη ζην ζηηεξέζην έιαηα δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο. Ζ 

πξνέιεπζε ησλ ειαίσλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens, θαζψο θαη 

ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. πγθεθξηκέλα, ε πξνζζήθε κίγκαηνο ειαίσλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζην 

ζηηεξέζην θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνζζήθε ειαίνπ θπηηθήο πξνέιεπζεο, φπσο ην ζνγηέιαην (Knarreborg θαη 

ζπλ., 2002). Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα δσηθά έιαηα ζηελ 

εληεξηθή κηθξνρισξίδα, ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ ημψδνπο θαη ηνπ ρξφλνπ δηαβαηφηεηαο ηνπ 

εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Danicke θαη ζπλ., 1999). 

2.8.5 ηηεξέζηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ςεπδάξγπξν 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ςεπδαξγχξνπ ζηελ πξνδηάζεζε ηεο ΝΔ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε 

πνπ αζθεί ν ςεπδάξγπξνο ζηελ ηνμίλε -α. πγθεθξηκέλα, ε πξνζζήθε ςεπδαξγχξνπ ζηα 

ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ πξνθαιεί αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνμίλεο -α θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ (Baba θαη ζπλ., 1992). Δπηπιένλ, ν ςεπδάξγπξνο πξνζηαηεχεη 

ηελ ηνμίλε -α απφ ηε ιπηηθή δξάζε ηεο ζξπςίλεο (Baba θαη ζπλ., 1992) θαη ησλ πξσηεαζψλ 

(Sato θαη ζπλ., 1977). Σέινο, ελδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξαηεξνχληαη ζρεηηθά πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ςεπδαξγχξνπ ζην ζηηάξη, ηα θξεαηάιεπξα θαη ηα ηρζπάιεπξα, ηα νπνία 

πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Williams, 2005). 
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2.8.6 Δπηβιαβείο νπζίεο ηνπ ζηηεξεζίνπ 

Σα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη εηδηθφηεξα νη δεκεηξηαθνί θαξπνί απνηεινχλ ηε 

βάζε ηεο δηαηξνθήο ησλ εθηξεθφκελσλ παξαγσγηθψλ δψσλ. Ωζηφζν, ε θχζε παξέρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ζηα θπηά λα ζπλζέηνπλ κνλαδηθέο ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ακπληηθνί κεραληζκνί, απνηξέπνληαο ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ θαηαλάισζή ησλ θπηψλ. Οη 

επηβιαβείο απηέο νπζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο αλαζηνιείο ελδχκσλ, ηα αιθαινεηδή, ηηο 

ζαπσλίλεο, ηνπο γιπθνδίηεο, ηνπο νιηγνζαθραξίηεο, ηνπο ΜΠ θ.ά. (McDevitt θαη ζπλ., 

2006). 

Οη δεκεηξηαθνί θαξπνί ζπρλά πεξηέρνπλ αλαζηνιείο ακπιάζεο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ 

ηε δηάζπαζε ηνπ ακχινπ απφ ηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπ 

απφ ην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν (Carre, 2004). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην άκπιν λα 

πξνσζείηαη πξνο ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, φπνπ δηαζπάηαη απφ ηα 

έλδπκα πέςεο ησλ βαθηεξίσλ θαη αμηνπνηείηαη απφ απηά, πξνθαιψληαο κεηαβνιέο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα (Reid θαη Hillman, 1999: Haralampu, 2000: 

Weurding θαη ζπλ., 2001: Svihus θαη ζπλ., 2005). 

Οη ιεθηίλεο ηεο ζφγηαο θαη ηνπ ζηηαξηνχ είλαη γιπθνπξσηεΐλεο κηθξνχ κνξηαθνχ 

βάξνπο. Αιιειεπηδξνχλ κε ην εληεξηθφ επηζήιην, πξνθαιψληαο βιάβεο ζην βιελλνγφλν, 

δηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηεο εληεξηθήο 

κηθξνρισξίδαο (Pusztai θαη Bardocz, 1996: Kleessen θαη ζπλ., 2003: Lan θαη ζπλ., 2005). 

Δπίζεο, αιιειεπηδξνχλ κε πξσηεΐλεο θαη γιπθνπξσηεΐλεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εληεξηθνχ 

βιελλνγφλνπ, κεηαβάιινληαο ηελ ηθαλφηεηα πξνζθφιιεζεο ησλ βαθηεξίσλ ζην εληεξηθφ 

επηζήιην θαη ην ξπζκφ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο (Calderon θαη ζπλ., 1997). 

Οη αλαζηνιείο πξσηεάζεο, νη νπνίνη απαληψληαη ζε πνηθίιεο ζπγθεληξψζεηο ζην 

ζηηάξη θαη ζηα ζεξκηθά επεμεξγαζκέλα ζνγηάιεπξα, κεηψλνπλ ηελ πεπηηθφηεηα ησλ 

πξσηετλψλ (Clarke θαη Wiseman, 2005). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο αδψηνπ ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, επλνψληαο ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens. Ζ επίδξαζε ησλ αλαζηνιέσλ πξσηεάζεο ζηηο απνδφζεηο 

θαη γεληθφηεξα ζηελ πγεία ησλ νξληζίσλ είλαη ηδηαίηεξε ζεκαληηθή, επεηδή ην ζηηάξη θαη ην 

ζνγηάιεπξν είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ησλ ζηηεξεζίσλ ησλ θξενπαξαγσγψλ 

νξληζίσλ ζηηο ρψξεο ηεο Β. Δπξψπεο (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Οπζίεο φπσο ηα αιθαινεηδή, ηα ηεξπέληα, νη κπθνηνμίλεο θαη νη θπαλνγιπθνδίηεο 

αιιειεπηδξνχλ κε ηα βαθηήξηα ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζή ηεο. 

Δπίζεο, ηα ζπζηαηηθά απηά αιιειεπηδξνχλ κε άιια ζπζηαηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ, θαζψο θαη κε 

ηα θχηηαξα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη άιισλ ηζηψλ, κεηαβάιινληαο ηηο αλάγθεο ησλ 
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πηελψλ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (Danicke, 2002: Viera, 2003: Acamovic θαη ζπλ., 2004: 

Acamovic θαη Brooker, 2005: Brooker θαη Acamovic, 2005). πγθεθξηκέλα, νη κπθνηνμίλεο, 

ιφγσ ηεο νμεηδσηηθήο ηνπο δξάζεο, κεηψλνπλ ηε ζπγθέληξσζε νπζηψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ κε 

αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ε βηηακίλε Δ θαη ην ζειήλην (Se), ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε απηέο ηηο νπζίεο (Fink-Gremmels, 2005). Γηα απηφλ ην ιφγν, 

ηα πηελά ηα νπνία πθίζηαληαη δηαηξνθηθφ ζηξεο γίλνληαη πην εππαζή ζε παζνγφλα βαθηήξηα, 

φπσο είλαη ην C. perfringens (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

2.8.7 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη λα πξνδηαζέζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ 

(Branton θαη ζπλ.,1987: Svihus θαη ζπλ., 2004: McDevitt θαη ζπλ., 2005).  

Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ηξνθήο θαη ν βαζκφο ηεο πεπηηθφηεηάο ηεο 

επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πγεία ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, θαζψο επίζεο ηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο (Svihus θαη 

ζπλ., 2004). πγθεθξηκέλα, ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ηξνθήο κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο ΝΔ. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ, ε ηξνθή θηλείηαη ηαρχηεξα ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζθφιιεζεο ηνπ C. perfringens ζηα θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ 

(McDevitt θαη ζπλ., 2005).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Engberg θαη ζπλ. (2002), ν ηξφπνο 

αιέζκαηνο ηνπ ζηηεξεζίνπ δελ επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Branton θαη ζπλ. (1987), ε 

ζλεηφηεηα, εμαηηίαο ηεο ΝΔ, είλαη κεγαιχηεξε ζε νξλίζηα πνπ θαηαλάισζαλ ηξνθή ζε κνξθή 

ηξηκκάησλ, ε νπνία είρε αιεζηεί ζε ζθπξφκπιν, ζπγθξηηηθά κε νξλίζηα πνπ θαηαλάισζαλ 

ηξνθή πνπ είρε αιεζηεί ζε θπιηλδξφκπιν. Ζ κνξθή κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην ζηηεξέζην 

επεξεάδεη ηε ζχζηαζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε 

ζηηεξεζίνπ ζε αιεπξψδε κνξθή πξνθαιεί κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληεξνβαθηεξίσλ θαη 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens θαη ησλ ιαθηνβαθίιισλ, ζην γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα ησλ πηελψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ζηηεξεζίνπ ζε κνξθή ζπκπήθησλ 

(Engberg θαη ζπλ., 2002). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο νιφθιεξσλ θαξπψλ 

ζηηαξηνχ ζηελ πξνδηάζεζε ηεο εθδήισζεο ηεο ΝΔ είλαη αληηθξνπφκελα. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Petersen (1997), ζηε Γαλία κεηά ηελ πξνζζήθε νιφθιεξσλ θαξπψλ 
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ζηηαξηνχ ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ 

επηπνιαζκνχ ηεο ΝΔ θαη ηεο θνθθηδίσζεο, ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηληζηεί ν κεραληζκφο. 

Δπίζεο, ε πξνζζήθε νιφθιεξσλ θαξπψλ ζηηαξηνχ εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αληηβηνηηθψλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ΝΔ (Hughes θαη ζπλ., 2008). Αληίζεηα, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Engberg θαη ζπλ. (2004), ε πξνζζήθε 

νιφθιεξσλ θαξπψλ ζηηαξηνχ κεηψλεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα θαη ην pH ηνπ αδελψδνπο ζηνκάρνπ. 

Γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ έρνπλ επίζεο ελνρνπνηεζεί ζηηεξέζηα ζηα νπνία 

αλεπξίζθεηαη πςειφο πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens ή ησλ ζπφξσλ απηνχ (Frame θαη 

Bickford, 1986). Οη ζπφξνη ηνπ C. perfringens πνπ απαληψληαη ζηηο πξψηεο χιεο ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε ζεξκηθή ηνπ επεμεξγαζία, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Morrow, 2001). Δπίζεο, ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

ζηηεξεζίνπ αδξαλνπνηεί θάπνηα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ, φπσο ηα έλδπκα πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην ζηηεξέζην γηα ηε δηάζπαζε ησλ ΜΠ, κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπο θαη 

ηελ πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

2.8.8 Γηαρεηξηζηηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη ινηκώδεηο παξάγνληεο  

Κάζε παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί θαηαπφλεζε ζηα νξλίζηα ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη λα πξνδηαζέζεη ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζηηεξεζίνπ, φπσο ε κεηάβαζε απφ 

ην ζηηεξέζην έλαξμεο ζην ζηηεξέζην αλάπηπμεο, πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηελ εληεξηθή 

κηθξνρισξίδα θαη δηαηξνθηθφ ζηξεο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνδηάζεζε ησλ πηελψλ ζηελ 

εθδήισζε εληεξηθψλ λνζεκάησλ, φπσο ε ΝΔ (Ross Tech, 1999). Απηφ νθείιεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ζηε κεηαβνιή ηνπ pH, ζηελ πξνζζήθε ελδχκσλ ή ζηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Ζ εληαηηθή γελεηηθή επηινγή πνπ αζθήζεθε ζηα ζχγρξνλα θξενπαξαγσγά νξλίζηα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ νξληζίσλ ζηελ εθδήισζε παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ε αλάπηπμε ησλ 

αγγείσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα δελ αθνινχζεζε ηελ ππέξκεηξε αλάπηπμε ησλ 

ζθειεηηθψλ κπψλ, κε ζπλέπεηα ηελ πιεκκειή αηκάησζή ηνπ, ηελ ππνμία θαη ηε κεησκέλε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Tottori θαη ζπλ., 1997). 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηεο ΝΔ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη 
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αληηθξνπφκελα, θαζψο ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα 

ηνπο ζεξκνχο κήλεο, ελψ αληίζεηα άιιε ηνπο ςπρξνχο κήλεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε Ννξβεγία (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996), ην 

πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο ΝΔ ήηαλ κεγαιχηεξν ηελ πεξίνδν Οθηψβξηνο – Μάξηηνο, ελψ 

αληίζεηα, ζχκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ Καλαδά (Long, 1973α: 

Bernier θαη ζπλ., 1974), ηε Γεξκαλία (Koehler θαη ζπλ., 1977) θαη ην ΖΒ (Hermans θαη 

Morgan, 2007), ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο 

(Ηνχιηνο – Οθηψβξηνο).  

Ζ αληίζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ 

ππνδειψλεη φηη ε επίδξαζε ηεο επνρήο ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΝΔ, επεξεάδεηαη θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο, πιελ ηεο ζεξκνθξαζία, φπσο δηαρεηξηζηηθνχο θαη δηαηξνθηθνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζχζηαζε θαη ε πνηφηεηα ησλ δεκεηξηαθψλ θαξπψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή 

ζπγθνκηδήο θαη ηε δηάξθεηα απνζήθεπζήο ηνπο (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996), κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε εληεξηθή κηθξνρισξίδα. Δπίζεο, ε ρακειή ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο πεξηνξίδεη ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, κε 

απνηέιεζκα ηελ χγξαλζε ηεο ζηξσκλήο θαη ηελ αχμεζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θαη ηνπ 

παξαζηηηθνχ ηεο θνξηίνπ.  

Σέινο, παξάγνληεο νη νπνίνη θαηαζηέινπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ νξληζίσλ 

πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. πγθεθξηκέλα, ε πξνζβνιή απφ ηνλ ηφ ηεο Λνηκψδνπο 

λφζνπ ηνπ Θπιάθνπ (Infectious Bursal Disease, IBD), ηνλ ηφ ηεο Λνηκψδνπο Αλαηκίαο ησλ 

νξλίζσλ (Chicken Infectious Anaemia, CIA) θαη ηνλ ηφ ηεο λφζνπ ηνπ Marek (Marek Disease, 

MD) θαηαζηέιιεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο θπηηαξηθήο θαη ηεο ρπκηθήο αλνζίαο ησλ νξληζίσλ, 

κε απνηέιεζκα ηελ πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Schuring θαη van Gils, 2001: 

McReynolds θαη ζπλ., 2004: Williams, 2005). 

2.9 πκπηώκαηα θαη αιινηώζεηο 

Ζ ΝΔ νθείιεηαη ζπρλφηεξα ζην C. perfringens ηχπνπ Α (Das θαη ζπλ., 1997: Nauerby 

θαη ζπλ., 2003), παξφιν πνπ θαη ν ηχπνο C έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηελ 

πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ λνζήκαηνο (Shane θαη ζπλ., 1985). Παξαηεξείηαη θπξίσο ζε 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα ειηθίαο απφ 2 έσο 6 εβδνκάδσλ (Long, 1973α). ηηο αβγνπαξαγσγέο 

φξληζεο, πνπ εθηξέθνληαη ζε θισβνζηνηρίεο, παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε ειηθία 12-16 

εβδνκάδσλ (Frame θαη Bickford, 1986), ελψ ζε αβγνπαξαγσγέο φξληζεο, πνπ εθηξέθνληαη ζε 

δάπεδν κε ζηξσκλή, ζε ειηθία 3-6 κελψλ (Chakraborty θαη ζπλ., 1984). ηα ηλδνξλίζηα 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε ειηθία 7-12 εβδνκάδσλ (Gazdzinski θαη Julian, 1992) θαη ζε 
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ελήιηθεο ηλδφξληζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ αζθαξηδίαζε (Norton θαη ζπλ., 1992) ή ηελ 

θνθθηδίσζε (Droual θαη ζπλ., 1994).  

Σν λφζεκα εθδειψλεηαη κε 3 κνξθέο: ηελ νμεία ή θιαζζηθή, ηελ ππνθιηληθή θαη ηε 

ρνιιαγγεηνεπαηίηηδα. 

2.9.1 Κιληθή 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θιηληθήο κνξθήο ηεο ΝΔ είλαη νη θαζεκεξηλνί αηθλίδηνη ζάλαηνη 

ησλ πηελψλ, αξρηθά ζε πνζνζηφ 1% (Helmboldt θαη Bryant, 1971), ελψ ζπλνιηθά ε 

ζλεηφηεηα κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην 40%, εάλ δελ εθαξκνζζεί ζεξαπεία (Boullianne, 

1999: Ross Tech, 1999). Σα πηελά, ιίγν πξηλ πεζάλνπλ, εκθαλίδνπλ αδπλακία κεηαθίλεζεο, 

ζχγθιεηζε ησλ νθζαικψλ, πιεπξηθή θαηάθιηζε θαη πηψζε ησλ πηεξχγσλ θαη ηεο θεθαιήο. 

Ωζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ζάλαηνο επέξρεηαη κέζα ζε ιίγεο ψξεο, ρσξίο λα 

εθδεισζνχλ ζπκπηψκαηα (Wages θαη Opengart, 2003). πλήζσο πξνζβάιινληαη ηα πηελά 

πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε θαη νη αιινηψζεηο ζήςεο επέξρνληαη ζρεηηθά 

γξήγνξα. Σα πηελά πνπ επηβηψλνπλ εκθαλίδνπλ αλνξεμία, θαηάπησζε, ππλειία, αλψκαιν θαη 

αλνξζσκέλν πηέξσκα, δηάξξνηα θαη αθπδάησζε (Helmboldt θαη Bryant, 1971: Al-Sheikly θαη 

Truscott, 1977α: Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1980: Gadzinski θαη Julian, 1992). Ζ λνζεξφηεηα 

θαη ε ζλεηφηεηα ζηελ νμεία κνξθή ηεο ΝΔ θπκαίλνληαη απφ 5-10% θαη 0,5-1%, αληίζηνηρα 

(Shane θαη ζπλ., 1985).  

Οη καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε λήζηηδα θαη ηνλ 

εηιεφ θαη ζπαληφηεξα ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ηα ηπθιά. Ζ λήζηηδα θαη ν εηιεφο έρνπλ ιεπηά, 

εππαζή θαη δηαηεηακέλα ηνηρψκαηα, ιφγσ ηεο πιήξσζήο ηνπο κε αέξηα θαη δχζνζκν 

θαζηαλφρξσκν πεξηερφκελν (Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977α: Fukata θαη ζπλ., 1988). Ζ 

επηθάλεηα ηνπ βιελλνγφλνπ θαιχπηεηαη αξρηθά απφ θαζηαλφθαηεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ 

θηηξηλνπξάζηλεο δηθζεξνεηδείο κεκβξάλεο ή ςεπδνκεκβξάλεο. Ο γαζηξεληεξηθφο βιελλνγφλνο 

κπνξεί λα θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ απφ κία ζηνηβάδα ηληδν-λεθξσηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζπρλά σο „ηνχξθηθε πεηζέηα-turkish towel‟ (Porter, 1998). Σν δσδεθαδάθηπιν 

θαη ηα ηπθιά ζπλήζσο δελ θέξνπλ αιινηψζεηο ή ζπαληφηεξα κπνξεί λα είλαη δηαηεηακέλα, 

πιήξε κε αέξηα θαη αηκνξξαγηθφ πγξφ (Frame θαη Bickford, 1986).  

Οη θπξηφηεξεο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο εληνπίδνληαη ζην έληεξν, σζηφζν 

αιινηψζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη ζην ήπαξ, ηε ρνιεδφρν θχζηε, ηελ θαξδηά θαη ηνπο 

λεθξνχο. Γψδεθα ψξεο κεηά ηε κφιπλζε, ηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ ήπαηνο, ηνπ ζπιήλα, ηεο 

θαξδηάο θαη ησλ λεθξψλ είλαη ζπκθνξεκέλα, ηδηαίηεξα ζηα εηνηκνζάλαηα πηελά (Al-Sheikly 

θαη Truscott, 1977α, β). Σν ήπαξ εκθαλίδεη πνιπάξηζκεο εζηίεο λέθξσζεο θαη 
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ηζηνπαζνινγηθά θέξεη αιινηψζεηο νμείαο πεθηηθήο λέθξσζεο, κε ήπηα θιεγκνλψδεο 

αληίδξαζε θαη πεξηνξηζκέλεο αηκνξξαγίεο (Ficken θαη Wages, 1997). Δπίζεο, ζπρλά 

παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε κνξθνινγία ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

εξπζξνθχηηαξα γίλνληαη ζηξφγγπια ή αλψκαια θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιχνληαη (Al-

Sheikly θαη Truscott, 1977β). ηα πηελά πνπ πεζαίλνπλ αηθλίδηα ζε λεαξή ειηθία είλαη 

ζπλήζσο ππεξκεγέζε πξάζηλνπ ρξψκαηνο (Eleazer θαη Harrell, 1976). Αθφκε, παξαηεξείηαη 

λέθξσζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζχιαθν ηνπ Fabricius (Frame θαη Bickford, 1986: 

Gazdinski θαη Julian, 1992). 

Ζ κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ κηθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ, ζχκθσλα κε ηνπο Al-

Sheikly θαη Truscott (1977α), έδεημε φηη κία ψξα κεηά ηελ πεηξακαηηθή κφιπλζε 

παξαηεξείηαη ήπην νίδεκα θαη δηάηαζε ησλ αγγείσλ κε κηθξή πνζφηεηα λεθξσκέλνπ 

επηζειίνπ ζηνλ απιφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Σφζν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ βιελλνγφλνπ 

φζν θαη απφ ην λεθξσκέλν επηζήιην απνκνλψλεηαη κεγάινο αξηζκφο Gram- ζεηηθψλ 

βαθίιισλ, ρσξίο σζηφζν λα εηζδχνπλ ζηα δσληαλά θχηηαξα.  

Σξεηο ψξεο κεηά ηε κφιπλζε, ν εληεξηθφο βιελλνγφλνο εκθαλίδεηαη παρπκέλνο, θαηνχ 

ρξψκαηνο. ε απηή ηε θάζε παξαηεξείηαη έληνλν νίδεκα πνπ νδεγεί ζηελ απνθφιιεζε ηεο 

επηζειηαθήο ζηνηβάδαο απφ ην ρφξην θαη ηδηαίηεξα ζηελ θνξπθή ησλ ιαρλψλ. ηνλ απιφ 

παξαηεξείηαη απμεκέλε πνζφηεηα λεθξσκέλνπ επηζειίνπ θαη ηληδψδεο εμίδξσκα.  

Πέληε ψξεο κεηά ηε κφιπλζε εκθαλίδεηαη πεθηηθή λέθξσζε ηεο επηζειηαθήο 

ζηνηβάδαο, αιιά θαη βαζχηεξα ζην ρφξην. Μεηαμχ ηνπ λεθξσκέλνπ θαη ηνπ πγηνχο ηζηνχ 

ζρεκαηίδεηαη κία νξηνζεηεκέλε δψλε (demarcation line), φπνπ αζξνίδνληαη άθζνλα 

κνλνπχξελα θχηηαξα (Long, 1973α: Long θαη ζπλ., 1974: Al-Sheikhly θαη Al-Saieg, 1980). 

Σα αηκνθφξα αγγεία ηνπ ρνξίνπ ή θαη ηνπ ππνβιελλνγφληνπ ρηηψλα εκθαλίδνπλ ζπκθφξεζε 

ή/θαη έκθξαμε απφ ζξφκβνπο παιίλεο. Μεγάιεο πνζφηεηεο Gram- ζεηηθψλ βαθίιισλ 

απνηθίδνπλ ην λεθξσκέλν ηζηφ θαη νη ιάρλεο είλαη βξαρχηεξεο. Σν ρφξην είλαη δηεζεκέλν απφ 

κνλνπχξελα θαη εηεξφθηια θχηηαξα (Al-Sheikly θαη Truscott, 1977α).  

Οη κηθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο, νρηψ κε δψδεθα ψξεο κεηά ηε κφιπλζε, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ καδηθή λέθξσζε ησλ ιαρλψλ κε λεθξσηηθέο δψλεο πνπ θηάλνπλ έσο ηνλ 

ππνβιελλνγφλην ρηηψλα (Ficken θαη Wages, 1997) ή αθφκε θαη έσο ην κπτθφ ρηηψλα (Nairn 

θαη Bamford, 1967). ε απηφ ην ζηάδην, ηα απνπίπηνληα επηζειηαθά θχηηαξα, καδί κε ηα 

βαθηήξηα, ηα εξπζξνθχηηαξα, ηα εηεξφθηια θχηηαξα, ηελ ηληθή θαη ην εληεξηθφ πεξηερφκελν 

πνπ ππάξρεη, ζρεκαηίδνπλ ζηνλ εληεξηθφ απιφ κία κάδα απφ ηληδσλεθξσηηθφ πιηθφ (Long θαη 

ζπλ., 1974: Al-Sheikly θαη Truscott, 1977β: Shane θαη ζπλ., 1985).  
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Ζ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ αιινηψζεσλ ζηα πεξηζηαηηθά ΝΔ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο είλαη παξφκνηα κε ηελ παξαπάλσ ή ειαθξψο πην ζνβαξή (Helmboldt 

θαη Bryant, 1971: Broussard θαη ζπλ., 1986: Gazdinski θαη Julian, 1992) θαη ζπρλά 

ζπλππάξρνπλ αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο (Helmblodt θαη Bryant, 1971: Long θαη ζπλ., 1974). 

Σα πηελά πνπ ζα επηβηψζνπλ, εκθαλίδνπλ αλαγελλεηηθέο αιιαγέο, θπξίσο ζηε 

λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά θαη ζπάληα ζην δσδεθαδάθηπιν (Long θαη ζπλ., 1974). 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη έληνλε αλαγελλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο θξχπηεο ηνπ 

Lieberkuhn, αλάπηπμε ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζηε θιεγκνλψδε πεξηνρή θαη δηάηαζε ησλ θξππηψλ, 

ιφγσ ηεο πίεζεο απφ ηε βιέλλε θαη ην ηληδσλεθξσηηθφ πιηθφ. Σν αλαγελλεκέλν επηζήιην 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κείσζε ησλ θαιπθνεηδψλ θαη ησλ θπιηλδξηθψλ θπηηάξσλ θαη αληίζηνηρε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπβνεηδψλ θπηηάξσλ. Ζ αλαγέλλεζε ησλ λεθξσκέλσλ πεξηνρψλ 

έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ βξαρχηεξσλ, παρχηεξσλ θαη κεησκέλεο απνξξνθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ιαρλψλ (Long θαη ζπλ., 1974: Al-Sheikly θαη Truscott, 1977α, β, γ).  

Τπεξκηθξνζθνπηθά, ζηε ΝΔ νη θπξίαξρεο αιινηψζεηο ησλ εληεξνθπηηάξσλ είλαη ε 

θπζηηδνπνίεζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ε απψιεηα ησλ κηθξνιαρλψλ (Kaldhusdal θαη 

ζπλ., 1995). Οη αιιαγέο απηέο παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε λεθξσηηθέο πεξηνρέο ηνπ εληεξηθνχ 

βιελλνγφλνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην C. perfringens, πηζαλφλ ιφγσ ηεο 

πδξφιπζεο ησλ επηζειηαθψλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ απφ ηηο βαθηεξηαθέο ηνμίλεο. Δπίζεο, 

παξαηεξνχληαη αιινηψζεηο ζηα κηηνρφλδξηα ησλ επαηνθπηηάξσλ, ησλ θαξδηνθπηηάξσλ θαη 

ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ θαη θπηνπιαζκαηηθή δηφγθσζε ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ηνπ ήπαηνο θαη ησλ λεθξψλ (Vissiennon θαη 

ζπλ., 1996). 

Πξφζθαηεο κειέηεο ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ηεο ΝΔ απνθάιπςαλ φηη νη αιινηψζεηο ησλ 

ιαρλψλ μεθηλάλε απφ ηε βαζηθή κεκβξάλε θαη ηελ πιεπξηθή πεξηνρή ησλ εληεξνθπηηάξσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα εμαπιψλνληαη ζε νιφθιεξν ην ρφξην, ελψ ε βιάβε ηνπ επηζειίνπ 

παξαηεξείηαη ζε κεηέπεηηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ λνζήκαηνο (Olkowski θαη ζπλ., 2008). Οη 

αιινηψζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ πξνζβνιή ηνπ εμσθπηηαξηθνχ πιηθνχ θαη ησλ θπηηαξηθψλ 

ζπλδέζεσλ, πηζαλφλ απφ βαθηεξηαθέο θνιιαγελάζεο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ εληζρχεηαη απφ ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ βιελλνγφλνπ πνπ ζπλππάξρεη (π.ρ. θνθθηδίσζε) ή απφ ηηο 

κεηαιινπξσηετλάζεο ηνπ μεληζηή, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

βαθηεξίνπ κε ηνλ μεληζηή (Olkowski θαη ζπλ., 2008). Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη έλα 

πξσηνπνξηαθφ εκβφιην θαηά ηεο ΝΔ απνηειείηαη απφ κία κεηαιινπεπηηδάζε ςεπδαξγχξνπ 

(Kulkarni θαη ζπλ., 2007).  



                                                                                 ΝΔΚΡΧΣΗΚΖ ΔΝΣΔΡΗΣΗΓΑ 

 59 

2.9.2 Τπνθιηληθή 

Ζ επίδξαζε ηεο ππνθιηληθήο κνξθήο ηεο ΝΔ ζηηο απνδφζεηο θαη ηελ επδσία ησλ 

πηελψλ είλαη ζεκαληηθφηεξε, παξφιν πνπ ε θιηληθή κνξθή πξνθαιεί πςειά πνζνζηά 

ζλεηφηεηαο (Prescott, 1979: Kaldhusal θαη Hofshagen, 1992). Ζ ππνθιηληθή κνξθή ζπλήζσο 

δελ δηαγηγλψζθεηαη, κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκφδεηαη ζεξαπεία θαη λα αλεπξίζθνληαη 

ππνβαζκηζκέλα ζθάγηα θαηά ηνλ θξενζθνπηθφ έιεγρν, ηα νπνία θαη απνξξίπηνληαη. ηε 

Γαλία θαη ηε Ννξβεγία, ην πνζνζηφ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ ζθαγίσλ απμήζεθε ακέζσο κεηά 

ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΑΑΠ (Inborr, 2001). 

Ζ ππνθιηληθή κνξθή εθδειψλεηαη κε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη αχμεζε ηνπ 

ΓΜΣ (Lovland θαη Kaldhusdal, 2001). Παξαηεξείηαη ηφζν κεηά απφ θπζηθή κφιπλζε 

(Kaldhusdal θαη Hofshagen, 1992) φζν θαη κεηά απφ πεηξακαηηθή κφιπλζε κε C. perfringens 

(Kaldhusdal θαη ζπλ., 1999: Brennan θαη ζπλ., 2001: Gholamiandehkordi θαη ζπλ., 2007: 

Pedersen θαη ζπλ., 2008). ε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, φηαλ 

θαιιηέξγεηεο δσκνχ ηνπ C. perfringens θπγνθεληξεζνχλ θαη ηα βαθηήξηα πξηλ ηνλ 

ελνθζαικηζκφ επαλαδηαιπζνχλ ζε PBS, πξνθαιψληαο ήπηα λέθξσζε ζην δσδεθαδάθηπιν θαη 

ζπαληφηεξα ζηνλ εηιεφ (Al-Sheikly θαη Truscott, 1977γ). Αληίζεηα, ν ελνθζαικηζκφο 

θαιιηέξγεηαο δσκνχ ή ηνπ ππεξθείκελνπ πγξνχ νδεγεί ζε ζνβαξή λέθξσζε (Al-Sheikly θαη 

Truscott, 1977 α, β). 

ηελ ππνθιηληθή κνξθή ηεο ΝΔ, ζπλήζσο, αλεπξίζθνληαη εζηίεο λέθξσζεο ζηνλ 

εληεξηθφ βιελλνγφλν, κεγέζνπο 1-5 mm, ειαθξψο κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο θιαζηθήο 

κνξθήο. Οη ηζηνπαζνινγηθέο αιινηψζεηο είλαη επηφηεξεο θαη ζπλίζηαληαη ζε επηθαλεηαθή 

λέθξσζε ηεο θνξπθήο ησλ ιαρλψλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ δηήζεζε εηεξφθηισλ θπηηάξσλ 

θαη αζξνίζκαηα Gram- ζεηηθψλ βαθίιισλ (Kaldhusdal θαη Hofshagen, 1992). Οη αιινηψζεηο 

απηέο εθηείλνληαη έσο ην ρφξην θαη ζπάληα επεθηείλνληαη βαζχηεξα (Brennan θαη ζπλ., 2001). 

2.9.3 Υνιαγγεηνεπαηίηηδα 

Ζ ρνιαγγεηνεπαηίηηδα ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηνπο Randal θαη ζπλ. (1983) ζηε θσηία θαη ζηε ζπλέρεηα ζε φιν ηνλ θφζκν (Hutchison θαη 

Riddell, 1990: Onderka θαη ζπλ., 1990: Sasaki θαη ζπλ., 1997). Οη Onderka θαη ζπλ. (1990) 

θαη νη Sasaki θαη ζπλ. (2000) αλαπαξήγαγαλ ηε ρνιαγγεηνεπαηίηηδα κε ελνθζαικηζκφ ηνπ 

C. perfringens ζηε ρνιεδφρν θχζηε θαη απνιίλσζή ηνπ θπζηνεληεξηθνχ θαη ηνπ 

επαηνεληεξηθνχ πφξνπ. 

Ζ ρνιαγγεηνεπαηίηηδα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαγηγλψζθεηαη θαηά ηνλ θξενζθνπηθφ 

έιεγρν ζηα πηελνζθαγεία. Σν ζθάγην είλαη ηθηεξηθφ, ιφγσ δηαηαξαρήο ηνπ κεραληζκνχ 
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απέθθξηζεο ηεο ρνιήο. Σν ήπαξ είλαη ζπλήζσο έληνλα δηνγθσκέλν, θαηνθίηξηλνπ ρξψκαηνο 

κε θπςειηδσηή φςε, ζπρλά κε απνρξσκαηηζκέλεο, αζηεξνεηδήο εζηίεο λέθξσζεο (Lovland 

θαη Kaldhusdal, 1999). Ζ ρνιεδφρνο θχζηε είλαη δηαηεηακέλε, ιφγσ ηεο ππεξπιήξσζήο ηεο 

κε ρνιή θαη ηα ηνηρψκαηά ηεο παρπκέλα θαη αδηαθαλή, δίλνληαο ηνπο έλα ιεπθσπφ 

ρξσκαηηζκφ. Ζ ρνιή κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθήο, πδαξνχο ή θξνθπδψδνπο ζχζηαζεο, 

θίηξηλνπ ρξψκαηνο (Hutchinson θαη Riddell, 1990). Δπίζεο, πηελά κε ρνιιαγγεηνεπαηίηηδα 

πνιχ ζπρλά εθδειψλνπλ αζθίηε, ιφγσ επαηηθήο αλεπάξθεηαο (Julian, 1996: Lovland θαη 

Kaldhusdal, 1999).  

Οη ηζηνπαζνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζπλήζσο είλαη ε ππεξπιαζία ηνπ 

ρνιεδφρνπ πφξνπ, ε ηληδνεηδήο λέθξσζε, ε ρνιιαγγεηίηηδα θαη πεξηζηαζηαθά ε εζηηαθή 

θνθθησκαηψδεο θιεγκνλή (Randall θαη ζπλ., 1986: Onderka θαη ζπλ., 1990: Lovland θαη 

Kaldhusdal, 1999: Sasaki θαη ζπλ., 2000).  

Σν C. perfringens απνκνλψλεηαη ζπρλφηεξα απφ ηε ρνιεδφρν θχζηε, ζπγθξηηηθά κε ην 

παξέγρπκα ηνπ ήπαηνο. χκθσλα κε ηνπο Lovland θαη Kaldhusdal (1999), ην C. perfringens 

πνπ αλεπξίζθεηαη ζην έληεξν ζε πςειφ πιεζπζκφ δηαπεξλά ην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλην 

θξαγκφ, ιφγσ ησλ αιινηψζεσλ ηνπ βιελλνγφλνπ θαη κέζσ ηεο ππιαίαο επαηηθήο 

θπθινθνξίαο θζάλεη ζηνπο ρνιεθφξνπο πφξνπο θαη ην ήπαξ. Ζ λέθξσζε ησλ επαηηθψλ 

θπηηάξσλ νθείιεηαη ζηε δηαθπγή ηεο ρνιήο ζην επαηηθφ παξέγρπκα, ιφγσ ηεο έκθξαμεο ησλ 

ρνιεθφξσλ πφξσλ (Hutchinson θαη Riddell, 1990). Οη αιινηψζεηο ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη 

ησλ ρνιεδφρσλ πφξσλ θαη νη κεηαβνιέο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρνιήο 

είλαη απφξξνηα ηεο δξάζεο ηνπ C. perfringens ή/θαη ησλ ηνμηλψλ ηνπ (Hutchinson θαη 

Riddell, 1990). 

Σέινο, ην C. perfringens πηζαλφλ λα εκπιέθεηαη ζηελ πξφθιεζε αιινηψζεσλ ζην 

κπψδε ζηφκαρν ησλ πηελψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαη ησλ αιινηψζεσλ ηνπ επηδεξκηθνχ ρηηψλα ηνπ 

κπψδνπο ζηνκάρνπ (Novoa-Garrido θαη ζπλ., 2006). 

2.10 Γηάγλσζε 

Ζ δηάγλσζε ηεο ΝΔ ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνχ, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο αιινηψζεηο. πγθεθξηκέλα, ε αλεχξεζε λεθξψλ πηελψλ θαιήο ζξεπηηθήο 

θαηάζηαζεο, ζηα νπνία ε ζήςε επέξρεηαη γξήγνξα θαη θέξνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

αιινηψζεηο ζην έληεξν, ην ήπαξ θαη ηε ρνιεδφρν θχζηε, είλαη ελδεηθηηθά ηεο ΝΔ. ηνηρεία 

απφ ην ηζηνξηθφ, φπσο ε εκθάληζε ηνπ λνζήκαηνο ζηελ ειηθία ησλ 3-4 εβδνκάδσλ, νη θαθέο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο ηεο εθηξνθήο θαη ε ζπρλή επαλεκθάληζή ηνπ ζηελ εθηξνθή ζπκβάιινπλ 
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ζεκαληηθά ζηελ εκπεηξηθή δηάγλσζε ηνπ λνζήκαηνο. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο 

ΝΔ, απαηηείηαη ε απνκφλσζε θαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ C. perfringens, θαζψο επίζεο θαη ε 

δηελέξγεηα ηζηνπαζνινγηθψλ εμεηάζεσλ δεηγκάησλ απφ ηηο αιινηψζεηο (Wages θαη Opengart, 

2003: Γεσξγνπνχινπ, 2009). 

Έλα ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία δηάγλσζε ηεο ΝΔ, 

είλαη ε ρξψζε Gram- επηρξίζκαηνο απφ ην βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εληέξνπ, φπνπ 

αλεπξίζθεηαη κεγάινο αξηζκφο Gram- ζεηηθψλ βαθίιισλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη ζπλαζξνίζεσλ 

απηψλ (Ficken θαη Wages, 1997).  

Ζ απνκφλσζε ηνπ C. perfringens γίλεηαη απφ ην παξέγρπκα ηνπ ήπαηνο θαη 

ζπρλφηεξα απφ ηε ρνιή. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 

επηκνιχλζεσλ, ιφγσ ηεο ηαρείαο κεηαζαλάηηαο δηείζδπζεο ηνπ C. perfringens ζηνπο ηζηνχο 

θαη ηεο επξείαο δηαζπνξάο ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Ζ απνκφλσζε ηνπ C. perfringens απφ ην 

έληεξν δελ έρεη ηδηαίηεξε δηαγλσζηηθή αμία, επεηδή απνηειεί κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο 

εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο (Shane θαη ζπλ., 1984). Αληίζεηα, ν πνζνηηθφο ηνπ πξνζδηνξηζκφο 

ζηα ηπθιά είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο. Πιεζπζκφο C. perfringens κεγαιχηεξνο απφ 10
6

 cfu/g 

εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ππνδειψλεη απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο ΝΔ (Kaldhusdal θαη ζπλ., 

1999), ελψ ζε πεξηζηαηηθά ΝΔ ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη έσο 10
8

 cfu/g (Long θαη ζπλ., 1974: 

Baba θαη ζπλ., 1997). Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ C. perfringens ζην εληεξηθφ πεξηερφκελν κπνξεί 

λα γίλεη είηε κε ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ (Kaldhusdal θαη ζπλ., 1999) είηε κε πην 

ζχγρξνλεο θαη ηαρείεο κεζφδνπο, φπσο ε ελδπκηθή αλνζνπξνζξνθεηηθή κέζνδνο (ELISA) 

(McCourt θαη ζπλ., 2005) θαη ε PCR (Wise θαη Siragusa, 2005: Si θαη ζπλ., 2007). 

Ζ απνκφλσζε ηνπ C. perfringens γίλεηαη κεηά απφ αλαεξφβηα επψαζε γηα 24 ψξεο ζε 

αηκαηνχρν ππφζηξσκα. Οη απνηθίεο ηνπ C. perfringens είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θαη θέξνπλ 

δηπιή δψλε αηκφιπζεο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κία πιήξεο, εζσηεξηθή δψλε πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηνμίλε -ζ θαη κία αηειήο, εμσηεξηθή δψλε πνπ νθείιεηαη ζηελ ηνμίλε -α 

(Ficken θαη Berkhoff, 1989). Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη αλαεξφβην βαθηήξην, ε ηαρεία 

κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ δεηγκάησλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή, επεηδή κπνξεί λα επηβηψζεη 

ζε βακβαθνθφξν ζηπιεφ έσο θαη 2 εβδνκάδεο (Osterblad θαη ζπλ., 2003). 

Ζ ηαπηνπνίεζε ηνπ C. perfringens βαζίδεηαη, εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνηθηψλ ηνπ ζην αηκαηνχρν ππφζηξσκα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη ζε 

άιια ππνζηξψκαηα. Ζ αλάπηπμή ηνπ ζε ππφζηξσκα ιεθίζνπ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε 

ιεθηζηλάζεο θαη ηε κε παξαγσγή ιηπάζεο. Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ ζε θαλνληθφ ππφζηξσκα 

ιεθίζνπ θαη ζε ππφζηξσκα ιεθίζνπ πνπ πεξηέρεη αληηηνμίλε -α, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή κίαο δψλεο θαζίδεζεο γχξσ απφ ηηο απνηθίεο ζην θαλνληθφ ππφζηξσκα θαη 
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πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ θαζίδεζε ζην ππφζηξσκα πνπ πεξηέρεη ηελ αληηηνμίλε -α (Ficken 

θαη Wages, 1997).  

Με ηελ ELISA κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε πνζφηεηα ηεο ηνμίλεο -α θαη ν πιεζπζκφο 

ηνπ C. perfringens ζην εληεξηθφ πεξηερφκελν (McCourt θαη ζπλ., 2005). Ο πνζνζηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε ηεο ΝΔ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηεο ηνμίλεο -α (McCourt θαη ζπλ., 2005) θαη ηνπ πιεζπζκνχ 

C. perfringens (Long θαη ζπλ., 1974: Baba θαη ζπλ., 1997) κε ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. Δπίζεο, 

έρεη παξαηεξεζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθδήισζεο ηεο ΝΔ θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο ρνιαγγεηνεπαηίηηδαο κε ηνλ ηίηιν ησλ αληηζσκάησλ θαηά ηεο ηνμίλεο -α 

(Lovland θαη ζπλ., 2003). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ηεο ηνμίλεο -α θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε 

PCR (Wise θαη Siragusa, 2005: Si θαη ζπλ., 2007). 

Πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εκπεηξηθή δηάγλσζε ηεο ΝΔ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ρνιαγγεηνεπαηίηηδαο θαηά ηνλ θξενζθνπηθφ έιεγρν ζην ζθαγείν, 

επεηδή ε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ρνιαγγεηνεπαηίηηδαο πξνεγείηαη ηεο 

εκθάληζεο ηεο θιαζζηθήο κνξθήο ΝΔ (Lovland θαη Kaldhusdal, 1999).  

Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάγλσζε ηνπ λνζήκαηνο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί 

κε κηθξνβηνινγηθέο θαη ηζηνπαζνινγηθέο εμεηάζεηο, ε αληαπφθξηζε ησλ πηελψλ ζηελ 

ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εκπεηξηθή ηεο δηάγλσζε. Αληηβηνηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε tylosin, ε penicillin θαη ηα παξάγσγά ηεο (Pattison, 2002). Ωζηφζν, 

ε ΝΔ δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή αηηία βαθηεξηαθήο εληεξίηηδαο θαη νχηε ε δξάζε ησλ 

αληηβηνηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη εηδηθή κφλν θαηά ηνπ C. perfringens (Wilson θαη 

ζπλ., 2005). 

2.11 Γηαθνξηθή δηάγλσζε 

Ζ ΝΔ πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ειθσηηθή εληεξίηηδα (Clostridium colinum) 

θαη ηελ θνθθηδίσζε απφ E. brunneti ή E. maxima (Wages θαη Opengart, 2003).  

Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ΝΔ απφ ηελ ειθσηηθή εληεξίηηδα βαζίδεηαη ζηε 

δηαθνξεηηθή εληφπηζε, κνξθή θαη ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ. Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη κε 

ηελ απνκφλσζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα απφ ηηο αιινηψζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ειθσηηθή εληεξίηηδα νη αιινηψζεηο ζπλίζηαληαη ζε ειθσηηθέο, 

λεθξσηηθέο εζηίεο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα ηπθιά θαη ζπαληφηεξα ζηνλ εηιεφ θαη ηε 

λήζηηδα, ελψ πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη θαη πεξηηνλίηηδα, ιφγσ ηεο δηάηξεζεο ηνπ εληεξηθνχ 

ηνηρψκαηνο (Wages, 2003). 
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Ζ πξνζβνιή ησλ νξληζίσλ απφ E. brunetti ή E. maxima πνιχ ζπρλά δπζρεξαίλνπλ ηε 

δηάγλσζε ηεο ΝΔ, ιφγσ ηεο θνηλήο εληφπηζεο ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ. Ζ κηθξνζθνπηθή 

εμέηαζε λσπνχ επηρξίζκαηνο απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία 

άθζνλσλ παξαζηηηθψλ ζηνηρείσλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο 

(McDougald, 2003). Ωζηφζν, ε δηάγλσζε πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε κηθξνβηνινγηθέο θαη 

ηζηνπαζνινγηθέο εμεηάζεηο, επεηδή πνιιέο θνξέο ε θνθθηδίσζε ζπλππάξρεη ή πξνεγείηαη ηεο 

ΝΔ (Helmboldt θαη Bryant, 1971: Long θαη ζπλ., 1974: Broussard θαη ζπλ., 1986). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ρνιαγγεηνεπαηίηηδα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη επαηίηηδα, φπσο ηηο κπθνηνμηλψζεηο, ηελ 

επαηίηηδα κε έγθιεηζηα, ην ζχλδξνκν πλεπκνληθήο ππέξηαζεο θ.ά. (Hutchison θαη Riddell, 

1990: Onderka θαη ζπλ., 1990: Γεσξγνπνχινπ, 2009). 

2.12 Θεξαπεία 

Σν C. perfringens in vitro είλαη επαίζζεην ζηελ tetracycline, ηηο β-ιαθηάκεο θαη ηα 

καθξνιίδηα (Johansson, 2006). Δπίζεο, είλαη επαίζζεην ζηα ηνλνθφξα αληηθνθθηδηαθά 

monensin (Elwinger θαη ζπλ., 1998), salinomycin (Johansen θαη ζπλ., 2007) θαη ηδηαίηεξα ζηε 

narasine (Brennan θαη ζπλ., 2001), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

θνθθηδίσζεο (Watkins θαη ζπλ., 1997: Martel θαη ζπλ., 2004). ηελ πξάμε, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ησλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ΝΔ ρξεζηκνπνηνχληαη αληηβηνηηθά 

κε ην πφζηκν λεξφ, φπσο ε amoxicillin, ε penicillin (Gadbois θαη ζπλ., 2008), ε lincomycin 

(Hamdy θαη ζπλ., 1983), ε tylosin (Brennan θαη ζπλ., 2001), ε erythromycin θαη ε 

tetracycline (Bains, 1968).  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αληαπφθξηζε ησλ πηελψλ, φζνλ αθνξά ηε λνζεξφηεηα, ηε ζλεηφηεηα, ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε κεηαηξεςηκφηεηα ηεο ηξνθήο. Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηβηνηηθά 

απφ ην C. perfringens δελ είλαη ζπρλή, κε εμαίξεζε ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ 

tetracycline (Lyras θαη Rood, 1996: Johansson θαη ζπλ., 2004). Σν C. perfringens κπνξεί λα 

θέξεη ηα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηελ tetracycline 

tetA(P), tetB(P), tetA408(P), tetM θαη tetQ (Lyras θαη Rood, 1996: Sasaki θαη ζπλ., 2001: 

Martel θαη ζπλ., 2004: Kather θαη ζπλ., 2006). Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζπρλά αλάπηπμε 

αλζεθηηθφηεηαο ζηε lincomycin (Martel θαη ζπλ., 2004), ελψ ζπάληα αλαθέξεηαη γηα ηελ 

ampicillin, ηελ erythromycin θαη ηελ tylosin (Devriese θαη ζπλ., 1993: Watkins θαη ζπλ., 

1997: Sasaki θαη ζπλ., 2001: Johansson θαη ζπλ., 2004: Martel θαη ζπλ., 2004).  
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2.13 ρέζε κε ηε δεκόζηα πγεία 

Ζ παξνπζία ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ απνηειεί 

θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, ιφγσ ηεο δπλεηηθήο ηνπ κεηάδνζεο ζηνλ άλζξσπν, κέζσ ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο (Immerseel θαη ζπλ., 2004). Ζ ηθαλφηεηα ηνπ C. perfringens λα 

ζπνξνγνλεί θαη λα αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ λα επηβηψλεη θαη λα πνιιαπιαζηάδεηαη ζηα ηξφθηκα (Brynestad θαη Granum, 

2002). Ηδηαίηεξα, ηξφθηκα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία, ζηε ζπλέρεηα 

ςχρνληαη αξγά θαη κεηά αλαζεξκαίλνληαη απνηεινχλ παξάγνληα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

πξφθιεζε ηξνθνγελνχο ινίκσμεο ζηνλ άλζξσπν (Andersson θαη ζπλ., 1995). 

Λφγσ ηεο ζπάληαο επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ηξνθνγελψλ ινηκψμεσλ κε ήπηα 

ζπκπησκαηνινγία, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ηξνθνγελνχο ινίκσμεο απφ C. perfringens 

είρε ππνηηκεζεί. Ωζηφζν, ζηε Ννξβεγία ην C. perfringens απνηεινχζε ηε ζπρλφηεξε αηηία 

ηξνθνγελνχο ινίκσμεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Brynestad θαη Granum, 2002). Ο επηπνιαζκφο 

ηεο ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ηελ Ηαπσλία, ηηο ΖΠΑ θαη ην ΖΒ, ήηαλ επίζεο πςειφο (Labbe, 

2000: Brynestad θαη Granum, 2002). ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, ην C. perfringens ήηαλ ην 

δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα βαθηήξην πνπ απνκνλσλφηαλ απφ ηξνθνγελείο ινηκψμεηο ηε δεθαεηία 

1980-1990 (Kessel θαη ζπλ., 2001). 

Ζ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ ηξνθνγελνχο ινίκσμεο έρεη ελνρνπνηήζεη 

ην νξλίζεην θξέαο σο πεγή κφιπλζεο κε C. perfringens (Schiemann, 1977: Hook θαη ζπλ., 

1996: Miwa θαη ζπλ., 1997: 1998). πγθεθξηκέλα, απφ δείγκαηα εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ 

κφζρνπο, ρνηξηλά θαη νξλίζηα ην C. perfringens απνκνλψζεθε απφ ην 76%, ην 44% θαη ην 

80% ησλ δεηγκάησλ, αληίζηνηρα (Miwa θαη ζπλ., 1997). Απφ ηα απνκνλσζέληα ζηειέρε 

εληεξνηνμηλνγφλα ήηαλ ην 26%, ην 22% θαη ην 40%, αληίζηνηρα ζηα πξναλαθεξζέληα είδε. Ζ 

πςειή αλαινγία εληεξνηνμηλνγφλσλ ζηειερψλ C. perfringens πνπ παξαηεξήζεθε ζηα νξλίζηα 

νθείιεηαη ζηηο εληαηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο ή ζηελ πηζαλή επαηζζεζία ησλ νξληζίσλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε εληεξνηνμηλνγφλσλ ζηειερψλ (Miwa θαη ζπλ., 1997).  

Έλαο κηθξφο αξηζκφο ζηειερψλ C. perfringens ηθαλψλ λα παξάγνπλ εληεξνηνμίλε 

ζπλππάξρεη κε κεγάιν αξηζκφ κε εληεξνηνμηλνγφλσλ ζηειερψλ ζηα νξλίζηα (Miwa θαη ζπλ., 

1996). Γηα απηφλ ην ιφγν, ε θαιιηέξγεηα εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ή θνπξάλσλ θαη ε επηινγή 

απνηθηψλ γηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε ςεπδψο αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ ζηειερψλ 

C. perfringens, ζεηηθψλ σο πξνο ηελ παξαγσγή εληεξνηνμίλεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

νξλίζεηνπ θξέαηνο ζηελ εθδήισζε ηξνθνγελψλ δειεηεξηάζεσλ ζηνπο αλζξψπνπο είλαη 
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απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ κε αθφκε πην επαίζζεηεο 

ηερληθέο (Immerseel θαη ζπλ., 2004). 

2.14 Πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο 

Σν C. perfringens, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη απνδεδεηγκέλα ν αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο ηεο ΝΔ δελ ππαθνχεη ζην αμίσκα ηνπ Koch, επεηδή απνκνλψλεηαη απφ πγηή 

νξλίζηα, θαζψο επίζεο ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κφλν κε C. perfringens δελ νδεγεί πάληα 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ (Parish, 1961: Shane θαη ζπλ., 1984: Craven θαη ζπλ., 1999: 

Kaldhusdal θαη ζπλ., 1999: Drew θαη ζπλ., 2004). Γηα απηφλ ην ιφγν, ζηα πεξηζζφηεξα 

πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ, ε κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens 

ζπλδπάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο, έηζη ψζηε λα 

δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια νη ζπλζήθεο ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη λα επλνείηαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε ηνμηλνγέλεζε ηνπ C. perfringens (Williams θαη ζπλ., 2003: 

McReynolds θαη ζπλ., 2004: Gholamiandehkordi θαη ζπλ., 2007).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ απαηηείηαη ν πξνεγνχκελνο 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ θαη ε δηαθπγή πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, δεκηνπξγψληαο επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

C. perfringens θαη ηελ παξαγσγή ηνμηλψλ. Απηφ πνιχ ζπρλά επηηπγράλεηαη κε ηε κηθηή 

κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη Eimeria spp. (Al-Sheikhly θαη Al-Saieg, 1980: 

Williams θαη ζπλ., 2003). Όκσο, ε κηθηή κφιπλζε θαζηζηά δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζε αλνζνινγηθέο κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε 

αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ πηελνχ θαηά ηνπ Eimeria spp., απφ ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε 

πηελνχ θαηά ηνπ C. perfringens (Gholamiandehkordi θαη ζπλ., 2007). 

Ζ αλεπάξθεηα αλαθνξψλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζή 

ηεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία θαζηέξσζεο ελφο θαζνιηθνχ, αμηφπηζηνπ θαη κε 

επαλαιεςηκφηεηα πεηξακαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ (McDevitt θαη ζπλ., 2006). 

Ωζηφζν, θάπνηνη εξεπλεηέο κπφξεζαλ θαη αλαπαξήγαγαλ πεηξακαηηθά ηε ΝΔ, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαιιηέξγεηεο απφ βιαζηηθά θχηηαξα ηα νπνία δελ είραλ ππνζηεί πιχζε 

(Long θαη Truscott, 1976: Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977α: Bernier θαη ζπλ., 1977: Prescott, 

1979: Cowen θαη ζπλ., 1987: Branton θαη ζπλ., 1997). Οη Long θαη Truscott (1976) 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαζαξή θαιιηέξγεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ λνζήκαηνο. Σν πνζνζηφ 

ζλεηφηεηαο θπκαηλφηαλ απφ 1% έσο 28%. Σν κνληέιν απηφ ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα, 
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ελζσκαηψλνληαο ζην ζηηεξέζην ησλ νξλζίσλ ην ηρζπάιεπξν ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

ρνξεγψληαο ηε κνιχλνπζα δφζε ελδνδσδεθαδαθηπιηθά (Al-Sheikhly θαη Truscott, 1977α). 

Ο ελδνδσδεθαδαθηπιηθφο ελνθζαικηζκφο ησλ πηελψλ κε C. perfringens, 

παξαθάκπηνληαο ην ππεξφμηλν πεξηβάιινλ ηνπ αδελψδνπο ζηνκάρνπ, είλαη απνηειεζκαηηθφο, 

φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Ωζηφζν, ε 

κέζνδνο είλαη αξθεηά δχζθνιε, δελ κηκείηαη θαλέλαλ απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο ηξφπνπο 

κφιπλζεο θαη δελ κπνξεί λα έρεη επξεία εθαξκνγή, παξά κφλν ζε κηθξφ αξηζκφ 

πεηξακαηφδσσλ (Williams θαη ζπλ., 2003). 

Οη Hamdy θαη ζπλ. (1983) ρξεζηκνπνίεζαλ κνιπζκέλε ζηξσκλή απφ πεξηζηαηηθφ ΝΔ 

θαη θαηάθεξαλ λα αλαπαξάγνπλ ην λφζεκα. Οη Cowen θαη ζπλ. (1987) ρξεζηκνπνηψληαο 

θαιιηέξγεηα δσκνχ C. perfringens, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξσκλή κνιπζκέλε απφ πεξηζηαηηθφ 

ΝΔ, ήηαλ επίζεο ζε ζέζε λα αλαπαξάγνπλ ηε λφζν. 

Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε E. acervulina, πξηλ ηε κφιπλζε κε C. perfringens, 

αχμεζε ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζλεηφηεηαο (απφ 28% ζε 53%) (Al-Sheikhly θαη Al-Saieg, 

1980). Πην πξφζθαηα, νη Williams θαη ζπλ. (2003) αλαπαξήγαλ πεηξακαηηθά ηε ΝΔ κε κηθηή 

κφιπλζε C. perfringens θαη E. maxima.  

Δπίζεο, νη Jansman θαη ζπλ. (2003) παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν πξφθιεζεο 

ππνθιηληθήο ΝΔ βαζηδφκελν ζην ζπλδπαζκφ κφιπλζεο κε Ε. acervulina ζηελ ειηθία ησλ 10 

εκεξψλ θαη κε C. perfringens ζηελ ειηθία ησλ 14-16 εκεξψλ. Ζ κηθηή κφιπλζε είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηξνθήο θαη ηνπ Β θαηά 15% θαη 23%, 

αληίζηνηρα, θαη ηελ αχμεζε ηνπ ΓΜΣ θαηά 10%, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κάξηπξεο. Οη 

αιινηψζεηο ΝΔ εθδειψζεθαλ ζην 50% ησλ πηελψλ πνπ κνιχλζεθαλ. 

Οη McReynolds θαη ζπλ. (2004) πεξηέγξαςαλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ λνζήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, φπσο πνιιαπιάζηα δφζε εκπνξηθνχ εκβνιίνπ 

θαηά ηεο θνθθηδίσζεο θαη θαηά ηεο IBD.  

Ζ θαζηέξσζε ελφο πεηξακαηηθνχ κνληέινπ κε νκνηνκνξθία ζε φιεο ηηο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο ζα επηηξέςνπλ πεξαηηέξσ πξφνδν ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ πξφιεςεο ηεο 

ΝΔ θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο, κε ζηφρν ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα 

(Gholamiandehkordi θαη ζπλ., 2007). 
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3. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

3.1 Γεληθά 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο θαηαλάισζεο 

ηξνθήο θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ πηελψλ κε αξθεηέο εθαξκνγέο ζηε ζπζηεκαηηθή 

πηελνηξνθία. Απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ κέζνδν ειέγρνπ θαη πξφιεςεο ησλ κεηαβνιηθψλ 

(Julian, 1997: Gonzales θαη ζπλ., 1998) θαη ησλ κπνζθειεηηθψλ (Julian, 1998: Lee θαη 

Leeson, 2001) παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εθδειψλνληαη ζηα ζχγρξνλα ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

3.2 Μέζνδνη πεξηνξηζκνύ ηεο δηαηξνθήο 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο ησλ πηελψλ εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ηελ επηβξάδπλζε 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο γηα πξνιεπηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. ηφρνο 

ηνπ πεξηνξηζκνχ είλαη λα κεηψζεη ηελ παξνπζία ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ, έηζη ψζηε νχηε ην πηελφ αιιά νχηε θαη ηα παζνγφλα 

βαθηήξηα λα κπνξνχλ λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηνλ πνζνηηθφ 

είηε κε ηνλ πνηνηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο (Urdaneta Rincon, 2000). 

3.2.1 Πνζνηηθόο πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο 

3.2.1.1 Φπζηθόο πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο δελ εθαξκφδεηαη ζπρλά, παξά 

ην γεγνλφο φηη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Ζ κεησκέλε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο νθείιεηαη ζην απμεκέλν θφζηνο, γηα ην επηπιένλ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαθηηθή δχγηζε ησλ πηελψλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο ζε εκεξήζηα βάζε. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε 

επηπξφζζεησλ ηξνθνδφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πηελψλ 

θαη ε αλνκνηνκνξθία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζκήλνπο (Urdaneta Rincon, 2000). 

Σα πξνγξάκκαηα θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο ζε 

δηάθνξεο κειέηεο, κε πνηθίια απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ πηελψλ, ηε δηάξθεηα 

θαη ηελ έληαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο (Yu θαη ζπλ., 1990: Scheideler θαη 

Baughrnan, 1993: Zhong θαη ζπλ., 1995). 
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3.2.1.2 Πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θσηηζκνύ 

Σν πην δηαδεδνκέλν πξφγξακκα θσηηζκνχ, ην νπνίν πξφηεηλαλ νη εηαηξείεο 

πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ ήηαλ 23 ψξεο θσο θαη 1 ψξα ζθνηάδη, επεηδή ζεσξνχζαλ φηη κε 

απηφ ην πξφγξακκα ε θαηαλάισζε ηξνθήο ήηαλ κεγαιχηεξε θαη ε αχμεζε ησλ πηελψλ 

ηαρχηεξε. Δίλαη γλσζηφ φηη κεηαβάιινληαο ην πξφγξακκα θσηηζκνχ, είηε κεηψλνληαο ηε 

δηάξθεηα θσηηζκνχ είηε εθαξκφδνληαο ελαιιαζζφκελα δηαζηήκαηα θσηφο θαη ζθφηνπο, 

βειηηψλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηξνθήο (Blair θαη ζπλ., 1993: Buys θαη ζπλ., 1998: Apeldoorn 

θαη ζπλ., 1999). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζθφηνπο, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ πηελψλ είλαη 

κηθξφηεξεο θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεηαη θαη ε θαηαλάισζε ηξνθήο (Buyse θαη ζπλ., 1996). 

Ωζηφζν, φηαλ νη ψξεο θσηφο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ηα πηελά πξνζαξκφδνληαη θαη 

καζαίλνπλ λα θαηαλαιψλνπλ ηξνθή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζθφηνπο (Morris, 1968). 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ θσηηζκνχ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κείσζεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηξνθήο θαη ηεο κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ κπνζθειεηηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ αηθλίδησλ ζαλάησλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην Β ζηελ ειηθία 

θαηά ηε ζθαγή (Urdaneta Rincon, 2000). 

Ο γελφηππνο θαη ην θχιν ησλ πηελψλ, ε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ε θφξηηζε δαπέδνπ 

θαη ην ηατζηηθφ δηάζηεκα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πξνγξακκάησλ θσηηζκνχ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο 

(Urdaneta Rincon, 2000). 

3.2.2 Πνηνηηθόο πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο 

3.2.2.1 Πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο κε ηελ πξνζζήθε άπεπησλ ζπζηαηηθώλ ζην ζηηεξέζην  

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πξνζηεζνχλ ζην ζηηεξέζην 

ησλ πηελψλ πξψηεο χιεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ απφ ην πεπηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα, φπσο είλαη νη θπηηθέο ίλεο, ν θινηφο βξψκεο θαη ν θινηφο ξπδηνχ. ηφρνο ηεο 

αξαίσζεο ηνπ ζηηεξεζίνπ είλαη ε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ρσξίο 

σζηφζν λα πξνθαιεί αλνκνηνκνξθία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζκήλνπο (Urdaneta Rincon, 2000). 

 Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαηαλαιψλνπλ 

ηε κέγηζηε πνζφηεηα ηξνθήο πνπ ηνπο επηηξέπεη ε θπζηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ηνπο ζσιήλα (Newcombe θαη Summers, 1984). Ωζηφζν, ζηελ αξρή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ 

αξαησκέλνπ ζηηεξεζίνπ ηα πηελά απμάλνπλ αληηζηαζκηζηηθά ηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα 
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ηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο (Leeson θαη ζπλ., 

1991). 

 χκθσλα κε ηνπο Leeson θαη ζπλ. (1992), ηα πηελά ηα νπνία θαηαλάισζαλ 

αξαησκέλν ζηηεξέζην είραλ πςειφηεξν Β ζην ηειηθφ ζηάδην αχμεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηα 

πηελά πνπ θαηαλάισζαλ ηζνξξνπεκέλν ζηηεξέζην. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη, ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζεσξεηηθά άπεπησλ πξψησλ πιψλ πνπ πξνζηίζεληαη γηα ηελ αξαίσζε ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη 

ζηελ πξφζιεςε ελέξγεηαο θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ απηά (Leeson θαη ζπλ., 1992: 

Leeson θαη Zubair, 1997). 

3.2.2.2 Πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο κε ζηηεξέζηα ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζηηεξεζίσλ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλεο ή ελέξγεηα 

απνηειεί κία αθφκε κέζνδν γηα ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ θξενπαξαγσγψλ 

νξληζίσλ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηεί επηπιένλ εξγαηηθφ θφζηνο γηα 

ηε δχγηζε ηεο ηξνθήο (Urdaneta Rincon, 2000).  

 Γηα ηε κέγηζηε αχμεζε ηνπ Β ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ηα ζηηεξέζηα 

αλάπηπμεο, αχμεζεο θαη πάρπλζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ 23%, 20% θαη 18% νιηθέο πξσηεΐλεο, 

αληίζηνηρα, θαη 3200 kcal ME αλά Kg ζηηεξεζίνπ (National Research Council, 1994). Όηαλ 

ηα πηελά δηαηξέθνληαη κε ζηηεξέζην ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηφηε 

αληηζηαζκηζηηθά απμάλνπλ ηελ θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα ηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (Leeson θαη Summers, 1997).   

3.2.2.3 Πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο κε ηε κεηαβνιή ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζηηεξεζίνπ 

Ζ ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο ζε αιεπξψδε κνξθή ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πηελψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο (Urdaneta Rincon, 

2000). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα πηελά αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

πξφζιεςε ηεο ηξνθήο θαη θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ζπγθξηηηθά κε ηε κνξθή 

ζπκπήθησλ (Jensen θαη ζπλ., 1962: Savory, 1974). 

Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ηξνθήο επεξεάδεη, επίζεο, ηελ αλάπηπμε θαη ην Β 

ησλ πηελψλ (Reece θαη ζπλ., 1985: Havenstein θαη ζπλ., 1994: Jones θαη ζπλ., 1995). Σα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα, πνπ δηαηξέθνληαη κε ζηηεξέζηα κε ηε κνξθή ηξηκκάησλ θαη 

ζπκπήθησλ, έρνπλ ηαρχηεξν ξπζκφ αχμεζεο Β θαη θαιχηεξε πξφζιεςε θαη αμηνπνίεζε ηεο 

ηξνθήο, ζπγθξηηηθά κε πηελά πνπ δηαηξέθνληαη κε ζηηεξέζην ζε αιεπξψδε κνξθή (Calet, 

1965). Ωζηφζν, φηαλ ην ζηηεξέζην παξέρεηαη κε ηε κνξθή ζπκπήθησλ, ηα πηελά εκθαλίδνπλ 
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πςειφηεξα πνζνζηά ζλεηφηεηαο, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά πνπ θαηαλαιψλνπλ ζηηεξέζην ζε 

αιεπξψδε κνξθή, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Nir θαη ζπλ., 1995). 

3.2.2.4 Πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθώλ ή θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ έρεη επίζεο εθαξκνζηεί γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ θαη ησλ γελλεηφξσλ (Urdaneta 

Rincon, 2000). Ζ πξνζζήθε 1,5% ή 3% γιπθνιηθνχ νμένο, απφ ηελ 7
ε
 έσο ηε 14

ε
 εκέξα ηεο 

δσήο ησλ πηελψλ, πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη νδεγεί ζε κείσζε ηνπ 

Β θαηά 22% θαη 50%, αληίζηνηρα (Pinchasov θαη Jensen, 1989).  

Ζ phenylpropanolamine θαη ε monensin έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο (Silverstone θαη Kyriakides, 1982: Oyawoye θαη 

Krueger, 1990). Ζ phenylpropanolamine δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, επεηδή ηα πηελά 

αλαπηχζζνπλ ζπρλά αλζεθηηθφηεηα (Oyawoye θαη Krueger, 1990). Ζ monensin είλαη 

ηνλνθφξν αληηθνθθηδηαθφ, ην νπνίν φηαλ ρνξεγεζεί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηα πηελά 

κεηψλεη ηελ φξεμε γηα θαηαλάισζε ηξνθήο (Cervantes θαη Jensen, 1984). 

Οη Pinchasov θαη Elmaliah (1994) ρξεζηκνπνίεζαλ 1-3% νμηθφ θαη πξνπηνληθφ νμχ, 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ Β. Οη Decuypere θαη ζπλ. (1994) ρξεζηκνπνίεζαλ άιεπξν ηνπ 

θπηνχ simmondsia californica ζηα ζηηεξέζηα παηξνγνληθψλ ζκελψλ γηα ηε κείσζε ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο ηξνθήο. Ζ δξάζε ηνπ αιεχξνπ νθείιεηαη ζην ζπζηαηηθφ 

simmondsin, ην νπνίν πξνθαιεί κείσζε ηεο φξεμεο γηα θαηαλάισζε ηξνθήο (Decuypere θαη 

ζπλ., 1994). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ σο πνηνηηθή κέζνδνο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ηεο ηξνθήο 

κεηαμχ ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ παξαηεξείηαη αλνκνηνκνξθία ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πηελψλ (Urdaneta Rincon, 2000). 

3.3 Δπίδξαζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο δηαηξνθήο ζηηο απνδόζεηο 

ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφδεηαη είηε ζηελ αξρή 

ηεο αλάπηπμεο είηε ζην ηέινο (Zhan θαη ζπλ., 2007), κε ζηφρνπο 1) ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

αληηζηαζκηζηηθήο αλάπηπμεο (Zubair θαη Leeson, 1996: Shariatmadari θαη Torshizi, 2004), 2) 

ηε βειηίσζε ηνπ ΔΜΤ, 3) ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο (Zubair θαη Leeson, 1994) 

θαη 4) ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ελαπόζεζεο ιίπνπο ζην ζθάγην ηνπ πηελνύ (Plavnik θαη Hurwitz, 

1991: Benyi θαη Habi, 1998).  
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Ζ αβγνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ νξλίζσλ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε 

απνηέιεζκα ε εθηξνθή ηνπο λα είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε (Holt, 2003). ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη πεξηζζφηεξνη πηελνηξφθνη εθαξκφδνπλ πηεξφξξνηα, κε ζηφρν ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζκήλνπο γηα δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο αβγνπαξαγσγηθέο πεξηφδνπο 

(Park θαη ζπλ., 2004). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη γηα ηελ πξφθιεζε 

πηεξφξξνηαο, ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο έσο ηελ απψιεηα 

ηνπ 25-35% ηνπ Β (Bell, 1987: USDA, 2000). Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφδεηαη, 

θπξίσο, κε ζηφρν ηε ζηέξεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηελ πξφθιεζε ςπρνινγηθήο 

θαηαπφλεζεο θαη ηειηθά ηε δηαθνπή ηεο σνηνθίαο (Αξηνπνηφο, 1992: Webster, 2003). 

ηνπο γελλήηνξεο ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηα αξρηθά 

ζηάδηα αλάπηπμεο κε ζηφρνπο ηελ νκνηφκνξθε αλάπηπμε ηνπ ζκήλνπο, ηελ απνθπγή ηεο 

ππεξβνιηθήο ελαπφζεζεο ιίπνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ γνληκφηεηαο πνπ απηή πξνθαιεί, 

θαζψο επίζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αβγνπαξαγσγήο, ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο 

εθθνιαπηηθφηεηαο (McDaniel θαη ζπλ., 1981: Hocking θαη ζπλ., 1987, 1989: Fattori θαη ζπλ., 

1991: Yu θαη ζπλ., 1992: Hocking θαη ζπλ., 1993). 

3.4 Δπίδξαζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο δηαηξνθήο ζηελ επδσία 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζνδνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ επδσίαο ηνπο. Σα ζχγρξνλα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο θαηαλάισζεο ηξνθήο θαη ηνπ πςεινχ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ πνιχ ζπρλά κπτθέο θαθψζεηο θαη θαηαπφλεζε ησλ αξζξψζεσλ, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο πςειέο ηηκέο ησλ ελδχκσλ, γαιαθηηθήο αθπδξνγνλάζεο (LDH) θαη 

θξεαηηληθήο θηλάζεο (CK), πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ εθδήισζε κπτθψλ θαθψζεσλ θαη λα κεηψζεη ηηο ηηκέο 

ηεο CK ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε πνπ πξνθαιεί 

(Hocking θαη ζπλ., 1993: 1994). 

3.5 Δπίδξαζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο δηαηξνθήο ζηελ πγεία 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο έρεη εθαξκνζηεί θαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο, 

θπξίσο ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζην πεπηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε 

ηνπο Zulkifli θαη ζπλ. (1993), πηελά ηα νπνία θαηαλάισζαλ ιηγφηεξε ηξνθή θαηά 60% θαη 

80%, είραλ επηφηεξεο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο, κεηά απφ πεηξακαηηθή κφιπλζε κε E. tenella, 

ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά πνπ θαηαλάισζαλ ηξνθή θαηά βνχιεζε. Δπίζεο, πηελά ζηα νπνία 

πεξηνξίζηεθε ε θαηαλάισζε ηξνθήο γηα κία έσο πέληε εκέξεο είραλ κηθξφηεξν βαζκφ 
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αιινηψζεσλ κεηά απφ πεηξακαηηθή κφιπλζε κε E.coli, ζπγθξηηηθά κε πηελά ηα νπνία 

δηαηξάθεθαλ θαηά βνχιεζε (Boa-Amponsem θαη ζπλ., 1997). Οη Tottori θαη ζπλ. (1997) 

εθάξκνζαλ θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ηξνθήο γηα δψδεθα ψξεο, απφ ηε 15
ε
 έσο ηελ 35

ε
 εκέξα 

ηεο δσήο ησλ πηελψλ θαη παξαηήξεζαλ κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο θαηά 12%. 

ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα, ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφδεηαη επίζεο κία 

εκέξα πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην πηελνζθαγείν. θνπφο ηνπ πεξηνξηζκνχ είλαη ε θέλσζε 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο κεηάδνζεο παζνγφλσλ γηα ηνλ άλζξσπν 

βαθηεξίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πεπηηθφ ζχζηεκα ησλ πηελψλ, φπσο ε Salmonella spp., ην 

Campylobacter spp. θαη ην C. perfringens (Wabeck, 1972: Byrd θαη ζπλ., 1998: Hinton θαη 

ζπλ., 2000). 
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4. ΦΟΡΣΗΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 

4.1 Γεληθά 

Ζ θφξηηζε δαπέδνπ ηεο εθηξνθήο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε θαη ηελ πξφνδν 

ηεο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο, επεηδή ν αξηζκφο ησλ πηελψλ αλά m
2 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ έρεη 

άκεζε επίδξαζε ηφζν ζηα έζνδα ηνπ πηελνηξφθνπ φζν θαη ζηελ επδσία ησλ πηελψλ. Ο 

θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, ρσξίο 

λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο 

λα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ απνδφζεσλ αλά πηελφ, ππνβάζκηζε ηεο επδσίαο θαη εθδήισζε 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ (Estevez, 2007).  

Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα νξλίζεηνπ θξέαηνο πνπ παξάγεηαη αλά κνλάδα δηαζέζηκνπ 

ρψξνπ ζε ζπλζήθεο πςειήο θφξηηζεο απμάλεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ γηα 

ηνλ πηελνηξφθν, παξά ην γεγνλφο φηη ε απφδνζε αλά νξλίζην είλαη κηθξφηεξε (Proudfoot θαη 

ζπλ., 1979: Shanawany, 1988: Cravener θαη ζπλ., 1992: Puron θαη ζπλ., 1995). Ωζηφζν, ε 

ζρέζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη γξακκηθή. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηά απφ θάπνην φξην ε απφδνζε αλά πηελφ γίλεηαη ηφζν κηθξή, κε 

ζπλέπεηα ηε ζπλνιηθή κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθηξνθήο (Puron θαη ζπλ., 1995). 

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο πεξηιακβάλνπλ 1) ηε κείσζε ηεο 

θαηαλαιηζθόκελεο πνζόηεηαο ηξνθήο θαη ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαηά ηε ζθαγή (Cravener θαη 

ζπλ., 1992: Feddes θαη ζπλ., 2002: Dozier θαη ζπλ., 2005: 2006), 2) ηελ αύμεζε ηνπ ΔΜΤ 

(Tomhave θαη Seeger, 1945: Shanawany, 1988: Bilgili θαη Hess, 1995), 3) ηελ αύμεζε ηεο 

ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ηεο ινηκώδνπο πνδνδεξκαηίηηδαο (Ekstrand θαη ζπλ., 1997) θαη 4) ηελ 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ ζθαγίσλ (Proudfoot θαη ζπλ., 1979). Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο κειέηεο 

έρεη αλαθεξζεί 5) εθδήισζε ςπρνινγηθήο θαηαπόλεζεο από ηα πηελά (Estevez θαη ζπλ., 1997: 

Pettit-Riley θαη Estevez, 2001: Heckert θαη ζπλ., 2002) θαη 6) αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 

ζλεηόηεηαο θαη ηεο ρνλδξνδπζπιαζίαο ηεο θλήκεο (Sanotra θαη ζπλ., 2001β).  

Οη παξαπάλσ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ θαη ηδηαίηεξα ε 

επίδξαζε ζηελ επδσία θαη ηελ πγεία ησλ πηελψλ, απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο γηα 

ηελ νινέλα απμαλφκελε αληίδξαζε ηεο ΔΔ θαη ησλ θηινδσηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ θφξηηζεο δαπέδνπ. Απνηέιεζκα ηεο πίεζεο ήηαλ ε ζέζπηζε ηεο 

νδεγίαο 2007/43/EC απφ ηελ ΔΔ, ε νπνία θαζνξίδεη ηε κέγηζηε θφξηηζε δαπέδνπ ζηα 33 

Kg/m
2
. Τπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, κε απνηειεζκαηηθφ εμαεξηζκφ θαη ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ε θφξηηζε κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 39 Kg/m
2
. 
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Ο θαζνξηζκφο αλψηαησλ νξίσλ θφξηηζεο δαπέδνπ, ν νπνίνο λα βαζίδεηαη ζε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ είλαη ηφζν εχθνινο. χκθσλα κε ηνλ Estevez (2007), νη 

δπζθνιίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ θφξηηζεο δαπέδνπ νθείινληαη ζηα εμήο 

δεδνκέλα: 

 Ζ ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη επδσίαο ησλ πηελψλ είλαη πξννδεπηηθή, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνινο ν θαζνξηζκφο ελφο απνδεθηνχ νξίνπ πάλσ απφ ην 

νπνίν λα κελ επηηξέπεηαη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο. 

 Σα φξηα πηζαλφλ λα πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηελ παξάκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη επδσίαο ησλ πηελψλ. 

 Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο θαη νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ επδσία ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα πηελά πνπ εθηξέθνληαη ζηελ ίδηα θφξηηζε 

αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο λα εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζην επίπεδν πγείαο θαη 

επδσίαο. 

 Οη απαηηήζεηο ζε δηαζέζηκν ρψξν, ησλ δηαθνξεηηθψλ γελνηχπσλ νξληζίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, πνηθίινπλ. 

 Γελ ππάξρνπλ επαξθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ, ελψ απηά 

πνπ ήδε ππάξρνπλ βαζίδνληαη ζε πεηξακαηηθέο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

Ο αξηζκφο πηελψλ αλά κνλάδα δηαζέζηκνπ ρψξνπ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αθφκε 

θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ζηελ ίδηα ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ην αλψηαην φξην πνπ πξνηείλεη 

ην National Chicken Council (NCC, 2005) πνηθίιεη απφ 6,5 lb/ft
2

 γηα ηηο ειαθξχζσκεο θπιέο 

έσο 8,5 lb/ft
2

 γηα ηηο βαξχζσκεο θπιέο. Ζ Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals (2002) έρεη θαζηεξψζεη ην αλψηαην φξην ζηηο 6 lb/ft
2

. ηελ ΔΔ ε θφξηηζε δαπέδνπ 

πνηθίιεη απφ 30-36 Kg/m
2 ζηελ Διβεηία θαη ηε νπεδία, 40 Kg/m

2
 ζην ΖΒ θαη 45-54 Kg/m

2
 

ζηε Γαλία (Sorensen θαη ζπλ., 2000: Sanotra θαη ζπλ., 2001β). 

Ζ κνλάδα κέηξεζεο θαη έθθξαζεο ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ πνηθίιεη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Γηα πνιιά ρξφληα, ν φξνο θφξηηζε δαπέδνπ πεξηέγξαθε ηνλ αξηζκφ ησλ πηελψλ 

αλά κνλάδα δηαζέζηκνπ ρψξνπ (Rice θαη Botsford, 1925: Pettit-Riley θαη Estevez, 2001). 

ήκεξα, ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα εθηξέθνληαη, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ 

βάξνπο θαηά ηε ζθαγή, ην νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

αιιά θαη απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα απηφλ ην 

ιφγν έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ε θφξηηζε δαπέδνπ λα εθθξάδεηαη σο βηνκάδα αλά κνλάδα 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ (Kg/m
2
 ή lb/ft

2

) (Thaxton θαη ζπλ., 2006). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε 
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θφξηηζε δαπέδνπ αλαθέξεηαη, επίζεο, σο ft
2

 ή cm
2

 ή dm
2

 ή m
2

 αλά πηελφ, σο αξηζκφο πηελψλ 

αλά m
2

 θαη σο βηνκάδα αλά κνλάδα δηαζέζηκνπ ρψξνπ (Estevez, 2007). 

4.2 Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο δαπέδνπ ζηηο απνδόζεηο 

Ζ θφξηηζε δαπέδνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ 

νξληζίσλ θαη θαηά επέθηαζε ηα έζνδα ηνπ πηελνηξφθνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αθφκε θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1940, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ αλαθέξεη φηη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ Β θαηά ηε ζθαγή (Β) (Tomhave θαη Seeger, 1945: Heishman 

θαη ζπλ., 1952: Hansen θαη Becker, 1960: Proudfoot θαη ζπλ., 1979). 

Ζ κείσζε ηνπ Β απνδφζεθε αξρηθά ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη 

ησλ ηξνθνδφρσλ, αιιά νη Hansen θαη Becker (1960) απέδεημαλ φηη παξά ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ηατζηηθνχ δηαζηήκαηνο ζηαζεξνχ, ε κείσζε ηνπ Β δελ απνθεχρζεθε. Σα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο δελ έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζήκεξα, επεηδή δηεμήρζεζαλ πξηλ 

αξθεηά ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηφζν νη ζπλζήθεο εθηξνθήο φζν θαη ην γελεηηθφ πιηθφ ησλ 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ θαη θαη‟ επέθηαζε νη θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο λα δηαθέξνπλ 

θαηά πνιχ απφ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Παξφια απηά, ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο απμεκέλεο 

θφξηηζεο εθδειψλεηαη, αθφκε θαη φηαλ ν δηαζέζηκνο ρψξνο αλά πηελφ θαη ε ειηθία θαηά ηε 

ζθαγή είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξα απφ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (Estevez, 2007). 

Οη Bolton θαη ζπλ. (1972) δελ παξαηήξεζαλ κεηαβνιή ζην Β ησλ θξενπαξαγσγψλ 

νξληζίσλ ειηθίαο δέθα εβδνκάδσλ, ελψ αληίζεηα ζηε κειέηε ησλ Proudfoot θαη ζπλ. (1979) 

θαίλεηαη φηη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο (0,037 m
2

, 0,055 m
2

, 0,074 m
2

θαη 0,0927 m
2

 /πηελφ) είρε 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ Β, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζθαγίνπ, ηελ θαθή αλάπηπμε ηνπ 

πηεξψκαηνο θαη ηε γξακκηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφξξηςεο ησλ ζθαγίσλ, ιφγσ ησλ 

αιινηψζεσλ ηνπ ζηέξλνπ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εληνλφηεξα, φηαλ ν δηαζέζηκνο ρψξνο αλά 

πηελφ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ 0,055 m
2

. Ωζηφζν, νη Deaton θαη ζπλ. (1968), νη Estevez θαη ζπλ. 

(1997) θαη νη Sorensen θαη ζπλ. (2000) παξαηήξεζαλ κείσζε ηνπ Β, φηαλ ν δηαζέζηκνο 

ρψξνο αλά πηελφ ήηαλ κηθξφηεξνο απφ 0,066 m
2

. Οη Pettit-Riley θαη Estevez (2001) δελ 

παξαηήξεζαλ κεηαβνιή ηνπ Β θαη ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο κεηαμχ ησλ θνξηίζεσλ 

0,1 m
2

 θαη 0,05 m
2

 /πηελφ (10 θαη 20 πηελά /m
2
), φκσο ε ζλεηφηεηα, ιφγσ ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο ήηαλ πςειφηεξε, φηαλ ε θφξηηζε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 0,066 m
2

 (15 

πηελά/m
2

). 
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χκθσλα κε ηνπο Dozier θαη ζπλ. (2005), ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ πάλσ απφ 

ηα 30 Kg/m
2
 νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ δεξκαηηθψλ ακπρψλ θαη ηεο 

ινηκψδνπο πνδνδεξκαηίηηδαο, θαζψο θαη ζε κείσζε ηνπ Β, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ηξνθήο. Ζ ζλεηφηεηα ήηαλ επίζεο ζρεηηθά κεγαιχηεξε (7,5% θαη 3,6%, 

αληίζηνηρα) ζηηο νκάδεο κε ηελ πςειή θφξηηζε, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κάξηπξεο. ε απηή ηε 

κειέηε, ν δηαζέζηκνο ρψξνο αλά πηελφ ήηαλ ζρεηηθά κεγάινο (0,106 m
2

/πηελφ). Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ 49 εκέξεο θαη ε θφξηηζε 

ππνινγίζηεθε κε Β ηα 3,2 Kg, ζπγθξηηηθά πςειφηεξν κε άιιεο κειέηεο, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνιε ε ζχγθξηζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ε κειέηεο κε κηθξφηεξε θφξηηζε, 

νη Dozier θαη ζπλ. (2006) παξαηήξεζαλ κείσζε ηνπ Β θαηά 6%, φηαλ ε θφξηηζε ήηαλ πάλσ 

απφ 35 Kg/m
2
 ή 0,052 m

2

/πηελφ. 

Ζ πςειή θφξηηζε δαπέδνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ πηελψλ, ρσξίο 

σζηφζν λα έρεη πιήξσο δηαιεπθαλζεί ν κεραληζκφο δξάζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ απηή 

πξνθαιείηαη (Estevez, 2007). ηηο κειέηεο φπνπ δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ ζηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο, παξαηεξήζεθε φηη ηα πηελά πνπ εθηξέθνληαη ζε πςειή 

θφξηηζε θαηαλαιψλνπλ κηθξφηεξε πνζφηεηα ηξνθήο (Shanawany, 1988: Dozier θαη ζπλ., 

2005: Han θαη ζπλ., 2005). Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο αξρηθά απνδφζεθε ζηε 

κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηατζηηθνχ δηαζηήκαηνο (Malone θαη ζπλ., 1980: 

Sorensen θαη ζπλ., 2000: Dozier θαη ζπλ., 2006). 

Σα εκπνξηθά εθηξεθφκελα νξλίζηα αθηεξψλνπλ κφιηο ην 11% ηνπ ρξφλνπ ηνπο 

εκεξεζίσο γηα ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, ελψ ζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ ε φξληζα αθηεξψλεη 

ην 85% ηνπ εκεξήζηνπ ρξφλνπ γηα λα θαιχςεη ηηο εκεξήζηεο δηαηξνθηθέο ηεο αλάγθεο 

(Cornetto θαη Estevez, 2001). Ωζηφζν, δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαηαλάισζεο ηξνθήο, ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

(Andrews θαη ζπλ., 1997: Han θαη ζπλ., 2005: Febrer θαη ζπλ., 2006), νχηε φηη ε δηαηήξεζε 

ηνπ ηατζηηθνχ δηαζηήκαηνο ζηαζεξνχ, πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απμεκέλεο 

θφξηηζεο (Hansen θαη Becker, 1960). Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη, φηη ε επίδξαζε ηεο 

απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ δελ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ 

ηατζηηθνχ δηαζηήκαηνο θαη ε πξνζζήθε επηπξφζζεησλ ηξνθνδφρσλ ζα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο, ιφγσ ηεο επηπιένλ κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ (Estevez, 

2007).  

Ζ κε κεηαβνιή ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηαπηφρξνλα κε ηε κείσζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο ηξνθήο, ππνδειψλνπλ φηη ε κείσζε 

ησλ απνδφζεσλ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε κεησκέλε φξεμε γηα θαηαλάισζε ηξνθήο, ιφγσ ηεο 
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ππνβάζκηζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο πνπ πξνθαιεί ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ. Ο 

κεραληζκφο απηφο δηθαηνινγεί, επίζεο, ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

πεηξάκαηα, φπνπ ηα πηελά εθηξέθνληαη ζηελ ίδηα θφξηηζε αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

εθηξνθήο (Estevez, 2007).  

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη πσο φηαλ ν δηαζέζηκνο 

ρψξνο αλά πηελφ είλαη κηθξφηεξνο απφ 0,07 m
2

 (14 πηελά/m
2

), κεηψλεηαη ην Β θαη 

ππνβαζκίδεηαη ε επδσία ησλ πηελψλ θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαγίνπ (Estevez, 

2007).  

4.3 Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο δαπέδνπ ζηελ επδσία 

Ζ απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ, εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, έρεη ζπζρεηηζηεί 

θαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο επδσίαο ζηα εθηξεθφκελα θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Pesti θαη 

Howarth, 1983: Mashaly θαη ζπλ., 1984: Craig θαη ζπλ., 1986). Ζ νινέλα απμαλφκελε πίεζε 

απφ ηηο θηινδσηθέο νξγαλψζεηο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επδσίαο ησλ πηελψλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα δηεμάγνληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ επδσία ησλ πηελψλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηηο 

απνδφζεηο (Estevez, 2007).  

Ο φξνο επδσία πεξηιακβάλεη ηα πέληε βαζηθά ζηνηρεία «ειεπζεξίαο» (five freedoms), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία ηα εθηξεθφκελα δψα ζα πξέπεη (Γηαλλαθφπνπινο θαη Σζεξβέλε-Γνχζε, 

2001: Defra, 2002):  

 Να κελ πεηλνχλ θαη λα κε δηςνχλ.  

 Να κελ θαηαπνλνχληαη, ηφζν ζεξκηθά φζν θαη θπζηθά.  

 Να κελ ππνθέξνπλ απφ πφλν, ηξαπκαηηζκφ θαη αζζέλεηα. 

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθδήισζεο ηεο θπζηνινγηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. 

 Να κελ ππνβάιινληαη ζε θφβν θαη άιιε κνξθή θαηαπφλεζεο.  

Σα δεηήκαηα γηα ηελ επδσία ησλ πηελψλ θαηέρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα. Δπίζεο, επεξεάδνπλ άκεζα ηελ εμέιημε ηεο 

πηελνηξνθίαο, επεηδή ζεσξείηαη φηη θάζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ επδσίαο ησλ πηελψλ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο γηα ηνλ πηελνηξφθν (Estevez, 2007). Σν 

δήηεκα ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν απηήο ηεο δηακάρεο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ αλά πηελφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθφηεηα 

ηεο εθηξνθήο (Proudfoot θαη ζπλ., 1979: Shanawany, 1988: Puron θαη ζπλ., 1995: Feddes θαη 

ζπλ., 2002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, εάλ ε θφξηηζε δαπέδνπ είλαη πνιχ πςειή, ην 

επίπεδν πγείαο θαη νη ζπλζήθεο επδσίαο ησλ πηελψλ ππνβαζκίδνληαη (Estevez, 2007). 
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χκθσλα κε ηνπο Bolton θαη ζπλ. (1972), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

θφξηηζεο δαπέδνπ ζην βάξνο ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηνπο Cravener θαη ζπλ. (1992), νη νπνίνη 

κέηξεζαλ ηελ αλαινγία ησλ εηεξφθηισλ θπηηάξσλ πξνο ηα ιεκθνθχηηαξα (Δ/Λ), ε απμεκέλε 

θφξηηζε δελ πξνθαιεί ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε ζηα εθηξεθφκελα νξλίζηα, επεηδή δελ 

δηαπηζηψζεθε κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Siegel 

(1960), ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ επηλεθξηδίσλ. 

Ζ απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθάιεζε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

θνξηηθνζηεξφλεο ηνπ πιάζκαηνο (Pesti θαη Howarth, 1983: Mashaly θαη ζπλ., 1984: Craig 

θαη ζπλ., 1986), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Thaxton θαη ζπλ. (2006), δελ παξαηεξήζεθε κεηαβνιή 

ζηε ζπγθέληξσζε ηεο θνξηηθνζηεξφλεο, ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ρνιεζηεξφιεο ηνπ νξνχ ηνπ 

αίκαηνο κεηαμχ νξληζίσλ πνπ εθηξέθνληαλ ζε θφξηηζε 0,14 m
2

 θαη 0,052 m
2

 /πηελφ, 

αληίζηνηρα (20 Kg/m
2
 θαη 40 Kg/m

2
). 

Οη Dawkins θαη ζπλ. (2004) θαη νη Jones θαη ζπλ. (2005) παξαηήξεζαλ κεηαβνιή ζηα 

επίπεδα θνξηηθνζηεξφλεο ησλ νξληζίσλ πνπ εθηξέθνληαλ ζε απμεκέλε θφξηηζε, ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο κάξηπξεο. Ωζηφζν, ε κεηαβνιή απνδφζεθε θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

θαη ιηγφηεξν ζηελ απμεκέλε θφξηηζε. Αληίζεηα, νη Heckert θαη ζπλ. (2002) παξαηήξεζαλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζπιάθνπ ηνπ Fabricious θαη ηεο αλαινγίαο ηνπ βάξνπο ηνπ 

ζπιάθνπ πξνο ην Β κε ηελ αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ (0,10 m
2 

θαη 0,05 m
2

/πηελφ), 

ππνδειψλνληαο ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

Ζ ζεκαζία ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη καδί κε ην πνζνζηφ ζλεηφηεηαο, απνηειεί ηνπο 

θχξηνπο δείθηεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε εθηίκεζε ηεο επδσίαο ησλ πηελψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΔ (Van Horne θαη Achterboch, 2008), παξά ην γεγνλφο φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο παξάκεηξνη, φπσο ε ζπκπεξηθνξά, νη απνδφζεηο, ε 

θαηάζηαζε πγείαο, ε ηαρχηεηα ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ε ηθαλφηεηα βάδηζεο, ε εθδήισζε 

αζθίηε θ.ά. (Γηαλλαθφπνπινο θαη Σζεξβέλε-Γνχζε, 2001: Estevez, 2007). 

Ζ ηθαλφηεηα βάδηζεο θαη ε ρσιφηεηα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δείθηεο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο ζηελ επδσία ησλ πηελψλ (Wang θαη ζπλ., 

1998: Sanotra θαη ζπλ., 2001β, 2002). Ζ ηθαλφηεηα βάδηζεο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ (Kestin θαη ζπλ., 1992: Garner θαη ζπλ., 2002). πγθεθξηκέλα, 

ε αλαινγία ησλ πηελψλ κε βαζκφ δπζθνιίαο βάδηζεο 4 θαη 5 (θιίκαθα 0-5, Kestin θαη ζπλ., 

1992), ην νπνίν ππνδειψλεη ζεκαληηθή δπζρέξεηα βάδηζεο, είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε, φηαλ 

ν δηαζέζηκνο ρψξνο αλά πηελφ είλαη ίζνο ή κηθξφηεξνο απφ 0,625 m
2

 (Sνrensen θαη ζπλ., 
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2000). Πηελά ηα νπνία εθηξέθνληαη ζε πςειή θφξηηζε εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά 

δεξκαηίηηδαο απφ επαθή ζην πέικα θαη ηα ηαξζνκεηαηάξζηα (Sorensen θαη ζπλ., 2000: 

Arnould θαη Faure, 2003: Dozier θαη ζπλ., 2005), επηδεηλψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

δπζθνιία βάδηζεο (Sorensen θαη ζπλ., 2000). 

Ζ επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ ηθαλφηεηα βάδηζεο ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηα θξενπαξαγσγά 

νξλίζηα (Andrews θαη ζπλ., 1997: Estevez θαη ζπλ., 1997). Δπίζεο, ε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζηξσκλήο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα βάδηζεο (Ekstrand, 1993: Wang 

θαη ζπλ., 1998). χκθσλα κε ηνπο Dozier θαη ζπλ. (2005), ε πςειφηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο ινηκψδνπο πνδνδεξκαηίηηδαο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο πγξαζίαο ηεο 

ζηξσκλήο. 

Ζ ρνλδξνδπζπιαζία ηεο θλήκεο (ΥΓΚ) απνηειεί κία αθφκε παξάκεηξν, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ επδσίαο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Ζ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΥΓΚ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηε θφξηηζε δαπέδνπ, φηαλ 

ζπγθξίλνληαη ρακειέο θαη κέηξηεο θνξηίζεηο (0,1 m
2

 θαη 0,045 m
2

 /πηελφ) (Sorensen θαη ζπλ., 

2000: Tablante θαη ζπλ., 2003). Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο Sanotra θαη ζπλ. (2001α), φηαλ 

ζπγθξίλνληαη πςειφηεξεο θνξηίζεηο, ε επίδξαζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηεο ΥΓΚ είλαη ζεκαληηθή. πγθεθξηκέλα, ην 27% ησλ πηελψλ εθδήισζαλ έληνλα 

ζπκπηψκαηα ΥΓΚ, φηαλ ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ 0,033 m
2

 /πηελφ (30 πηελά /m
2

). 

4.4 Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο δαπέδνπ ζηε ζπκπεξηθνξά 

Ο φξνο «ζπκπεξηθνξά» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

αληίδξαζεο ή ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ δψσλ ζε εζσηεξηθά ή 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε εθηίκεζεο ηεο επδσίαο ησλ πηελψλ. 

Όζν πιεζηέζηεξεο πξνο ηε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη νη εθδειψζεηο ησλ πηελψλ ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε επδσία ηνπο. Ζ θνηλσληθή ηεξαξρία επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πηελψλ 

κέζα ζην ζκήλνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πηελά πνπ βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία 

έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη λεξνχ, θαζψο θαη ζηελ αλεχξεζε θσιηάο, 

έλαληη άιισλ πηελψλ πνπ βξίζθνληαη θαηψηεξα. Ζ ζέζε ζηελ ηεξαξρία θαζνξίδεηαη κε 

ξακθίζκαηα κεηαμχ ησλ νξληζίσλ (Γηαλλαθφπνπινο θαη Σζεξβέλε-Γνχζε, 2001). Ζ εθηξνθή 

ησλ πηελψλ ζε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ ζπλνδεχηεθε απφ εθηξνπή ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ 

ηε θπζηνινγηθή ηεο κνξθή, δεδνκέλνπ φηη ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα ζηα πηελά λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο (Mtileni θαη ζπλ., 2007).  
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χκθσλα κε ηνπο Febrer θαη ζπλ. (2006), ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα αλαπηχζζνπλ 

κεηαμχ ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, νη νπνίνη δηαηεξνχληαη αθφκε θαη φηαλ εθηξέθνληαη ζε 

πςειή θφξηηζε. Ωζηφζν, ε ζπρλφηεηα ελφριεζεο, δειαδή ε δηαθνπή ησλ πεξηφδσλ εξεκίαο, 

απφ ηα άιια πηελά απμάλεηαη ζεκαληηθά, φηαλ ε θφξηηζε δαπέδνπ είλαη πςειή, ηφζν ζε 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (Estevez, 1994: Cornetto θαη ζπλ., 2002) φζν θαη ζε ζπλζήθεο 

εθηξνθήο (Hall, 2001: Febrer θαη ζπλ., 2006). Οη ελνριήζεηο, παξφιν πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηζεηηθφηεηα, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο θαη ακπρέο ζηε ξάρε ησλ 

πηελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ ζθαγίσλ (Proudfoot θαη ζπλ., 1979: 

Frankenhuis θαη ζπλ., 1991: Cravener θαη ζπλ., 1992: Bilgili θαη Hess, 1995). Ζ απμεκέλε 

θφξηηζε, εθηφο απφ ηελ επίδξαζε ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ελνριήζεηο, επεξεάδεη 

θαη άιιεο εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ πηελψλ, φπσο ηε ζπρλφηεηα αλάπαπζεο, 

ξακθίζκαηνο, πξφζιεςεο ηξνθήο θαη λεξνχ (Cornetto θαη Estevez, 2001: Arnould θαη Faure, 

2003: Febrer θαη ζπλ., 2006). 

Ζ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν ρξφλνο βάδηζεο ησλ πηελψλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

ηε θφξηηζε δαπέδνπ (Estevez θαη ζπλ., 1997: Hall, 2001: Febrer θαη ζπλ., 2006). Ζ αχμεζε 

ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ αλά πηελφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ιφγσ θνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ 

(Newberry θαη Hall, 1990: Estevez θαη ζπλ., 1997: Estevez, 2007).  

4.5 Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο δαπέδνπ ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο 

Ζ πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ, κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε 

ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο, νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, 

ην γελφηππν ησλ πηελψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνλ ηχπν ησλ ζαιάκσλ πεηξακαηηζκνχ, ην 

ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο πνπ δηεμήρζεζαλ νη 

πεηξακαηηζκνί (Sanotra θαη ζπλ., 2001β: Dawkins θαη ζπλ., 2004). 

Ζ επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο ζηελ εθδήισζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο 

απμεκέλεο θφξηηζεο έρεη αλαθεξζεί ζην παξειζφλ (Deaton θαη ζπλ., 1968), αιιά θαη πην 

πξφζθαηα (Weaver θαη Meijerhof, 1991: Ekstrand θαη Carpenter, 1998). Σν πνζνζηφ 

εκθάληζεο ηεο ινηκψδνπο πνδνδεξκαηίηηδαο θπκαίλεηαη απφ 35,4% έσο 75,5%, αλάινγα κε 

ηελ πγξαζία ηεο ζηξσκλήο (Ekstrand θαη ζπλ., 1997).  

Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ 

πηελψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε αλ φρη αδχλαηε, ε πξφβιεςε ηεο επίδξαζεο ηεο 

απμεκέλεο θφξηηζεο ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο. Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο θαη ξεαιηζηηθέο νη 

κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ 
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πηελψλ θαη νη ζπλζήθεο εθηξνθήο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδεη ε εηαηξεία πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ (Estevez, 2007). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη επίζεο λα δνζεί θαη ζηε ρψξα δηεμαγσγήο ησλ 

πεηξακαηηθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ, επεηδή νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη νη 

ζπλζήθεο εθηξνθήο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. Μεγάιε απφθιηζε παξαηεξείηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηελ Δπξψπε, ζπγθξηηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζηηο ΖΠΑ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο ηνπ ζηηεξεζίνπ, ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Αμηνζεκείσην 

παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο ζηξσκλήο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πηελνηξφθσλ ζηελ 

Δπξψπε απνκαθξχλνπλ ηε ζηξσκλή ζην ηέινο θάζε εθηξνθήο θαη ηελ αληηθαζηζηνχλ κε 

θαηλνχξγηα ζηελ επφκελε εθηξνθή. Αληίζεηα, ζηηο ΖΠΑ ε πιεηνλφηεηα ησλ πηελνηξφθσλ δελ 

απνκαθξχλεη ηε ζηξσκλή ζην ηέινο θάζε εθηξνθήο, αιιά ηε δηαηεξεί γηα 9-12 κήλεο, 

αθαηξψληαο απιά ηελ επηθαλεηαθή ζηνηβάδα πνπ ζρεκαηίδεηαη θαη πξνζζέηνληαο κηθξή 

πνζφηεηα θαηλνχξγηαο ζηξσκλήο. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, φζνλ αθνξά 

ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο ζηα πηελά (Estevez, 2007). 

Ζ πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο δηάθνξεο κειέηεο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ησλ 

Dawkins θαη ζπλ. (2004) θαη Jones θαη ζπλ. (2005), ππνδειψλνπλ φηη ε εθδήισζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο 

δξάζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη φρη κφλν ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεκνλσκέλα, δειαδή κφλν ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο, είλαη πνιχ 

απιντθή θαη πηζαλφλ ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή λα κελ 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ή αθφκε θαη λα ηελ επηδεηλψζεη (Dawkins θαη ζπλ., 

2004). 

Έλαο πην ξεαιηζηηθφο θαη πηζαλφλ πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ είλαη ε ηαπηφρξνλε βειηίσζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ ινηπψλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο ζηελ εθάζηνηε θφξηηζε δαπέδνπ (κέζα ζε 

θπζηνινγηθά θαη ξεαιηζηηθά φξηα). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ακκσλίαο ηεο ζηξσκλήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαθχκαλζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθηξνθήο (Estevez, 2007). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ θαζνξίδεη κία άξηζηε θφξηηζε 

δαπέδνπ, αιιά αληηκεησπίδεη ηελ θάζε εθηξνθή μερσξηζηά, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πηελνηξφθνπο λα απμήζνπλ ηε θφξηηζε δαπέδνπ, βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο, ρσξίο 

λα ππνβαζκίδεηαη ε πγεία θαη ε επδσία ησλ πηελψλ. Ωζηφζν, νη ζπλζήθεο εθηξνθήο είλαη 
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δπλακηθέο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο, αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο, ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ηελ επνρή ηνπ έηνπο θ.ά. Γηα απηφλ ην ιφγν, είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο, ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ 

πηελψλ, π.ρ. ειέγρνληαο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ινηκψδνπο πνδνδεξκαηίηηδαο ζην 

πηελνζθαγείν (Estevez, 2007). 

Ζ απμεκέλε θφξηηζε επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζηξσκλήο, φπσο ην pH, ηελ πγξαζία, ηε ζεξκνθξαζία, ηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηελ 

κηθξνρισξίδα ηεο (Dozier θαη ζπλ., 2005: 2006: Lovanh θαη ζπλ., 2007). Ζ κεηαβνιή ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηξσκλήο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε παζνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ινηκψδεο πνδνδεξκαηίηηδα θαη ηα εγθαχκαηα ηνπ ηαξζνκεηαηαξζίνπ. 

Δπίζεο, ε κεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηξσκλήο επλνεί ηε 

ζπνξνγνλία ησλ θνθθηδίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο θνθθηδίσζεο, 

ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1979: Hofacre θαη ζπλ., 1998: 2003: 

Jackson θαη ζπλ., 2003).  
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5. ΘΔΡΜΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ 

5.1 Γεληθά 

Σα πηελά ραξαθηεξίδνληαη σο «νκνηφζεξκα ή ζεξκφαηκα», επεηδή δηαζέηνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο ζεξκνξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξνχλ ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηφο ηνπο κέζα ζε ζηαζεξά, ζηελά φξηα ζρεδφλ αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Dawson and Whittow, 2000). 

Ζ ηθαλφηεηα απηή δελ ππήξρε ζην πξσηφγνλν είδνο θαη πηζαλφ πξφγνλν ηεο 

ζεκεξηλήο φξληζαο Archeopteryx lithographica θαη απνθηήζεθε θαηά ηελ εμέιημε ησλ 

πηελψλ, ζην κέζν ηεο Κξεηηδηθήο πεξηφδνπ. Ζ πςειή ηαρχηεηα ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ πηελψλ, απνηειεί πηζαλφλ εμειηθηηθή πξνζαξκνγή ησλ πηελψλ 

πνπ ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο 

θαη ιηγφηεξν γηα λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο απιήο πηήζεο (Ruben, 1996). 

Σα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία, ιφγσ 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ, ηεο ξνήο αίκαηνο θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηελ 

επηθάλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ήπαηνο είλαη πςειφηεξε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα, κε απνηέιεζκα ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ζηηο πεξηνρέο απηέο λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ 

αληηθεηκεληθή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο ζηα νξλίζηα ιακβάλεηαη απφ ην απεπζπζκέλν θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 41-42 
o
C (Dawson and Whittow, 2000). 

Ζ ζεξκφηεηα παξάγεηαη ζπλερψο ζηνλ νξγαληζκφ, σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιηθψλ 

εμεξγαζηψλ. Δάλ δελ ππήξραλ ππεχζπλνη ζεξκνξπζκηζηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ απνβνιή ηεο 

παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζα αλεξρφηαλ ζε κε αλεθηά επίπεδα. 

Ζ απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη είηε κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο, ηεο αγσγήο θαη ηεο 

κεηαγσγήο είηε κέζσ ηεο εμάηκηζεο λεξνχ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ην δέξκα. Ζ 

απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο φξληζαο κε ηελ αθφδεπζε θαη ηελ 

αβγνπαξαγσγή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ζπκβάιιεη ειάρηζηα ζηε ζεξκνξχζκηζε 

(Γηαλλαθφπνπινο θαη Σζεξβέλε-Γνχζε, 2001). 

Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα απνβιεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηδηαίηεξα ζην δέξκα, φπνπ ε ζεξκνθξαζία 

είλαη ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ αίκαηνο. Ζ απνβνιή ζεξκφηεηαο κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο, 

ηεο αγσγήο θαη ηεο κεηαγσγήο ζπκβάιιεη ζηελ απνβνιή ηνπ 75% ηεο παξαγφκελεο 

ζεξκφηεηαο (Dawson and Whittow, 2000).  
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Ζ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα ειέγρεηαη απφ ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα. Ζ κείσζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ησλ ζπκπαζεηηθψλ αγγεηνζπζηαιηηθψλ κπτθψλ ηλψλ 

ησλ αγγείσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή θαη ηελ απμεκέλε απνβνιή 

ζεξκφηεηαο. Σν εξέζηζκα γηα ηε κείσζε ηνπ ηφλνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αίκαηνο ηνπ εγθεθάινπ. Τπεξεπαίζζεηα θχηηαξα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ππνζάιακν, 

αληηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηνχληαη θπζηνινγηθνί 

κεραληζκνί θαη λα κεηαβάιιεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πηελψλ, κε ζηφρν ηελ απψιεηα 

ζεξκφηεηαο. Δπίζεο, ε κείσζε ηνπ ηφλνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηε δηέγεξζε ησλ 

ζεξκνυπνδνρέσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην δέξκα θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (Dawson and 

Whittow, 2000).  

Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνβνιή ζεξκφηεηαο θαη ηε κείσζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ ζηα πηελά ζπκβάιιεη ζηελ απνβνιή 

ηνπ 25% ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο θαη δηεμάγεηαη θπξίσο ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ιηγφηεξν ζην δέξκα, επεηδή ηα πηελά δελ δηαζέηνπλ ηδξσηνπνηνχο αδέλεο θαη ην πηέξσκα 

πεξηνξίδεη ηελ εμάηκηζε (Dawson and Whittow, 2000).  

Ο φξνο «ζεξκηθή θαηαπφλεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

πηελψλ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνπ ζαιάκνπ, είλαη πςειή, ηα νξλίζηα αλαπλένπλ κε 

αλνηρηφ ξάκθνο θαη απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαπλνψλ έσο θαη 150 /ιεπηφ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δηέξρεηαη πεξηζζφηεξνο αέξαο θαη λα εμαηκίδεηαη πεξηζζφηεξν λεξφ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 

θπζηνινγηθά φξηα (Ojano-Dirain θαη Waldroup, 2002). 

Δάλ ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ έρεη κεγάιε έληαζε θαη δηάξθεηα, ηφηε νδεγεί 

ζε ππνθαπλία θαη αλαπλεπζηηθή αιθάισζε, ιφγσ ηεο ηαρχπλνηαο πνπ παξαηεξείηαη. Όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη πςειή, ηα νξλίζηα κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνβνιήο ηεο. πγθεθξηκέλα, αλαδεηνχλ ζθηεξά θαη δξνζεξά κέξε, είλαη ιηγφηεξν δξαζηήξηα 

θαη έρνπλ ηηο πηέξπγεο πεζκέλεο θαη ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ην ζψκα (Dawson and 

Whittow, 2000).  

Δθηφο απφ ηε ζεξκνθξαζία, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε έρεη θαη ε 

ζρεηηθή πγξαζία, ε νπνία επεξεάδεη ηε ζεξκνθξαζία πνπ „αληηιακβάλνληαη‟ ηα πηελά. Ζ 

επίδξαζή ηεο είλαη ζεκαληηθφηεξε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, επεηδή παξεκπνδίδεη ηελ 

εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνβνιή ζεξκφηεηαο. Με ηελ αχμεζε ηεο 

ζρεηηθήο πγξαζίαο, ε εθδήισζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο γίλεηαη ζε ρακειφηεξε 



                                                                                 ΘΔΡΜΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ 

 85 

ζεξκνθξαζία θαη ε έληαζή ηεο είλαη πςειφηεξε. Αληίζεηα, ε κείσζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε απψιεηα λεξνχ θαη ηελ αθπδάησζε ησλ πηελψλ (Dawson 

and Whittow, 2000). 

5.2 Θεξκηθή θαηαπόλεζε ησλ πηελώλ 

Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθή γελεηηθή επηινγή πνπ αζθήζεθε ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα 

νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο 

ηεο ηξνθήο. Ωζηφζν, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηε ζεξκνξπζκηζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ηνπο ζηε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε (Ojano-Dirain θαη Waldroup, 2002). 

Ζ κείσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ γελνηχπσλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ 

ζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη αλάινγε ηεο ππέξκεηξεο αλάπηπμεο ησλ κπτθψλ καδψλ 

(Yahav, 2000). Δπίζεο, ε θαηαλαιηζθφκελε πνζφηεηα ηξνθήο θαη ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξληζίσλ έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ, κε απνηέιεζκα ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα λα 

ππεξηεξεί ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζεξκνξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

απνβνιή ηεο (Teeter, 1994). 

Ζ ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επεθηείλεηαη ζηηο ηξνπηθέο θαη 

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ. Δλδεηθηηθά, ζην Ηξάλ ε ζπκβνιή ηεο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο είλαη πνιχ πςειή, θαηέρνληαο ηε δεχηεξε 

ζέζε κεηά ηηο επηρεηξήζεηο πεηξειαίνπ. Δπίζεο, ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη νη θζελέο 

πξψηεο χιεο ηνπ ζηηεξεζίνπ, έρνπλ σζήζεη κεγάιεο, πνιπεζληθέο εηαηξείεο λα κεηαθέξνπλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εθηξνθψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο (Ojano-Dirain θαη Waldroup, 2002). 

Οη απνδφζεηο ησλ πηελψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο πζηεξνχλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο απνδφζεηο 

ησλ πηελψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηε Β. Ακεξηθή. Απηφ νθείιεηαη ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, κε ζεκαληηθφηεξν ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε πνπ πθίζηαληαη ηα πηελά, ιφγσ ησλ 

πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Αληίζηνηρν πξφβιεκα παξαηεξείηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ζηηο πηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ησλ πεξηνρψλ κε εχθξαην θιίκα (Ojano-Dirain θαη Waldroup, 2002: Al-

Ghamdi, 2008). 

Οη πεξηζζφηεξεο πηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ, βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Απηφ έρεη σο 
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απνηέιεζκα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πηελψλ, απφ ην 

πηελνηξνθείν ζην πηελνζθαγείν, λα είλαη κεγάιν. Σα πηελά, θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

αλακνλή γηα ηε ζθαγή ηνπο, είλαη εθηεζεηκέλα ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, φπσο 

ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ν ζπλσζηηζκφο, ε ζηέξεζε ηξνθήο θαη λεξνχ, ν έληνλνο ζφξπβνο θ.ά. 

Ζ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηα πηελά κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ ςπρνινγηθή 

θαηαπφλεζε έσο ζάλαην, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπο (Nicol θαη 

Scott, 1990: Mitchell θαη Kettlewell, 1993: 1998). 

Ο ζπρλφηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, πνπ 

πθίζηαληαη ηα νξλίζηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην πηελνζθαγείν, ζεσξείηαη ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε (Mitchell θαη ζπλ., 1992: Mitchell θαη Kettlewell, 1993). Ζ ρακειή 

ζεξκνθξαζία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο, ε νπνία ζπάληα νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο ζλεηφηεηαο. Αληίζεηα, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ, θαηά ηε κεηαθνξά ζην 

πηελνζθαγείν θαη ηελ αλακνλή θαηά ηε ζθαγή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειή ζλεηφηεηα, ζε 

ππνβάζκηζε ηεο επδσίαο θαη ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθαγίνπ (Mitchell θαη 

Kettlewell, 1998). 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, έλα κέζν φρεκα κεηαθέξεη πεξίπνπ 6.000 

πηελά κέζνπ Β 2 Kg, θαζέλα απφ ηα νπνία παξάγεη 10-15 Watt ζεξκφηεηαο θαη 10,5 g 

λεξνχ, ιφγσ εμάηκηζεο γηα ηελ απνβνιή ζεξκφηεηαο. πλνιηθά, παξάγνληαη 90 ΚW 

ζεξκφηεηαο θαη 63 Kg λεξνχ, πνζφηεηεο νη νπνίεο απμάλνπλ, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη 

ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αδπλακία απνκάθξπλζεο ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ 

νρήκαηνο κεηαθνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ (Mitchell θαη 

Kettlewell, 1998). 

Θεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο έρεη παξαηεξεζεί αθφκε 

θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο (Mitchell θαη ζπλ., 1992: Kettlewell θαη ζπλ., 

1993). Απηφ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία «ππξήλα ζεξκφηεηαο» ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο, ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαη ηεο αλνκνηφκνξθεο 

θαηαλνκήο ηνπ αέξα. ηνλ ππξήλα ζεξκφηεηαο, ε ζεξκνθξαζία αλέξρεηαη ζηνπο 30 
o
C θαη ε 

ζρεηηθή πγξαζία μεπεξλά ην 80%, κε απνηέιεζκα ηελ έληνλε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ 

πηελψλ (Mitchell θαη Kettlewell, 1998). 

5.3 Δπίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ζηηο απνδόζεηο 

Οη δπζκελείο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

πηελνηξνθία νθείινληαη ζηελ πςειή ζλεηφηεηα (Mashaly θαη ζπλ., 2004) θαη ηελ αξλεηηθή 
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επίδξαζε πνπ αζθεί ζηηο απνδφζεηο ησλ πηελψλ (Yalcin θαη ζπλ., 2001). Σα πηελά, φηαλ 

εθηίζεληαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη επηβξαδχλεηαη ν 

κεηαβνιηζκφο ηνπο (Yalcin θαη ζπλ., 1997). Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε κείσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο ηξηησδνζπξνλίλεο (Σ3) (Yahav θαη Plavnik, 1999) θαη έρεη σο ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Δπίζεο, ε έθζεζε ησλ πηελψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

κεηψλεη ηελ φξεμε γηα θαηαλάισζε ηξνθήο (Hurwitz θαη ζπλ., 1980). Όια ηα παξαπάλσ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηνπ ΓΜΣ (Yalcin θαη 

ζπλ., 2001: Mashaly θαη ζπλ., 2004). 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε, εθηφο απφ ηηο απνδφζεηο ησλ πηελψλ, επεξεάδεη θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαγίνπ, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο. πγθεθξηκέλα, πξνθαιεί απμεκέλε ελαπφζεζε ιίπνπο ζην 

ζθάγην (El-Husseiny θαη Creger, 1980), κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ νξλίζεηνπ θξέαηνο 

ζε πξσηεΐλεο (Tankson θαη ζπλ., 2001), αχμεζε ηεο ππεξνμείδσζεο ησλ ιηπηδίσλ (Altan θαη 

ζπλ., 2003), κείσζε ηνπ pH θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο χδαηνο θαη αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ PSE θξέαηνο (Feng θαη ζπλ., 2008).  

Ζ επίδξαζε πνπ αζθεί ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηελ 

αβγνπαξαγσγή θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε γνληκφηεηα, εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην δπζκελή 

ηεο ξφιν ζηελ πηελνηξνθία (Karaca θαη ζπλ., 2002: Mashaly θαη ζπλ., 2004). Ζ 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ θειχθνπο ησλ απγψλ κεηψλεηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο (Deaton θαη ζπλ., 1981: Grizzle θαη ζπλ., 

1992). Δπηπιένλ, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ αβγνπαξαγσγψλ νξλίζσλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ηνπ Β (Scott θαη Balnave, 1988), ηεο αβγνπαξαγσγήο (Whitehead θαη ζπλ., 

1998), ηνπ βάξνπο ηνπ αβγνχ (Balnave θαη Muheereza, 1997) θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

θειχθνπο (Mahmoud θαη ζπλ., 1996). 

Ζ δπζκελήο επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αβγνπαξαγσγήο νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζην 

γελλεηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο πεξηθεξηθήο αγγεηνδηαζηνιήο (Wolfenson θαη ζπλ., 1978) θαη 

ζηε κεησκέλε ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αζβεζηίνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο 

(Koelkebeck θαη Odom, 1994), ιφγσ ηεο ηαρχπλνηαο θαη ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο ηξνθήο 

θαη απνξξφθεζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (Bonnet θαη ζπλ., 

1997). Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αβγνπαξαγσγήο θαη ηελ 

αδπλακία ζρεκαηηζκνχ ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, ην νπνίν απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ 

πνπ πξνζδίδεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην θέιπθνο ησλ αβγψλ (Mashaly θαη ζπλ., 2004). 
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Ζ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ζηα πηελά πνπ εθηίζεληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

παξαηεξείηαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ ιεθηζηθή κεκβξάλε. Δπίζεο, ν δείθηεο πνηφηεηαο 

ζπέξκαηνο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε γνληκφηεηα, κεηψλεηαη φηαλ ηα πηελά εθηίζεληαη ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο (Karaca θαη ζπλ., 2002).  

5.4 Δπίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ζηελ επδσία 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ επδσία ησλ πηελψλ (Aksit θαη 

ζπλ., 2006). Ζ έθζεζε ησλ πηελψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

1) ηεο ζπγθέληξσζεο θνξηηθνζηεξόλεο ηνπ νξνύ ηνπ αίκαηνο (Ben Nathan θαη ζπλ., 1976), 2) 

ηεο αλαινγίαο Ε/Λ (Oltan θαη ζπλ., 2003) θαη 3) ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο CK (Hocking θαη ζπλ., 

1994), ηεο LDH (Feng θαη ζπλ., 2008) θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλώλ ζεξκηθνύ ζνθ 

(Franco-Jimerez θαη Beck, 2007). Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

επδσίαο ησλ πηελψλ (Siegel, 1980). Δπίζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

βαζεφθηισλ θπηηάξσλ θαη κείσζε ηνπ αηκαηνθξίηε, ιφγσ ηεο πεξηθεξηθήο αγγεηνδηαζηνιήο 

(Mitchell θαη ζπλ., 1992: Yahav θαη Hurwitz, 1996). 

5.5 Δπίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ζην πεπηηθό ζύζηεκα 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηα αλαηνκηθά θαη κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. πγθεθξηκέλα, επηβξαδχλεη ην ξπζκφ 

αλαλέσζεο ησλ εληεξνθπηηάξσλ (Lambert θαη ζπλ., 2002), κεηψλεη ην βάξνο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ην κήθνο ηεο λήζηηδαο (Mitchell θαη Carlisle, 1992) θαη ην χςνο ησλ 

ιαρλψλ (Garriga θαη ζπλ., 2006). Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο νθείινληαη ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο ηξνθήο θαη ηεο κεησκέλεο ζπγθέληξσζεο Σ3 πνπ παξαηεξείηαη 

ζηα πηελά πνπ εθηίζεληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (Garriga θαη ζπλ., 2006). 

Ζ ζχλζεζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο κεηαβάιιεηαη ζηα πηελά πνπ πθίζηαληαη 

ζεξκηθή θαηαπφλεζε (Burkholder θαη ζπλ., 2008). χκθσλα κε ηνπο Suzuki θαη ζπλ. (1983), 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζηαθπιφθνθθσλ, ησλ ζηξεπηφθνθθσλ θαη ησλ 

θισζηξηδίσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα.  

Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηα αλαηνκηθά θαη κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ζηε ζχλζεζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ απνηθηζκνχ ηνπ απφ παζνγφλα βαθηήξηα θαη ηελ 

απμεκέλε απέθθξηζή ηνπο κέζσ ησλ θνπξάλσλ (Bailey, 1988). 
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6. ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΛΟΓΧ ΦΤΥΟΤ 

6.1 Γεληθά 

Σν ςχρνο πξνθαιεί έληνλε θπζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε ζηα νξλίζηα θαη 

απαηηείηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ζηα 

θπζηνινγηθά φξηα (Hangalapura, 2006). πγθεθξηκέλα, ην ςχρνο ελεξγνπνηεί ηνπο 

ζεξκνξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη είηε πεξηνξίδνπλ ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο είηε 

απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηεο. Οη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ πηελψλ ζην ςχρνο 

δηεγείξνληαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αίκαηνο θαη ηα ηνπηθά αληαλαθιαζηηθά (Dawson and 

Whittow, 2000). 

Όηαλ ηα πηελά εθηίζεληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αλνξζψλνπλ ην πηέξσκα, κε 

ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

πνζφηεηα ζεξκνχ αέξα πνπ εγθισβίδεηαη αλάκεζα ζην δέξκα θαη ην πηέξσκα. Δπίζεο, ε 

απψιεηα ζεξκφηεηαο πεξηνξίδεηαη κε ηελ πεξηθεξηθή αγγεηνζχζπαζε, θαηά ηελ νπνία 

κεηψλεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα. Αθφκε, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο 

ζεξκφηεηαο ζπκβάιιεη θαη ην ζχζηεκα ηεο αληίζεηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ησλ ελ ησ βάζεη 

αγγείσλ ησλ θάησ άθξσλ. πγθεθξηκέλα, ην θιεβηθφ αίκα πνπ επηζηξέθεη απφ ηα θάησ άθξα 

πνξεχεηαη πνιχ θνληά ζην αξηεξηαθφ αίκα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ άθξα, κε 

απνηέιεζκα ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο απφ ην ζεξκφ αξηεξηαθφ αίκα ζην ςπρξφ θιεβηθφ 

αίκα (Dawson and Whittow, 2000). 

Όηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο δελ αξθεί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηα θπζηνινγηθά φξηα, ελεξγνπνηνχληαη νη ζεξκνξπζκηζηηθνί κεραληζκνί 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. ηα πηελά, ν θπξηφηεξνο κεραληζκφο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο είλαη ε 

γεληθεπκέλε, ξπζκηθή ζχζπαζε ησλ κπψλ, ην κπτθφ ξίγνο. Δίλαη απνηειεζκαηηθφο 

κεραληζκφο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ην 30% κε 50% ηεο ελέξγεηαο ηεο κπτθήο 

ζχζπαζεο κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα. Οη κπο πνπ ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο είλαη νη κπο ηνπ ζηέξλνπ, ελψ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζπκκεηέρνπλ θαη νη κπο 

ησλ θάησ άθξσλ. Ο κεηαβνιηζκφο ηνπ θαζηαλφρξσκνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, ν νπνίνο είλαη 

πινχζηνο ζε κηηνρφλδξηα, δελ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζηα πηελά, 

επεηδή ε ζπγθέληξσζή ηνπ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε (Dawson and Whittow, 2000). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηθαλφηεηα ζεξκνξχζκηζεο ζηα πηελά πξνέθπςε αλεμάξηεηα 

απφ εθείλε ησλ ζειαζηηθψλ, νη θπξηφηεξνη ζεξκνξπζκηζηηθνί κεραληζκνί είλαη παξφκνηνη. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ, νη νπνίεο 
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επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ζεξκνξχζκηζε (Dawson and Whittow, 

2000). 

Ζ αλαινγία ηεο ζεξκνεπαηζζεζίαο ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ πηελψλ θαη ησλ ζειαζηηθψλ (Simon, 1989). Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή 

ζεξκνξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, πιελ ηνπ κπτθνχ ξίγνπο, ζηε ζεξκνγέλεζε ησλ πηελψλ είλαη 

ειάρηζηε ή αθφκε θαη κεδακηλή (Marsh θαη Dawson, 1989). Ζ δξάζε ηνπο, ζηα πηελά, 

εθδειψλεηαη θπξίσο ην ρεηκψλα, έηζη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 

επεηδή ε ζεξκηθή πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ νη θσιηέο θαη νη θνπξληάζηξεο είλαη πνιχ κηθξή. 

Ζ ρεηκεξία λάξθε ζπάληα παξαηεξείηαη ζηα πηελά. Δπίζεο, κεγάινο αξηζκφο πηελψλ 

απνθεχγεη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα, κε ηε κεηαλάζηεπζε ζε άιιεο πεξηνρέο, 

φπνπ ε ζεξκνθξαζία θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο είλαη πην επλντθέο (Dawson θαη ζπλ., 1983).  

Ζ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ πηελψλ είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ ζειαζηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πηελά δηαζέηνπλ πηέξσκα, ην νπνίν εθηφο απφ ηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα 

ζπκβάιιεη θαη ζηε ζεξκνκφλσζή ηνπο, αληίζηνηρα κε ην ηξίρσκα ησλ ζειαζηηθψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαλνκή ηνπ ππνδφξηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε 

ζεξκνκφλσζε, ζηα πηελά είλαη εληνπηζκέλε, ελψ ζηα ζειαζηηθά είλαη δηάρπηα θαηαλεκεκέλε 

(Marsh θαη Dawson, 1989). 

Σα πηελά, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά, δελ δηαζέηνπλ ηδξσηνπνηνχο 

αδέλεο, κε απνηέιεζκα ε απψιεηα λεξνχ λα δηελεξγείηαη κε δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ απφ φηη 

ζηα ζειαζηηθά. Αληηζηαζκηζηηθά, ηα πηελά κπνξνχλ λα απνβάιινπλ λεξφ κέζσ ηεο 

εμάηκηζεο θαηά ηελ αλαπλνή, ν ξπζκφο ηεο νπνίαο επηηαρχλεηαη ζε θαηαζηάζεηο ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο (Dawson and Whittow, 2000).  

Σέινο, ν δηαθνξεηηθφο κεραληζκφο ηνθεηνχ (σνηνθία θαη δσνηνθία) επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνπο ζεξκνξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο. πγθεθξηκέλα, ε επψαζε ηνπ αβγνχ εθηφο 

ηνπ ζψκαηνο ηνπ πηελνχ πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεξκνξπζκηζηηθψλ 

κεραληζκψλ, αθφκε θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ζηέξεζεο 

ηξνθήο (Grant, 1982).  

6.2 Καηαπόλεζε ησλ πηελώλ ιόγσ ςύρνπο 

Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, νη δηαζηαπξψζεηο θαη ε εληαηηθή γελεηηθή επηινγή πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία γελνηχπσλ κε 

πςειφ ξπζκφ αχμεζεο θαη επλντθφ ΓΜΣ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή αθφκα πην 

εληαηηθψλ κεζφδσλ εθηξνθήο (Hangalapura, 2006). 
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Ζ εληαηηθή εθηξνθή ησλ πηελψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο επδσίαο ηνπο. Απηφ έθαλε επηηαθηηθή ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

εθηξνθήο, ιηγφηεξν εληαηηθψλ ή θαη εθηαηηθψλ, ζηηο νπνίεο ηα πηελά ζα βξίζθνληαη πην θνληά 

ζηηο θπζηνινγηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκεηνζεξαπεπηηθέο 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο (Van Loon θαη ζπλ., 2004).  

ε ηέηνηα ζπζηήκαηα εθηξνθήο, ηα πηελά είλαη εθηεζεηκέλα ζε δηάθνξνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, φπσο ην ςχρνο, ηε δέζηε θαη ηνλ άλεκν, αιιά 

θαη ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, φπσο ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ ηξνθή θαη ηελ 

εθδήισζε ξακθίζκαηνο (Hangalapura, 2006). Δπηπξφζζεηα, ην πεξηβάιινλ είλαη ιηγφηεξν 

ειεγρφκελν, κε απνηέιεζκα ηα πηελά λα έξρνληαη ζε επαθή κε κεγαιχηεξν κνιπζκαηηθφ 

θνξηίν (Mollenhorst θαη ζπλ., 2005). ηελ αχμεζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ θνξηίνπ, ζπκβάιιεη 

επίζεο θαη ε απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ (Hong θαη ζπλ., 2005). 

Ζ θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη γηα ηηο 

εληαηηθέο εθηξνθέο νξληζίσλ ησλ ρσξψλ ηεο Β. Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο, αιιά θαη ησλ 

εχθξαησλ ρσξψλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο ησλ πηελψλ, θαηά ηα νπνία νη ζεξκνξπζκηζηηθνί κεραληζκνί δελ έρνπλ αλαπηπρζεί 

πιήξσο θαη νη αλάγθεο ησλ πηελψλ ζε ζεξκφηεηα είλαη πςειέο. Αθφκε, θαηαπφλεζε ιφγσ 

ςχρνπο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζε πηελά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν, φηαλ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηεο εθηξνθήο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο (Hangalapura, 2006). 

6.3 Δπίδξαζε ηνπ ςύρνπο ζηελ επδσία 

Ζ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ςχρνπο ζηελ επδσία ησλ πηελψλ βαζίδεηαη ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο θνξηηθνζηεξφλεο ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο θαη ηε κέηξεζε ηεο αλαινγίαο Δ/Λ. 

χκθσλα κε ηνπο Hangalapura θαη ζπλ. (2004 α, β), ε θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο πξνθαιεί 

κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θνξηηθνζηεξφλεο ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. Αληίζεηα, ζχκθσλα 

κε ηνπο Hester θαη ζπλ. (1996) θαη ηνπο Shinder θαη ζπλ. (2002), ε ζπγθέληξσζε ηεο 

θνξηηθνζηεξφλεο ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο, ζε θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαη αβγνπαξαγσγέο 

φξληζεο πνπ εθηίζεληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, είλαη απμεκέλε. Δπίζεο, ε έθζεζε 

αβγνπαξαγσγψλ νξλίζσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο Δ/Λ 

(Hester θαη ζπλ., 1996).  
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6.4 Δπίδξαζε ηνπ ςύρνπο ζηελ πγεία 

Οη ζχγρξνλνη γελφηππνη θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ιφγσ ηεο έληνλεο γελεηηθήο 

επηινγήο πνπ αζθήζεθε, είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα αληεπεμέιζνπλ ζηνπο παξάγνληεο 

θαηαπφλεζεο θαη ην πςειφ κνιπζκαηηθφ θνξηίν, κε απνηέιεζκα φρη κφλν ηε κείσζε ησλ 

απνδφζεσλ, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο (Hangalapura, 2006).  

Ζ έθζεζε ησλ ζχγρξνλσλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

πξνδηαζέηεη ζηελ εθδήισζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο πλεπκνληθήο ππέξηαζεο (Wideman θαη 

French, 1999: Sato θαη ζπλ., 2002). Ο πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ γελνηχπσλ 

απαηηεί ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο νμπγφλνπ. Σν ςχρνο 

επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε, απμάλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη 

νμπγφλν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε ζπζηεκαηηθήο 

ππνμίαο (Julian, 1993). 

Ζ θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε κνιχλζεηο 

απφ ινηκψδεηο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ελφο πξντφληνο κε 

αλνζνεληζρπηηθή δξάζε, ε έθζεζε ησλ πηελψλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία πξηλ ηελ πεηξακαηηθή 

κφιπλζε κε Escherichia coli, απνηεινχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, επεηδή ε κφιπλζε απφ 

κφλε ηεο δελ ήηαλ ηθαλή λα πξνθαιέζεη αιινηψζεηο θνινβαθηεξηαθήο ζεςαηκίαο (Huff θαη 

ζπλ., 2007). 

Σν ςχρνο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο 

θαηαπφλεζεο θαη επεξεάδεη ηελ πγεία ησλ πηελψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ εθηξέθνληαη ζε κε 

εληαηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο (Hangalapura, 2006). 

6.5 Δπίδξαζε ηνπ ςύρνπο ζην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαηαπφλεζεο επεξεάδνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

κφιπλζεο απφ ινηκψδεηο παξάγνληεο ζηα πηελά θαη ηα ζειαζηηθά. Ωζηφζν, ε επίδξαζή ηνπο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλνζνινγηθνχο κεραληζκνχο παξακέλεη άγλσζηε. Γηα ηελ εξκελεία ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ςχρνπο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα έρνπλ πξνηαζεί δχν κεραληζκνί, ν 

βηνελεξγεηαθφο θαη ν ελδνθξηληθφο (Δηθόλα 6.1.), ρσξίο σζηφζν λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηνη 

κεηαμχ ηνπο (Hangalapura, 2006). 
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Δηθόλα 6.1. Ζ επίδξαζε ηνπ ςχρνπο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα (Hangalapura, 2006) 

 

 

χκθσλα κε ην βηνελεξγεηαθφ κεραληζκφ, ε ζεξκνξχζκηζε θαη ε δηέγεξζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο απαηηνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Demas θαη ζπλ., 1997). 

Ωζηφζν, ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλα θαη θνηλά θαη γηα ηνπο δχν 

κεραληζκνχο, κε απνηέιεζκα ε δηέγεξζε ηνπ ελφο πηζαλφλ λα πεξηνξίδεη ηε δηέγεξζε ηνπ 

άιινπ. χκθσλα κε ηνλ ελδνθξηληθφ κεραληζκφ, ην ςχρνο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα 

ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα, κε ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

νξκνλψλ πνπ εθθξίλνληαη (θνξηηθνζηεξφλε, ζπξνμίλε, ηξηησδνζπξνλίλε). Οη νξκφλεο απηέο 

θαη θπξίσο ε θνξηηθνζηεξφλε, επεξεάδνπλ άκεζα ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα 

θάζε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο λα επεξεάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηα εξεζίζκαηα (Madden θαη Felten, 1995: Hangalapura, 2006).  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ ςχρνπο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο κεραληζκνχο ηεο ρπκηθήο θαη ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο πνηθίινπλ ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη αληηθαηηθά. χκθσλα κε ηνπο Hester 

θαη ζπλ. (1996), ην ςχρνο πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηεο ρπκηθήο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο ζε 

αβγνπαξαγσγέο φξληζεο πνπ εθηξέθνληαη ζε αηνκηθνχο θισβνχο, αιιά φρη ζε 

αβγνπαξαγσγέο φξληζεο πνπ εθηξέθνληαη νκαδηθά. Οη Regnier θαη ζπλ. (1980) παξαηήξεζαλ 

ήπηα επίδξαζε ηνπ ςχρνπο ζηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ θαηά ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

πξνβάηνπ (SRBC), ηφζν ζε αβγνπαξαγσγέο φξληζεο φζν θαη ζε θξενπαξαγσγά νξλίζηα. Οη 

Dabbert θαη ζπλ. (1997) δελ παξαηήξεζαλ θαηαζηνιή ηεο ρπκηθήο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο 

κεηά απφ θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο ζε νξηχθηα, παξά ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ άζθεζε ην 

ςχρνο ζηε ρπκηθή αλνζνινγηθή αληίδξαζε ζε άγξηα πηελά (Cyanistes caeruleus) (Svensson 

θαη ζπλ., 1998). Ζ θπηηαξηθή αλνζνινγηθή αληίδξαζε αξζεληθψλ νξληζίσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε 

ρακειή ζεξκνθξαζία ππνβαζκίζηεθε (Regnier θαη Kelley, 1981), ελψ ζε αλαπηπζζφκελεο 

αβγνπαξαγσγέο φξληζεο ην ςχρνο δηέγεηξε ηελ θπηηαξηθή αλνζία (Van Loon θαη ζπλ., 2004). 

Ζ πνηθηιία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο παξαπάλσ επηδεκηνινγηθέο 

θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο απνδίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα θαηαπφλεζεο, ζην 

δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο θαηαπφλεζεο θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αλνζνινγηθήο 

αληίδξαζεο, ζηε δηαθνξεηηθή παξάκεηξν ηεο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο πνπ εθηηκάηαη, θαζψο 

επίζεο ζην δηαθνξεηηθφ είδνο θαη γελεηηθφ ππφβαζξν ησλ πηελψλ (Hangalapura, 2006).  
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7. ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΜΔ ΑΝΣΗΚΟΚΚΗΓΗΑΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ 

7.1 Γεληθά 

Ζ εληαηηθή γελεηηθή επηινγή πνπ αζθήζεθε ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ 

εθηξνθήο, νδήγεζε ζε αμηνζεκείσηε βειηίσζε ησλ απνδφζεψλ ηνπο. Παξάιιεια φκσο, είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο παξαζηηηθψλ λνζεκάησλ, φπσο είλαη 

ε θνθθηδίσζε, ιφγσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη ηεο απμεκέλεο 

θφξηηζεο δαπέδνπ (Lillehoj θαη Lillehoj, 2000: Lee, 2006). 

Ζ θνθθηδίσζε απνηειεί παξαζηηηθφ λφζεκα ησλ πηελψλ πνπ νθείιεηαη ζηε κφιπλζε 

απφ ηα πξσηφδσα ηνπ γέλνπο Eimeria spp., ηνπ θχινπ Apicomplexa (Levine, 1970). 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ κείσζε ησλ απνδφζεσλ, θαθή κεηαηξεςηκφηεηα ηεο ηξνθήο θαη 

ζπαληφηεξα απφ πςειή ζλεηφηεηα (Guzman θαη ζπλ., 2003). ηηο αβγνπαξαγσγέο φξληζεο 

πνπ εθηξέθνληαη ζε θισβνζηνηρίεο θαη φρη ζε δάπεδν κε ζηξσκλή, ε ζεκαζία ηεο 

θνθθηδίσζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηνπ 

παξαζίηνπ. Σα νξλίζηα πξνζβάιινληαη θπξίσο απφ 7 είδε θνθθηδίσλ ηνπ γέλνπο Eimeria spp. 

θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα είδε E. acervulina, E. tenella, E. maxima, E. brunetti, E. necatrix, 

E. mitis θαη E. praecox (Shirley, 1996: Γεσξγνπνχινπ, 2009). ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα, 

φζνλ αθνξά ηελ παζνγέλεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ηα ζεκαληηθφηεξα είδε θνθθηδίσλ 

ηνπ γέλνπο Eimeria spp. είλαη ην είδνο E. acervulina, ην είδνο E. maxima θαη ην είδνο 

E. tenella (McDougald θαη ζπλ., 1997). ηνπο γελλήηνξεο παξαηεξείηαη επηπιένλ, ην είδνο 

E. brunetti θαη ην είδνο E. necatrix (Williams, 1998).  

Ζ θνθθηδίσζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην παξαζηηηθφ λφζεκα κε ηνλ πςειφηεξν 

επηπνιαζκφ (Biggs, 1982) θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία (Lee, 2006). Σν 1995, ην θφζηνο ηεο θνθθηδίσζεο ζην ΖΒ 

ππνινγίζηεθε ζε £40 εθαηνκκχξηα ιίξεο Αγγιίαο, ελψ παγθνζκίσο μεπεξλνχζε ηα $800 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα (Williams, 1999α). ηηο ΖΠΑ, νη απψιεηεο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

πηελνηξνθία, ιφγσ ηεο θνθθηδίσζεο αλέξρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Allen θαη Fetterer ζε $450 

εθαηνκκχξηα (2002), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Yun θαη ζπλ. (2000) ζε $1,5 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εηεζίσο. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηεο θνθθηδίσζεο πξνθχπηεη φηη ην 82% 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ θαη ηελ θαθή κεηαηξεςηκφηεηα ηεο ηξνθήο θαη ην 18% 

ζην θφζηνο ηεο ζεξαπεπηηθήο θαη πξνιεπηηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα θαη ηνπο γελλήηνξεο (Williams, 1999α). 
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Ζ δηαζπνξά ησλ θνθθηδίσλ ζην πεξηβάιινλ είλαη επξεία, ιφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ησλ σνθχζηεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε κφιπλζε ησλ εθηξνθψλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλε 

(Williams, 1999β). Ζ κφιπλζε ησλ πηελψλ γίλεηαη, θπξίσο, κε ηελ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο 

θαη ηεο ζηξσκλήο. Γηα ηε κεηάδνζε ηεο κφιπλζεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί ε ηξνθή, ην λεξφ, 

θαζψο επίζεο θαη κεηαθνξείο, φπσο ηα ηξσθηηθά, ηα άγξηα πηελά, αθφκε θαη ν άλζξσπνο 

(Fayer θαη Reid, 1982). 

Ζ κφιπλζε ησλ πηελψλ απφ θνθθίδηα κπνξεί λα εθδεισζεί κε ηξεηο κνξθέο: ηελ 

θιηληθή θνθθηδίσζε, ηελ ππνθιηληθή θνθθηδίσζε θαη ηελ θνθθηδίαζε. Ζ θιηληθή κνξθή 

εθδειψλεηαη κε πςειή λνζεξφηεηα, ζλεηφηεηα, δηάξξνηα ή/θαη αηκνξξαγηθά θφπξαλα. ηελ 

ππνθιηληθή κνξθή ηεο θνθθηδίσζεο ηα πηελά δελ εθδειψλνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα, φπσο 

δηάξξνηα θαη ζλεηφηεηα, αιιά ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

αχμεζε ηνπ ΓΜΣ. Ζ θνθθηδίαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απιή παξνπζία θνθθηδίσλ ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, ρσξίο φκσο λα εθδειψλνληαη ζπκπηψκαηα θαη λα επεξεάδνληαη νη 

νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εθηξνθήο (Williams, 1999α: 2005). 

7.2 Βηνινγηθόο θύθινο Eimeria spp. 

Ο βηνινγηθφο θχθινο ηνπ Eimeria spp. είλαη άκεζνο θαη κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο 

θάζεηο: ηε ζπνξνγνλία, ηε κεξνγνλία (ζρηδνγνλία) θαη ηε γακεηνγνλία (Hammond, 1973). Ζ 

έλαξμε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ γίλεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο άσξεο σνθχζηεο ζε ψξηκε 

ζπνξνθφξν σνθχζηε, ε νπνία απνηειεί θαη ηε κνιχλνπζα κνξθή. Ζ ζπνξνγνλία δηεμάγεηαη 

ζην πεξηβάιινλ θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία θαη ηελ παξνπζία νμπγφλνπ 

(Kheysin, 1972).  

Οη ζπνξνθφξεο σνθχζηεηο, κεηά ηελ θαηάπνζή ηνπο, πθίζηαληαη ηε κεραληθή δξάζε 

ησλ ζπζπάζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ θαη ηελ επίδξαζε ησλ ελδχκσλ πέςεο θαη ησλ 

ρνιηθψλ αιάησλ, κε απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηνπ πεξηβιήκαηφο ηνπο θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ ζπνξνδσηδίσλ (Current θαη ζπλ., 1990). Σα ζπνξνδσίδηα εηζέξρνληαη ζηα εληεξηθά 

θχηηαξα, κεγεζχλνληαη θαη εμειίζζνληαη αξρηθά ζε ηξνθνδσίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζρηζηά, 

ηα νπνία πεξηέρνπλ ηα κεξνδσίδηα. Μεηά ηε ξήμε ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ζρηζηψλ θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ κεξνδσηδίσλ ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, νινθιεξψλεηαη ν πξψηνο 

κνλνγνληθφο ή ζρηδνγνληθφο θχθινο (Αξηνπνηφο, 1992).  

Σα κεξνδσίδηα εηζέξρνληαη ζε λέα εληεξηθά θχηηαξα, εμειίζζνληαη ζε λέα ζρηζηά θαη 

κεξνδσίδηα θαη νινθιεξψλεηαη θαη ν δεχηεξνο θχθινο. Ο αξηζκφο ησλ ζρηδνγνληθψλ θχθισλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θνθθηδίνπ. Απφ ηα κεξνδσίδηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζρηδνγνληθνχ 

θχθινπ πξνέξρνληαη ηα κηθξνγακεηνθχηηαξα θαη ηα καθξνγακεηνθχηηαξα, ηα νπνία 
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εμειίζζνληαη ζε κηθξνγακέηεο θαη καθξνγακέηεο, αληίζηνηρα. Με ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

γακεηψλ αξρίδεη ν εγγελήο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θνθθηδίσλ, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην 

δπγσηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε σνθχζηε πνπ απνβάιιεηαη κε ηα θφπξαλα ζην πεξηβάιινλ 

(Αξηνπνηφο, 1992). 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ θαηάπνζε ησλ ζπνξνθφξσλ 

σνθχζηεσλ έσο ηελ απνβνιή ησλ άσξσλ σνθχζηεσλ κε ηα θφπξαλα, θαιείηαη πεξίνδνο 

επψαζεο θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο ηνπ θνθθηδίνπ (Αξηνπνηφο, 1992).  

7.3 Πξόιεςε θνθθηδίσζεο 

Ζ αλάγθε γηα ηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο έγηλε επηηαθηηθή, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ηεο επξείαο δηαζπνξάο ησλ θνθθηδίσλ θαη ηεο πςειήο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο ππνθιηληθήο κνξθήο. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη πξφιεςεο ηεο θνθθηδίσζεο ζηα 

νξλίζηα είλαη ε πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζην ζηηεξέζην θαη ν 

εκβνιηαζκφο (Shirley θαη ζπλ., 2007). Ζ εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απνιπκαληηθψλ κε εηδηθή δξάζε θαηά ησλ θνθθηδίσλ, φπσο ε ακκσλία θαη νη 

θαηλφιεο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ηνπ παξαζηηηθνχ θνξηίνπ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο (Williams, 1997). 

7.3.1 Υεκεηνπξνθύιαμε 

Ζ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζην ζηηεξέζην ησλ πηελψλ απνηειεί ηε 

ζπρλφηεξε κέζνδν πξφιεςεο ηεο θνθθηδίσζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ην 1940 

(McDougald, 1982). Σα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξίλνληαη ζε 

ζπλζεηηθά θαη ηνλνθφξα (Chapman, 1999). 

Σα ζπλζεηηθά αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα, φπσο νη ζνπιθνλακίδεο, αλαθαιχθζεθαλ 

πξψηα θαη ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο (Levine, 1939) θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πηελνηξνθίαο (Chapman, 1999). Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ 

ζπλζεηηθψλ θαξκάθσλ πνηθίιεη, αλάινγα κε ηε δξαζηηθή νπζία πνπ πεξηέρνπλ. ε γεληθέο 

γξακκέο είλαη απνηειεζκαηηθά, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ απνβνιή σνθχζηεσλ κε ηα θφπξαλα, 

αιιά ζπρλά αλαπηχζζεηαη αλζεθηηθφηεηα απφ ηα θνθθίδηα (Ryley, 1980). 

Σα ηνλνθόξα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα αλαθαιχθζεθαλ κεηέπεηηα, αιιά ε πξνιεπηηθή 

ρνξήγεζή ηνπο ζηα ζηηεξέζηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ έρεη πιένλ θαζηεξσζεί 

(Williams, 1999β). Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ ηνλνθφξσλ αληηθνθθηδηαθψλ βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιειεπηδξνχλ κε κνλνζζελή θαη δηζζελή θαηηφληα, ζρεκαηίδνληαο 

ιηπφθηια ζπκπιέγκαηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηεο 
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θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ θνθθηδίσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα 

επεξεάδνληαη ηα θχηηαξα ηνπ μεληζηή (Kitandu θαη Juranova, 2006). Σα ηνλνθφξα 

αληηθνθθηδηαθά (θνθθηδηνζηαηηθά) πεξηνξίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ θνθθηδίσλ, επηηξέπνληαο 

ζε θάπνην βαζκφ ηελ εγθαηάζηαζε αλνζίαο (Danforth, 1998). Δπίζεο, ηα ηνλνθφξα 

αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα, εθηφο απφ ηελ αληηθνθθηδηαθή δξάζε, εθδειψλνπλ ηαπηφρξνλα θαη 

αληηθισζηξηδηαθή δξάζε, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξφιεςε ηεο NE (Martel 

θαη ζπλ., 2004). 

Ζ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θάξκαθσλ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα 

κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο απφ ηα θνθθίδηα (McDougald, 2003). Σα 

πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζπλήζσο ηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα είλαη: 

 Ζ ζπλερήο ρνξήγεζε ελφο ζπλζεηηθνχ ή ηνλνθφξνπ αληηθνθθηδηαθνχ ζηελ έλαξμε θαη 

ηελ αλάπηπμε, ηεξψληαο πάληα ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο γηα ηελ απνθπγή θαηαινίπσλ 

ζην νξλίζεην θξέαο (ζπλερέο πξφγξακκα – straight program). 

 Ζ ρνξήγεζε ελφο αληηθνθθηδηαθνχ θαηά ηελ έλαξμε θαη ελφο άιινπ θαηά ηελ 

αλάπηπμε, ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο (δηπιφ πξφγξακκα ή πξφγξακκα 

ελαιιαγήο ρξεζηκνπνίεζεο – shuttle program). 

 Ζ ζπλερήο ρνξήγεζε ελφο ζπλζεηηθνχ ή ηνλνθφξνπ αληηθνθθηδηαθνχ ζηελ έλαξμε θαη 

ηελ αλάπηπμε θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ θάπνην 

άιιν αληηθνθθηδηαθφ θάξκαθν ή εκβφιην (πξφγξακκα εθ πεξηηξνπήο ρξεζηκνπνίεζεο 

– rotation program). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο 

πεξηνξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο απφ ηα θνθθίδηα 

θαη ηεο κείσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (Chapman θαη Cherry, 1997). Δπίζεο, νη 

αλεζπρίεο ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ χπαξμε θαηαινίπσλ ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζην 

νξλίζεην θξέαο (McEvoy, 2001) θαη ε πίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ δψσλ (Young θαη 

Craig, 2001) νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ αληηθνθθηδηαθψλ θαη ζηελ πξφηαζε γηα 

αλαζεψξεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππνινίπσλ ην 2012 (Shirley θαη ζπλ., 2007). Αθφκε, 

ην πςειφ θφζηνο γηα ηελ αλεχξεζε λέσλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 

$500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά αληηθνθθηδηαθφ θάξκαθν (Chapman θαη ζπλ., 2002) θαη ε 

απζηεξή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ έγθξηζή ηνπο πεξηφξηζε ην ελδηαθέξνλ ησλ 
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θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ αλεχξεζε λέσλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ (Williams, 

1998). 

7.3.2 Δκβνιηαζκόο θαηά ηεο θνθθηδίσζεο 

 Ζ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ρνξήγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο θνθθηδίσζεο νδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πξφιεςεο, ε 

ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη ν εκβνιηαζκφο. Ζ ζηξαηεγηθή πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα βαζίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε πσο φηαλ ηα πηελά κνιχλνληαη 2-3 θνξέο ζπλερφκελα κε κηθξφ αξηζκφ 

θνθθηδίσλ, αλαπηχζζνπλ αλνζία (Joyer θαη Norton, 1973: Long θαη ζπλ., 1986). 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εκβνιίσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο είλαη γλσζηή απφ 

ην 1952 (Edgar θαη Kings, 1952) θαη εθαξκφζηεθε ζε γελλήηνξεο θαη ζε αβγνπαξαγσγέο 

φξληζεο πνπ εθηξέθνληαλ ζε δάπεδν κε ζηξσκλή (Williams, 1998). Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε, ιφγσ ηεο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε, ηεο κείσζεο ηεο 

αβγνπαξαγσγήο θαη ηνπ θελνχ πξνζηαζίαο έσο ηελ αλάπηπμε πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο 

(Danforth, 1998). Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιηαζκνχ, 

σο κέηξν πξφιεςεο θαηά ηεο θνθθηδίσζεο, εληζρχεηαη απφ ηελ αλεχξεζε λέσλ κεζφδσλ 

ρνξήγεζεο, νη νπνίεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα λα ρνξεγνχληαη κε 

αζθάιεηα, αθφκε θαη απφ ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ πηελψλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Vermeulen θαη ζπλ., 2001: Chapman θαη ζπλ., 2002). 

Ζ αλνζία πνπ αλαπηχζζεηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δσληαλνχ αληηθνθθηδηαθνχ 

εκβνιίνπ νθείιεηαη αξρηθά ζηελ εμέιημε ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα εληζρχεηαη θαη δηαηεξείηαη απφ ηηο επαλακνιχλζεηο είηε κε εκβνιηαθέο είηε 

κε θπζηθέο σνθχζηεηο πνπ αλεπξίζθνληαη ζηε ζηξσκλή (Williams, 2002). Ζ αλαθχθισζε ησλ 

σνθχζηεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο, φηη πηελά πνπ εκβνιηάζηεθαλ θαη παξέκεηλαλ ζε 

θισβνζηνηρίεο ήηαλ επαίζζεηα ζηε κφιπλζε απφ θνθθίδηα, ελψ αληίζεηα ηα πηελά πνπ 

παξέκεηλαλ ζε δάπεδν κε ζηξσκλή ήηαλ αλζεθηηθά (Chapman θαη Cherry, 1997). Δπηπιένλ, 

νη επαλαιακβαλφκελεο κνιχλζεηο κε κηθξφ αξηζκφ σνθχζηεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθέο, 

φζνλ αθνξά ηελ πξφθιεζε πξνζηαηεπηηθήο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

εθάπαμ κφιπλζε κε κεγάιν αξηζκφ θνθθηδίσλ (Joyner θαη Norton, 1973). 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε δσληαλφ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφθιεζε ήπησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν, βαζκνχ 1-

2 ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο ησλ Johnson θαη Reid (1970), ρσξίο σζηφζν λα εθδειψλνπλ 
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θιηληθά ζπκπηψκαηα ή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε (Williams, 1994). χκθσλα κε ηνπο 

Williams θαη Andrews (2001), νη αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο παξαηεξνχληαη, απφ ηελ 5
ε
 έσο 

ηελ 23
ε
 εκέξα κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ, ζην 24% ησλ πηελψλ θαη απνδίδνληαη ζηηο εκβνιηαθέο 

σνθχζηεηο θαη φρη ζηηο θπζηθέο. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ε έληαζε ησλ αιινηψζεσλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ δσληαλνχ εκβνιίνπ, ηε κέζνδν ρνξήγεζεο θαη ηελ ειηθία 

ησλ πηελψλ (Williams, 1994). 

7.3.2.1 Σα αληηθνθθηδηαθά εκβόιηα 

Σα αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε 

3 κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα δσληαλά πιήξνπο ινηκνγόλνπ δύλακεο, ηα δσληαλά ειαηησκέλεο 

ινηκνγόλνπ δύλακεο (ΕΛΔ) θαη ηα δσληαλά αλζεθηηθά ζε αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα (Kitandu 

θαη Juranova, 2006).  

Σα δσληαλά πιήξνπο ινηκνγφλνπ δχλακεο αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα πεξηέρνπλ κηθξφ 

αξηζκφ σνθχζηεσλ. Σν πιενλέθηεκά ηνπο έγθεηηαη ζηελ ηαπηφρξνλε θαη νκνηφκνξθε 

κφιπλζε φισλ ησλ πηελψλ κε κηθξφ αξηζκφ σνθχζηεσλ φηαλ ρνξεγεζνχλ κε ηε κνξθή γέιεο 

ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο (Kitandu θαη Juranova, 2006). Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ εκβνιίσλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπλίζηαληαη ζηνλ θίλδπλν εηζαγσγήο εηδψλ θνθθηδίσλ πνπ δελ 

πξνυπήξραλ ζηελ εθηξνθή, ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο αλνζίαο, ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ θαη ζηε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηεο εκβνιηαθήο 

δφζεο κε ηελ ειάρηζηε πξφθιεζε αιινηψζεσλ ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν (Lillehoj θαη 

Lillehoj, 2000). 

Σα ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα πεξηέρνπλ σνθχζηεηο ειαηησκέλεο ινηκνγφλνπ 

δχλακεο. Ζ κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ δσληαλψλ αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ 

κπνξεί λα πξνθχςεη κε αθηηλνβφιεζε ησλ σνθχζηεσλ (Waxler, 1941), κε 

επαλαιακβαλφκελεο δηφδνπο ησλ σνθχζηεσλ ζε εκβξπνθφξα απγά (Long, 1965) θαη κε 

επηινγή ησλ σνθχζηεσλ κε βάζε ηελ πξσηκφηεηα (Jeffers, 1975). Σν πιενλέθηεκα ησλ ΔΛΓ 

εκβνιίσλ είλαη ε αλάπηπμε αλνζίαο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή πξφθιεζε αιινηψζεσλ ζηνλ 

εληεξηθφ βιελλνγφλν, ιφγσ ηεο κεησκέλεο ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ 

(Williams, 1994).  

Σα αληηθνθθηδηαθά ΔΛΓ εκβφιηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζηα πξνγξάκκαηα εθ πεξηηξνπήο 

ρξεζηκνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη παξαηεξεζεί αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο 

απφ ηα θνθθίδηα ζηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα (Chapman, 2000). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε εηζαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ επαίζζεησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ θαηά ηνλ εκβνιηαζκφ 
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επηηξέπεη ηελ θπξηαξρία ηνπο, έλαληη ησλ αλζεθηηθψλ θπζηθψλ σνθχζηεσλ ηεο εθηξνθήο 

(Jeffers, 1976). Ζ θπξηαξρία ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιεινδηαζηαχξσζεο ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ κε ηηο θπζηθέο θαη φρη απιά ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ σνθχζηεσλ (Williams, 2002). Ζ αιιεινδηαζηαχξσζε ησλ 

σνθχζηεσλ, εθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επαηζζεζίαο ζηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα, 

πξνθαιεί ηαπηφρξνλα θαη κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ θπζηθψλ σνθχζηεσλ, επεηδή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη γελεηηθά ζηαζεξά θαη κεηαβηβάδνληαη θαηά ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ σνθχζηεσλ (Williams, 1999β). 

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ δσληαλψλ ινηκνγφλσλ θαη ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθψλ 

εκβνιίσλ έγθεηηαη ζηελ αδπλακία ρνξήγεζεο αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ, ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο λνζήκαηνο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο (3-4 εβδνκάδεο) 

(Chapman, 2000). Γηα απηφλ ην ιφγν, ην παξαζηηηθφ θνξηίν ηεο εθηξνθήο, πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δσληαλνχ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ εθηξνθψλ κε βάζε ην ζχζηεκα «all in - all out», κε ηε 

δηελέξγεηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο κε εηδηθά απνιπκαληηθά θαη ηελ εθαξκνγή 

πγεηνλνκηθνχ θελνχ ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδσλ (Chapman, 2000). Δπηπιένλ, επεηδή ε αλνζία 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηα πηελά είλαη εηδηθή ηνπ είδνπο ηνπ θνθθηδίνπ θαη ε αλαπαξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ΔΛΓ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ είλαη κηθξή, ηα ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα παζνγφλα είδε θνθθηδίσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα πηελά θαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σνθχζηεσλ λα είλαη κεγάινο, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο παξαγσγήο 

θαη δηάζεζεο ηνπ εκπνξηθνχ πξντφληνο λα είλαη πςειφ (Dalloul θαη Lillehoj, 2005).  

Ζ αδπλακία ηεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο δσληαλνχ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη 

αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αληηθνθθηδηαθψλ 

εκβνιίσλ πνπ πεξηέρνπλ σνθχζηεηο αλζεθηηθέο ζηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα (Li θαη ζπλ., 

2005). Σα πιενλεθηήκαηα ησλ εκβνιίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπλίζηαληαη ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ εθδήισζεο θνθθηδίσζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

πξνζηαηεπηηθήο αλνζίαο, ζηε βειηίσζε ηνπ ΓΜΣ, ζηελ πξνζηαζία απφ είδε θνθθηδίσλ πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εκβφιην θαη ζηελ ηαπηφρξνλε πξφιεςε θαηά βαθηεξηαθψλ 

λνζεκάησλ, φπσο ε ΝΔ, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο αληηθισζηξηδηαθήο δξάζεο ησλ ηνλνθφξσλ 

αληηθνθθηδηαθψλ (Chapman θαη ζπλ., 2002). Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ δηπινχ θφζηνπο (εκβφιην θαη 

αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα), ηεο πίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο πηζαλήο 

κειινληηθήο θαηάξγεζεο ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ, ε εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν (Williams, 2002). 
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Πξφζθαηα, πεξηγξάθεθε κία λέα θαηεγνξία αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ, ηα εκβφιηα 

ππνκνλάδαο, ηα νπνία έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο δηαζηαπξνχκελεο αλνζίαο κεηαμχ ησλ εηδψλ 

θνθθηδίσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα νξλίζηα (Wallach θαη ζπλ., 2008). Σα εκβφιηα απηά 

ρνξεγνχληαη ελέζηκα ζηα παηξνγνληθά ζκήλε. Πεξηέρνπλ αληηγφλα απφ ηα γακεηνθχηηαξα 

ηεο E. maxima θαη πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ IgΤ. Σα αληηζψκαηα, κέζσ ηεο 

κεηξηθήο αλνζίαο, κεηαθέξνληαη ζηνπο απνγφλνπο θαη πξνζηαηεχνπλ έλαληη φισλ ησλ εηδψλ 

θνθθηδίσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα νξλίζηα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δσήο 

(Wallach, 2002). Ζ πξνζηαζία απηή είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο κεηξηθήο αλνζίαο, θπξίσο 

έσο ηελ ειηθία ησλ 3-4 εβδνκάδσλ, φζν θαη ηεο δηέγεξζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ ίδησλ ησλ πηελψλ, ιφγσ ηεο θπζηθήο ηνπο κφιπλζεο κε ηηο σνθχζηεηο ηεο εθηξνθήο 

(Wallach θαη ζπλ., 2008). 

7.3.2.2. Μείσζε ηεο ινηκνγόλνπ δύλακεο ησλ εκβνιηαθώλ σνθύζηεσλ 

Ζ κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ δσληαλψλ αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ κπνξεί 

λα πξνθχςεη κε αθηηλνβόιεζε ησλ σνθύζηεσλ (Waxler, 1941), κε επαλαιακβαλόκελεο 

δηόδνπο ησλ σνθύζηεσλ ζε εκβξπνθόξα απγά (Long, 1965) θαη κε επηινγή ησλ σνθύζηεσλ κε 

βάζε ηελ πξσηκόηεηα (Jeffers, 1975). 

Ζ κεησκέλε ινηκνγφλνο δχλακε ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

αθηηλνβφιεζε κε αθηηλνβνιία γ δελ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο, αιιά 

θπξίσο ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δσληαλψλ σνθχζηεσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, ιφγσ 

ηεο έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία. Ωζηφζν, έρεη απνδεηρζεί φηη ε αθηηλνβφιεζε ζε ρακειέο 

δφζεηο αλαζηέιιεη ην ζρηδνγνληθφ ζηάδην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ρσξίο λα πξνθαιεί απψιεηα 

ηεο αληηγνληθφηεηαο (Jenkins θαη ζπλ. 1993). 

Ζ E. tenella είλαη ην κνλαδηθφ είδνο θνθθηδίνπ πνπ πξνζβάιιεη ηα νξλίζηα, ην νπνίν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη ην βηνινγηθφ ηνπ θχθιν ζηε ρνξην-αιιαληντθή κεκβξάλε 

εκβξπνθφξσλ απγψλ (Long, 1965). Ο αξηζκφο ησλ σνθχζηεσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά, κεηά 

απφ επαλαιακβαλφκελεο δηφδνπο ζε εκβξπνθφξα απγά, ελψ ε ινηκνγφλνο δχλακε ηνπ 

θνθθηδίνπ γηα ην έκβξπν θαη ην πηελφ κεηψλεηαη (Long, 1972). Ζ κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ 

δχλακεο νθείιεηαη ζηελ αδπλακία παξαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθά κεγάισλ ζρηζηψλ 2
εο

 

γεληάο (Long, 1973β). Ωζηφζν, ε κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο δελ απνηειεί γελεηηθά 

ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή αλάθηεζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο 

(Shirley θαη Long, 1990). 

Ζ κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο ησλ αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ κε επηινγή ησλ 

σνθχζηεσλ κε βάζε ηελ πξσηκφηεηα απνηειεί ηε ζπρλφηεξε κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 
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παξαζθεπή αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ (Williams, 2002). Όια ηα είδε θνθθηδίσλ πνπ 

πξνζβάιινπλ ηα νξλίζηα κπνξνχλ επηιεγνχλ κε βάζε ηε κηθξή δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

επψαζεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σνθχζηεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηελ 

πξσηκφηεηα είλαη: α) ε κηθξόηεξε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ θαη ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

ηθαλόηεηαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ή/θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ ζρηδνγνληθψλ ζηαδίσλ, β) 

ε κείσζε ηεο ινηκνγόλνπ δύλακεο, γ) ε δηαηήξεζε ηεο αληηγνληθόηεηαο θαη δ) ε γελεηηθή 

ζηαζεξόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Shirley θαη Bedrink, 1997). 

7.3.2.3 Ζ ζύλζεζε ησλ δσληαλώλ αληηθνθθηδηαθώλ εκβνιίσλ 

Ο βηνινγηθφο θχθινο ησλ θνθθηδίσλ είλαη πεξίπινθνο θαη πεξηιακβάλεη 

ελδνθπηηαξηθέο θαη εμσθπηηαξηθέο θάζεηο, θαζψο επίζεο εγγελή θαη αγελή ζηάδηα 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη εμίζνπ πεξίπινθε θαη ε αλνζία ησλ 

πηελψλ θαηά ηεο θνθθηδίσζεο, πεξηιακβάλνληαο ηε δηέγεξζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ρπκηθήο 

θαη ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο, θαζψο επίζεο ηεο εηδηθήο θαη ηεο κε εηδηθήο αλνζίαο (Lillehoj, 

1998). Ζ αλνζία πνπ αλαπηχζζεη ν μεληζηήο είλαη εηδηθή ηνπ είδνπο ηνπ θνθθηδίνπ, κε 

απνηέιεζκα ηα νξλίζηα λα κελ πξνζηαηεχνληαη έλαληη κφιπλζεο κε εηεξφινγν είδνο (Rose, 

1973) ή θαη εηεξφινγν ζηέιερνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο E. maxima (Shirley, 1989). Γηα 

απηφλ ην ιφγν, ε επηινγή ησλ εηδψλ θαη ησλ ζηειερψλ θνθθηδίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχλζεζε 

ησλ δσληαλψλ αληηθνθθηδηαθψλ εκβνιίσλ δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν (Williams, 2002).  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα, ηα νπνία δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ είδε θνθθηδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή, ππάξρεη θίλδπλνο 

εθδήισζεο λνζήκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηε ζεκαζία ησλ ιηγφηεξν παζνγφλσλ ή 

ζεσξεηηθά απαζνγφλσλ εηδψλ θνθθηδίσλ, ηα νπνία ζπλήζσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα (Chapman θαη ζπλ., 2002). 

Οξηζκέλα είδε θνθθηδίσλ, φπσο ην E. mitis θαη ην E. praecox, έρνπλ ιαλζαζκέλα 

ζεσξεζεί απαζνγφλα, κε απνηέιεζκα ε ζεκαζία ηνπο ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο λα έρεη 

ππνηηκεζεί (Williams, 1998). Σν είδνο E. mitis εκθαλίδεη παγθφζκηα δηαζπνξά (Chapman, 

1982), ηθαλνπνηεηηθή αληηγνληθφηεηα (Shirley, 1988) θαη ε ινηκνγφλνο ηνπ δχλακε είλαη 

αλάινγε ηνπ είδνπο E. acervulina (Shirley θαη ζπλ., 1983). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε 

ελζσκάησζή ηνπ ζηα δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Παξφιν πνπ ε ινηκνγφλνο δχλακε ηνπ E. praecox είλαη κέηξηα (Long, 

1968), ε αλαπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε (Williams, 2002), ελψ ε 

αληηγνληθφηεηά ηνπ ππεξηεξεί ηνπ E. mitis (Shirley, 1988), κε απνηέιεζκα ε ελζσκάησζή ηνπ 
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ζηα δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ λα κελ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. 

ε αληίζεζε κε ηε ινηκνγφλν δχλακε ησλ θνθθηδίσλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ 

εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ν γελφηππνο ηνπ νξληζίνπ (Patterson θαη ζπλ., 1961) θαη ην 

ζηηεξέζην (Williams, 1992β), ε αληηγνληθφηεηα απνηειεί ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θνθθηδίσλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ είδνπο E. maxima (Schnitzler θαη Shirley, 1999). 

Έρεη παξαηεξεζεί αμηνζεκείσηε αληηγνληθή πνηθηιία ηνπ είδνπο E. maxima, κεηαμχ ζηειερψλ 

απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Martin θαη ζπλ., 1997), κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη δηαζηαπξνχκελε πξνζηαηεπηηθή αλνζία θαη ηα πηελά λα είλαη εθηεζεηκέλα. Γηα απηφλ 

ην ιφγν, ε ελζσκάησζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ εηεξφινγσλ ζηειερψλ E. maxima ζηα 

δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα νξληζίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

7.4 ρέζε θνθθηδίσζεο θαη εκβνιηαζκνύ κε άιια λνζήκαηα 

Ζ πξνζβνιή ησλ νξληζίσλ απφ E. tenella ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε ησλ 

αιινηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε κφιπλζε απφ Histomonas meleagridis (McDougald θαη Hu, 

2001). πγθεθξηκέλα, ε κηθηή πεηξακαηηθή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πηελψλ κε επαηηθέο αιινηψζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε κφλν κε ην 

Histomonas meleagridis. Ο ηξαπκαηηζκφο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, ιφγσ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θνθθηδίσλ, επλνεί επίζεο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

παζνγφλσλ βαθηεξίσλ, φπσο ηεο Salmonella typhimurium (Baba θαη ζπλ., 1982) θαη ηνπ 

C. perfringens (Helmbolt θαη ζπλ., 1971).  

Ο ηξαπκαηηζκφο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απειεπζέξσζε έκκνξθσλ θαη άκνξθσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο ζηνλ απιφ ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Σα ζπζηαηηθά απηά θαη ηδηαίηεξα νη πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο 

απνηεινχλ ηδαληθφ ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens 

(Williams θαη ζπλ., 2003), δεδνκέλνπ φηη δελ δηαζέηεη ηνπο κεραληζκνχο γηα ηε ζχλζεζε 13 

απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ (Petit θαη ζπλ., 1999). Δπίζεο, ε κφιπλζε ησλ πηελψλ κε θνθθίδηα 

απμάλεη ην ρξφλν δηαβαηφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, δίλνληαο ζηα βαθηήξηα ην 

απαξαίηεην ρξνληθφ πεξηζψξην λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ πξνο 

φθειφο ηνπο, λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ ηνμίλεο (Shane θαη ζπλ., 1985). 

χκθσλα κε πην πξφζθαηε ζεσξία, ε θνθθηδίσζε πξνδηαζέηεη ζηελ εθδήισζε ηεο 

ΝΔ, κέζσ ηεο πξφθιεζεο ηνπηθήο Σ-ιεκθνθπηηαξηθήο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο θαη ηεο 

απμεκέλεο παξαγσγήο βιέλλεο απφ ηα θαιπθνεηδή θχηηαξα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ 

(Collier θαη ζπλ., 2008). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ζχζηαζεο ηεο 
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κηθξνρισξίδαο ηνπ εηιενχ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens. Σν C. perfringens 

δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηε βιέλλε σο 

ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ηελ παξαγσγή ηνμηλψλ (De Plancke θαη ζπλ., 2002: 

Collier θαη ζπλ., 2003). 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηεο θνθθηδίσζεο ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζηα πεξηζζφηεξα πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηνπ λνζήκαηνο πξηλ ηε κφιπλζε κε 

C. perfringens εθαξκφδεηαη κφιπλζε κε θνθθίδηα (Shane θαη ζπλ., 1985: Baba θαη ζπλ., 

1992: Branton θαη ζπλ., 1997) ή κε πνιιαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ 

(Keyburn θαη ζπλ., 2006: Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2007: Pedersen θαη ζπλ., 2008). 

Οη αλαθνξέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

δσληαλνχ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, είλαη αληηθαηηθέο. 

ε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ζε νξλίζηα απαιιαγκέλα απφ θνθθίδηα, ζηα νπνία 

ρνξεγήζεθε ην αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, δελ εθδειψζεθε ΝΔ (Williams, 1994: Waldenstedt 

θαη ζπλ., 1999), παξά ηε κφιπλζε κε C. perfringens. Οη Williams θαη ζπλ. (1999β) αλέθεξαλ 

φηη θξενπαξαγσγά νξλίζηα, ηα νπνία είραλ εκβνιηαζηεί κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, δελ 

εθδήισζαλ ΝΔ, ελψ αληίζεηα πηελά ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ηνλνθφξα αληηθνθθηδηαθά 

θάξκαθα θαη ΑΑΠ εθδήισζαλ ΝΔ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο κειέηεο ησλ Ernik θαη Bedrnik (2001), 

ζηηο εθηξνθέο θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο ηεο θνθθηδίσζεο βαζηδφηαλ 

ζηελ πξνιεπηηθή ρνξήγεζε αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ δελ εθδειψζεθαλ πεξηζηαηηθά ΝΔ, 

παξά κφλν φηαλ εθαξκφζηεθε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην. πγθεθξηκέλα, ζηελ 1
ε
 θαη ηε 

2
ε
 εθηξνθή, θαηά ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα, δελ εθδειψζεθαλ 

πεξηζηαηηθά ΝΔ, ζε αληίζεζε κε ηελ 3
ε
 θαη 4

ε
 εθηξνθή, φπνπ ηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, κε απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε ΝΔ. 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 εθηξνθή, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη 

ηελ επαλαθνξά ησλ αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζηακάηεζαλ θαη ηα πεξηζηαηηθά ΝΔ (Ernik 

θαη Bedrnik, 2001). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Waldenstedt θαη ζπλ. (1999), πηελά ηα νπνία είραλ 

εκβνιηαζηεί θαηά ηεο θνθθηδίσζεο παξνπζίαδαλ πςειφηεξν πιεζπζκφ C. perfringens ζηα 

ηπθιά θαη ρακειφηεξν Β, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά ζηα νπνία είραλ ρνξεγεζεί 

αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα. Σα εκβνιηαζκέλα πηελά είραλ επίζεο πςειφηεξν πιεζπζκφ 

C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη εθδήισζαλ ΝΔ. Ωζηφζν, δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί αλ ηα παξαπάλσ νθείινληαλ ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 
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βιελλνγφλνπ απφ ηηο εκβνιηαθέο ή ηηο θπζηθέο σνθχζηεηο ή ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ. 

Γελ είλαη αθφκε γλσζηφ, εάλ γηα ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ απαηηείηαη εθηεηακέλνο 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ ή αθφκε θαη νη ήπηεο αιινηψζεηο per se είλαη ηθαλέο 

λα πξνδηαζέζνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (Williams, 2002). Οη ήπηεο αιινηψζεηο πνπ 

πξνθαινχλ νη εμαζζελεκέλεο σνθχζηεηο πηζαλφλ λα παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα 

ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. Δπίζεο, έλα αθφκε γεγνλφο πνχ ζπλεγνξεί ζηελ ππφζεζε φηη ν 

εκβνιηαζκφο θαηά ηεο θνθθηδίσζεο πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, είλαη φηη 

ε εθαξκνγή ηνπ εκβνιηαζκνχ κε δσληαλέο, εμαζζελεκέλεο σνθχζηεηο απνθιείεη ηελ 

ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε ηνλνθφξσλ αληηθνθθηδηαθψλ, ηα νπνία, εθηφο ηεο αληηθνθθηδηαθήο 

δξάζεο, εκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη αληηθισζηξηδηαθή δξάζε (Williams, 2002: Martel θαη 

ζπλ., 2004). 
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1. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

1.1 Πηελά θαη εγθαηαζηάζεηο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ θαηαπφλεζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 1260 λενζζνί εκέξαο 

Cobb 500, νη νπνίνη πξνκεζεχηεθαλ απφ εκπνξηθφ εθθνιαπηήξην (Κνπηζφο-Σδψηδαο 

Δθθνιαπηήξηα–Πηελνηξνθεία ΑΔΒΔ, Δ-508). Μεηά ηελ παξαιαβή, αθνινχζεζε θιηληθή 

εμέηαζε, δχγηζε θαη λεθξνηνκή ησλ λεθξψλ λενζζψλ. Σφζν απφ ηνπο λεθξνχο φζν θαη απφ 

ηνπο δσληαλνχο λενζζνχο, δηελεξγήζεθαλ βαθηεξηνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν 

κφιπλζεο απφ παζνγφλα βαθηήξηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ήηαλ αξλεηηθά. 

Οη λενζζνί θαηαλεκήζεθαλ ηπραία ζε ηζάξηζκεο πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο ζε μερσξηζηνχο ζαιάκνπο. Οη θισβνί ήηαλ κεηαιιηθνί κε 

πιαζηηθφ δάπεδν, δηαζηάζεσλ 110 cm πιάηνο επί 200 cm κήθνο. Ζ θφξηηζε δαπέδνπ ζε φιεο 

ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ 33 Kg βηνκάδαο νξληζίσλ ζε ειηθία θαηά ηε ζθαγή/m
2 

ή αιιηψο 

15 νξλίζηα/m
2
 (Οδεγία 2007/43/EC), κε εμαίξεζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο 

θφξηηζεο, φπνπ ζε δχν νκάδεο ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ 30 νξλίζηα/m
2
. 

Σν δάπεδν ηνπ θισβνχ θαιχθζεθε κε ραξηφλη, πάλσ ζην νπνίν πξνζηέζεθε ε 

ζηξσκλή, ζε πάρνο 10 cm. Ωο πιηθφ ζηξσκλήο ρξεζηκνπνηήζεθε πξηνλίδη, ην νπνίν 

πξνεγνπκέλσο είρε απνζηεηξσζεί ζε πγξφ θιίβαλν ζηνπο 121 
o
C γηα 20 ιεπηά (Cyclomotic 

control, EA605A). 

Σν ζχζηεκα πδξνδφηεζεο πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο πδξνδφρνπο ηχπνπ ζειήο, κε 

ελζσκαησκέλν θχπειιν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο λεξνχ θαη ηεο δηαβξνρήο ηεο 

ζηξσκλήο. Ζ θαηαλάισζε λεξνχ γηλφηαλ θαηά βνχιεζε. Σηο πξψηεο εκέξεο ηεο δσήο ησλ 

λενζζψλ ε ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο γηλφηαλ ζε ηξία πιαζηηθά ηαςάθηα δηακέηξνπ 10 cm, ηα 

νπνία αληηθαηαζηάζεθαλ ζηαδηαθά απφ πέληε πιαζηηθέο ζθαθνεηδείο ηξνθνδφρνπο, 

δηαζηάζεσλ 30 (κήθνο) x 10 (πιάηνο) x 6 (χςνο) cm.  

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ήηαλ απηφκαην θαη πιήξσο ειεγρφκελν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνζαξκνδφηαλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ νξληζίσλ, φπσο νξίδεη ε εηαηξία πξνκήζεηαο ησλ 

λενζζψλ (Cobb-Vantress Inc.). Σν πξφγξακκα θσηηζκνχ πεξηειάκβαλε 23 ψξεο θσο θαη 1 

ψξα ζθνηάδη, ε νπνία γηλφηαλ απηφκαηα απφ ηηο 04:00 π.κ. έσο ηηο 05:00 π.κ. 

Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ζαιάκσλ ήηαλ πιήξσο ειεγρφκελε, ξπζκηδφκελε θαη ζχκθσλε κε 

ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ (Cobb-Vantress Inc.). πγθεθξηκέλα, ε 
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ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ ηελ πξψηε εκέξα ήηαλ 35
 o

C θαη κεηά ηελ πξψηε εβδνκάδα 

κεησλφηαλ θαηά έλα βαζκφ εκεξεζίσο, έηζη ψζηε ζηελ ειηθία ησλ 17 εκεξψλ λα είλαη 25 
o
C. 

Ζ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο βαζηδφηαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζηηθνχ (R 410A 

Split series, Daikin) θαη ησλ ζσκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Απφ ηελ ειηθίαο ηεο κίαο 

εκέξαο έσο εθείλε ησλ δέθα εκεξψλ, επηθνπξηθά ησλ παξαπάλσ, ηνπνζεηήζεθαλ δχν 

ζεξκαληηθέο πεγέο (ζεξκνκεηέξεο) κε ππέξπζξνπο ιακπηήξεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο 

(250Watt), ζε χςνο 100 cm απφ ην επίπεδν ηεο ζηξσκλήο.  

Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο γηλφηαλ 3 θνξέο εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο 

ειεθηξνληθνχ ζεξκνκέηξνπ (DT-2, Dende), ην νπνίν είρε ηνπνζεηεζεί πιεπξηθά ηνπ θισβνχ, 

ζην χςνο ησλ νξληζίσλ. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο γηλφηαλ θάζε 5 

ιεπηά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ, κε απηφκαηνπο, ειεθηξνληθνχο θαηαγξαθείο 

(Hobo, onset, Computer Corporation, Bourne, MA). 

ηνλ πεηξακαηηζκφ γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζαιάκνπ ζηνπο 35 
o
C, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ θαη ηεο αεξφζεξκεο ζπζθεπήο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο (Arcotherm GP 25A), ν 

έιεγρνο ηεο νπνίαο ιεηηνπξγίαο γηλφηαλ κε ειεθηξνληθφ, απηφκαην ζχζηεκα (HP 38 steep-

controller).  

ηνλ πεηξακαηηζκφ γηα ηελ επίδξαζε ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα 

ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ, ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζαιάκνπ ζηνπο 15 
o
C, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ςπθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, ν έιεγρνο ηνπ νπνίνπ γηλφηαλ κε 

ειεθηξνληθφ, απηφκαην ζχζηεκα (HP 38 steep-controller). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εμαεξηζκνχ έγηλε, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

Οη ζάιακνη, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξληζίσλ, είραλ θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί κε 

γεληθά (CID 20, VIROCID CID LINES, Ieper, Belgium) θαη εηδηθά (Neopredisan 135-1, 

Menno Chemie-Vertrieb Gmbh, Norderstedt, Germany) απνιπκαληηθά θαηά ηνπ Eimeria spp. 

θαη ηνπ C. perfringens. Μεηά ηελ απνιχκαλζε, εθαξκφζηεθε πγεηνλνκηθφ θελφ δηάξθεηαο 2 

εβδνκάδσλ. Γχν εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξακαηηζκνχ, απιψζεθε ε ζηξσκλή, 

ηνπνζεηήζεθαλ νη ζάθνη κε ην θχξακα ηνπ θάζε ζηηεξεζίνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη μεθίλεζε ε πξνζέξκαλζε ηνπ ζαιάκνπ.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ, θάζε ζάιακνο πεηξακαηηζκνχ είρε απηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο θαη κφιπλζεο απφ 
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παζνγφλνπο παξάγνληεο. Δπίζεο, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηνπο ζαιάκνπο θαη ε ζεηξά 

επίβιεςήο ηνπο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνγξακκαηίζηεθε έηζη 

ψζηε ε επίβιεςε λα γίλεηαη κε θαηεχζπλζε απφ ηηο κε κνιπζκέλεο πξνο ηηο κνιπζκέλεο 

νκάδεο. 

1.2 ηηεξέζηα 

Σα ζηηεξέζηα ησλ νξληζίσλ παξαζθεπάζηεθαλ ζε εκπνξηθφ παξαζθεπαζηήξην 

δσνηξνθψλ (Μ. ηξαβαξίδεο ΑΒΔΔ). Ζ δηαηξνθή ησλ νξληζίσλ γηλφηαλ θαηά βνχιεζε (κε 

εμαίξεζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ) θαη πεξηειάκβαλε ην ζηηεξέζην 

έλαξμεο (Α) απφ ηελ 1
ε
 έσο ηελ 9

ε
 εκέξα, ην ζηηεξέζην αλάπηπμεο (Β) απφ ηε 10

ε
 έσο ηε 16

ε
 

εκέξα θαη ην ηειηθφ ζηηεξέζην (Γ) απφ ηε 17
ε
 έσο ηελ 24

ε
 εκέξα. Ζ ζχλζεζε ησλ ζηηεξεζίσλ 

Α, Β θαη Γ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1.1. 

Σα ζηηεξέζηα ήηαλ εηδηθά πξνζαξκνζκέλα, έηζη ψζηε λα πξνδηαζέηνπλ ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ. πγθεθξηκέλα, πεξηείραλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζηηαξηνχ θαη ζίθαιεο, ηα 

νπνία ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ΜΠ πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. 

Δπίζεο, ζην ηειηθφ ζηηεξέζην, ε ζφγηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ηρζπάιεπξν, ην νπνίν επλνεί 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens. Καλέλα ζηηεξέζην δελ πεξηείρε ΑΑΠ θαη 

αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα. 

Γείγκα λεξνχ απφ ην ζχζηεκα πδξνδφηεζεο ησλ ζαιάκσλ αλαιχζεθε ρεκηθά θαη 

εμεηάζηεθε κηθξνβηνινγηθά. ε φια ηα ζηηεξέζηα δηελεξγήζεθε δεηγκαηνιεπηηθή 

καθξνζθνπηθή εμέηαζε, θαζψο επίζεο θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ έδεημαλ απνπζία παζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη θαηαιιειφηεηα πξνο 

ρξεζηκνπνίεζε.  
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Πίλαθαο 1.1. χλζεζε (ζε Kg) θαη ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ζηηεξεζίσλ 

 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 

ΗΣΖΡΔΗΑ 

             Α                          Β                          Γ     

           (1-9 εκ.)                        (10-16 εκ.)                    (17-24 εκ.) 

ηηάξη 42,82 43,61 43,65 

ίθαιε  7,50 7,50 7,50 

νγηάιεπξν 24,57 25,32 0,00 

HF ζόγηαο 10,00 7,50 5,00 

Ηρζπάιεπξν 0,00 0,00 30,00 

Πίηπξα ζηηαξηνύ 0,00 0,00 5,00 

Εσηθό ιίπνο 9,60 11,29 6,61 

νγηέιαην 1,50 1,00 1,00 

Αλζξαθηθό αζβέζηην  0,49 0,53 0,00 

D-CA-phoshate 1,49 1,32 0,00 

Αιάηη  0,30 0,33 0,00 

R-θπηάζε 0,02 0,02 0,02 

όδα 0,09 0,00 0,19 

L-ιπζίλε HCl 0,27 0,24 0,00 

DL-κεζεηνλίλε 0,25 0,23 0,00 

L-ζξενλίλε 0,09 0,08 0,00 

BFW NSP-έλδπκα 0,02 0,03 0,03 

Βηηακίλεο – ηρλνζηνηρεία 1,00 1,00 1,00 

    

ΤΝΟΛΟ  100 100 100 

ΥΖΜΗΚΖ ΤΣΑΖ  

ΣΖ ΣΡΟΦΖ 

Οιηθέο πξσηεΐλεο (%) 23,65 22,39 31,71 

Οιηθέο ιηπαξέο νπζίεο (%) 12,43 13,63 11,66 

Μεηαβνιηζηέα ελέξγεηα (Kcal/kg) 3311 3394 3402 
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1.3 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο 

πλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

δηεμήρζεζαλ 5 πεηξακαηηζκνί. ε θάζε έλαλ απφ ηνπο 4 πεηξακαηηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

240 λενζζνί εκέξαο, νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζε 4 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ, κε δχν 

επαλαιήςεηο γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα. ηνλ πέκπην πεηξακαηηζκφ, πνπ αθνξνχζε ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 300 λενζζνί 

εκέξαο νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζε 5 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ, κε δχν επαλαιήςεηο 

γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα. Ζ δηάξθεηα ηνπ θάζε πεηξακαηηζκνχ ήηαλ 24 εκέξεο. ε θάζε 

νκάδα δηεμήρζεζαλ 5 ρξνληθέο δεηγκαηνιεςίεο, κε 12 νξλίζηα αλά δεηγκαηνιεςία ηε 16
ε
 

εκέξα, ηελ 21
ε
, ηελ 22

ε
, ηελ 23

ε 
θαη ηελ 24

ε
 εκέξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Σα νξλίζηα 

ζαλαηψζεθαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηνμεηδίνπ άλζξαθα, λεθξνηνκήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηεμήρζεζαλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο.  

1.3.1 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο θπζηθνύ πεξηνξηζκνύ δηαηξνθήο 

ηφρνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαηξνθήο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Ο 

πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηελ ηπραία θαηαλνκή ησλ λενζζψλ ζε 4 νκάδεο ησλ 

60 νξληζίσλ. Οη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. θαη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο ηνπο.  

Γχν νκάδεο νξληζίσλ κνιχλζεθαλ απφ ηελ ειηθία ησλ 17 εκεξψλ κε C. perfringens 

ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο θαη κε Eimeria spp. εθάπαμ ζηελ 

ειηθία ησλ 18 εκεξψλ. ε δχν νκάδεο εθαξκφζηεθε θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο απφ 

ηε 16
ε
 έσο ηε 19

ε
 εκέξα γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο (απφ 21:00 έσο 9:00), κε ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ηξνθνδφρσλ εθηφο θισβνχ. ηελ νκάδα φπνπ εθαξκφζηεθε θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο θαη κφιπλζε, ν γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο ησλ νξληζίσλ θαηά ηελ πξσηλή κφιπλζε 

ήηαλ θελφο, ιφγσ ηεο ζηέξεζεο ηεο ηξνθήο πνπ εθαξκνδφηαλ ην πξνεγνχκελν βξάδπ. 

πγθεθξηκέλα, νη πεηξακαηηθέο νκάδεο ήηαλ νη εμήο 4: 

 Ζ νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, ρσξίο 

λα κνιπλζνχλ θαη λα ππνζηνχλ θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο. 

 Ζ νκάδα SN, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο απφ 21:00 έσο 9:00 ηε 16
ε
, ηε 17

ε
, ηε 18

ε
 θαη ηε 19

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ 

νξληζίσλ. 



ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                                         .                                                                                          
 

 114 

 Ζ νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο 

(ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 

18
ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

 Ζ νκάδα SP, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο απφ ηηο 21:00 έσο 9:00 ηε 16
ε
, ηε 17

ε
, ηε 18

ε
 θαη ηε 19

ε
 εκέξα θαη 

κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 

17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε 

Eimeria spp. ηε 18
ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

1.3.2 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο απμεκέλεο θόξηηζεο δαπέδνπ 

ηφρνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Ο 

πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηελ ηπραία θαηαλνκή ησλ λενζζψλ ζε 4 νκάδεο ησλ 

60 νξληζίσλ. Οη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. θαη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ. 

Ωο θπζηνινγηθή θφξηηζε δαπέδνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο 

πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ (Cobb-Vantress Inc.) θαη ηελ Οδεγία 2007/43/EC ηεο ΔΔ, 

νξίζηεθαλ ηα 33 Kg/m
2
 (15 νξλίζηα/m

2
 ή 1 νξλίζην/666 cm

2
), κε πξνζδνθψκελν βάξνο θαηά 

ηε ζθαγή ζηηο 42 εκέξεο ηα 2,2 Kg. Ωζηφζν, επεηδή ε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ κφλν 

24 εκέξεο, ε θφξηηζε δαπέδνπ εθθξάδεηαη θαιχηεξα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξληζίσλ αλά m
2
 

δηαζέζηκνπ ρψξνπ ή σο cm
2
 δηαζέζηκνπ ρψξνπ αλά νξλίζην. ηηο νκάδεο φπνπ πεξηνξίζηεθε ν 

δηαζέζηκνο ρψξνο θαηά 50%, ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ 30 νξλίζηα/m
2
 (1 νξλίζην/333 cm

2
). 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ έγηλε κε ηελ ηνπνζέηεζε θάζεηνπ κεηαιιηθνχ 

δηαρσξηζηηθνχ πιέγκαηνο, δηαζηάζεσλ 100x50 cm, ζηε κέζε ηνπ θισβνχ, απφ ηελ 1
ε
 εκέξα 

ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ ζπλνδεχηεθε απφ αλάινγε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ηξνθνδφρσλ θαη ησλ πδξνδφρσλ. ε θάζε ρξνληθή δεηγκαηνιεςία γηλφηαλ 

αλάινγε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ησλ ζθεπψλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή ε 

αλαινγία ησλ νξληζίσλ αλά m
2
. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ νη εμήο 4: 

 Ζ νκάδα Ν, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, κε 

θπζηνινγηθή θφξηηζε δαπέδνπ (33 Kg/m
2
 ή 15 νξλίζηα/m

2
 ή 1 νξλίζην/666 cm

2
) ρσξίο 

λα κνιπλζνχλ. 

 Ζ νκάδα DN, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ν δηαζέζηκνο ρψξνο πεξηνξίζηεθε θαηά 50%, 

απφ ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο (θφξηηζε δαπέδνπ 30 νξλίζηα/m

2
 ή 1 νξλίζην/333 

cm
2
). 
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 Ζ νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθηξέθνληαλ ζε θπζηνινγηθή θφξηηζε δαπέδνπ θαη 

κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 

17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε 

Eimeria spp. ηε 18
ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

 Ζ νκάδα DP, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ν δηαζέζηκνο ρψξνο πεξηνξίζηεθε θαηά 50%, 

απφ ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο 

εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, 

ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ 

νξληζίσλ. 

1.3.3 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο 

ηφρνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Ο πεηξακαηηθφο 

ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηελ ηπραία θαηαλνκή ησλ λενζζψλ ζε 4 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ. 

Οη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ. 

Ωο θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία γηα ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα ειηθίαο 17-20 εκεξψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ (Cobb-Vantress Inc.), 

νξίζηεθε ε ζεξκνθξαζία ησλ 25
 o

C. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ ζε δχν νκάδεο, κία 

κνιπζκέλε θαη κία κε κνιπζκέλε, απμήζεθε απφηνκα θαη θπθιηθά, απφ ηε 16
ε
 εκέξα έσο 

ηελ 20
ή
 εκέξα, γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο, απφ ηηο 21:00 έσο ηηο 09:00, θαηά 10 

o
C, θζάλνληαο 

ηνπο 35 
o
C. Μεηά ην πέξαο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ε ζεξκνθξαζία επαλεξρφηαλ ζηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (10΄-20΄). ηηο ππφινηπεο δχν νκάδεο ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, κία κνιπζκέλε θαη κία κε κνιπζκέλε, ε ζεξκνθξαζία παξέκελε ζηαζεξή 

ζηνπο 25 
o
C. Ζ ζρεηηθή πγξαζία δελ ήηαλ απφιπηα ειεγρφκελε, σζηφζν ε δηαθχκαλζή ηεο 

ζην δηάζηεκα ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ 40% κε 50% θαη ζην δηάζηεκα ηεο 

θπζηνινγηθήο ζεξκνθξαζίαο 30% κε 40%. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ 

νη εμήο 4: 

 Ζ νκάδα Ν, ζηελ νπνία ηα νξλίζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο ρσξίο 

λα κνιπλζνχλ, κε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ. 

 Ζ νκάδα HN, ζηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ απμήζεθε θαηά 10 
o
C, θζάλνληαο 

ηνπο 35 
o
C, απφ ηε 16

ε
 εκέξα έσο ηελ 20

ή
 εκέξα, γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο, απφ ηηο 

21:00 έσο ηηο 09:00. 
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 Ζ νκάδα P, ζηελ νπνία ηα νξλίζηα εθηξέθνληαλ ζε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία 

ζαιάκνπ θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 

13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 

20
ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ.  

 Ζ νκάδα HP, ζηελ νπνία ε ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ απμήζεθε θαηά 10 
o
C, απφ ηε 16

ε
 

εκέξα έσο ηελ 20
ή
 εκέξα γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο θαη ηα νξλίζηα κνιχλζεθαλ κε 

C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο 

ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 

εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

1.3.4 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο θαηαπόλεζεο ιόγσ ςύρνπο 

ηφρνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ. Ο πεηξακαηηθφο 

ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηελ ηπραία θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε ησλ λενζζψλ ζε 4 νκάδεο 

ησλ 60 νξληζίσλ. Οη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ε κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ κε C. perfringens θαη Eimeria spp. θαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ.  

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ, ε θπζηνινγηθή 

ζεξκνθξαζία γηα ηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα ειηθίαο 17-20 εκεξψλ νξίζηεθε ζηνπο 25
 o

C 

(Cobb-Vantress Inc.). Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ ζε δχν νκάδεο, κία κνιπζκέλε θαη κία κε 

κνιπζκέλε, κεηψζεθε απφηνκα θαη θπθιηθά απφ ηε 17
ε
 εκέξα έσο ηελ 20

ή
 εκέξα γηα 12 ψξεο 

εκεξεζίσο, απφ ηηο 09:00 έσο ηηο 21:00, θαηά 10 
o
C, θζάλνληαο ηνπο 15 

o
C. Μεηά ην πέξαο 

ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ε ζεξκνθξαζία επαλεξρφηαλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (10΄-20΄). ηηο ππφινηπεο δχν νκάδεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, κία κνιπζκέλε 

θαη κία κε κνιπζκέλε, ε ζεξκνθξαζία παξέκελε ζηαζεξή ζηνπο 25 
o
C. Ζ ζρεηηθή πγξαζία 

δελ ήηαλ απφιπηα ειεγρφκελε, σζηφζν ε δηαθχκαλζή ηεο ζην δηάζηεκα ηεο κείσζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζην δηάζηεκα ηεο θπζηνινγηθήο ζεξκνθξαζίαο δελ δηέθεξε θαη ήηαλ 

πεξίπνπ 30% κε 40%. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ νη εμήο 4: 

 Ζ νκάδα Ν, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο ρσξίο λα 

κνιπλζνχλ, κε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ (25 
o
C). 

 Ζ νκάδα CN, ζηελ νπνία, απφ ηε 17
ε
 εκέξα έσο ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ 

νξληζίσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ κεηψζεθε θαηά 10 
o
C, θζάλνληαο ηνπο 15 

o
C, 

γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο, απφ ηηο 09:00 έσο ηηο 21:00. 

 Ζ νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθηξέθνληαλ ζε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία 

ζαιάκνπ θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 
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13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 

20
ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

 Ζ νκάδα CP, ζηελ νπνία, απφ ηε 17
ε
 εκέξα έσο ηελ 20

ή
 εκέξα, ε ζεξκνθξαζία 

ζαιάκνπ κεηψζεθε θαηά 10 
o
C γηα 12 ψξεο εκεξεζίσο, απφ ηηο 09:00 έσο ηηο 21:00 

θαη ηα νξλίζηα κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο (ζηηο 09:00, ζηηο 

13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 

20
ή
 θαη κε Eimeria spp. ηε 18

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. 

1.3.5 Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο εκβνιηαζκνύ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθό εκβόιην 

ηφρνο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθθηδηαθφ εκβφιην ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ηηο απνδφζεηο ζηα θξενπαξαγσγά 

νξλίζηα. Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ήηαλ ε θαζηέξσζε ελφο πεηξακαηηθνχ κνληέινπ 

αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ, πην αμηφπηζηνπ θαη κε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 

επαλαιεςηκφηεηα. Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε 5 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ. Οη 

πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί πνπ δηελεξγήζεθαλ ήηαλ ν εκβνιηαζκφο ησλ λενζζψλ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην θαη ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens, κε E. maxima θαη 

δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ .  

Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ 

εκβνιίνπ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπζηθέο σνθχζηεηο E. maxima, 

εηεξφινγεο σο πξνο ηα ζηειέρε ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή 

αιιειεπηδξάζεσλ. Ωζηφζν, γηα ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο κφιπλζεο κε 

θπζηθέο σνθχζηεηο θαη ηεο κφιπλζεο κε πνιιαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κία επηπιένλ νκάδα, ε δεθαπιάζηα δφζε 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ νη εμήο 5: 

 Ζ νκάδα Ν, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, ρσξίο 

λα εκβνιηαζηνχλ ή λα κνιπλζνχλ. 

 Ζ νκάδα ΡN, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εκβνιηάζηεθαλ ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο κε ην 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην. 

 Ζ νκάδα Ρ, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο 

(ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 

18
ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ηε 

18
ε
 εκέξα. 
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 Ζ νκάδα Μ, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο 

(ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 

18
ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε E. maxima ηε 18

ε
 εκέξα. 

 Ζ νκάδα PΜ, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εκβνιηάζηεθαλ ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο κε ην 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 3 θνξέο εκεξεζίσο 

(ζηηο 09:00, ζηηο 13:00 θαη ζηηο 17:00) γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 

18
ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 θαη κε E. maxima ηε 18

ε
 εκέξα. 

 

Οη πεηξακαηηζκνί δηεμήρζεζαλ ζηνπο πεηξακαηηθνχο ζαιάκνπο ηεο κνλάδαο 

Παζνινγίαο Πηελψλ, ηεο Κιηληθήο Παξαγσγηθψλ Εψσλ, ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ. (αξηζκφο θαηαρψξεζεο EL 54 BIO 03). Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ζχκθσλε κε 

ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηελέξγεηα πεηξακαηηζκψλ (αξηζκφο έγθξηζεο 13/13716). 

Όινη νη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί θαη ε επζαλαζία ησλ νξληζίσλ δηεμήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο (Καλνληζκφο 2007/526/ΔΚ). 

1.4 Μόιπλζε κε C. perfringens 

Σν ζηέιερνο C. perfringens 56, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ, πξνκεζεχηεθε απφ ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηεο 

Γάλδεο ηνπ Βειγίνπ. Απνκνλψζεθε απφ νξλίζην κε ζνβαξέο αιινηψζεηο ΝΔ, ην νπνίν 

πξνεξρφηαλ απφ κνλάδα θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ κε ηζηνξηθφ θαζπζηέξεζεο ζηελ 

αλάπηπμε. ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ηεο Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηεο Γάλδεο 

δηελεξγήζεθε κνξηαθφο θαη θαηλνηππηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζηειέρνπο, ην νπνίν 

ραξαθηεξίζηεθε σο ηχπνπ Α (απνπζία ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ γηα ηελ έθθξαζε ηεο β2 

ηνμίλεο θαη ηεο εληεξνηνμίλεο), ηθαλφ λα παξάγεη in vitro κέηξηεο πνζφηεηεο ηνμίλεο -α 

(Gholamiandehkordi θαη ζπλ., 2006). 

Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ηνπ C. perfringens ζην αληηβηνηηθφ ξηθακπηθίλε έγηλε κε 

δηαδνρηθέο θαιιηέξγεηεο ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο (Anaerocult A, 1.13829.0001, Merck 

KGaA, Darmstadt, Germany), ζε αηκαηνχρν ππφζηξσκα (Columbia blood agar, 01-034, 

Scharlau Chemie S.A., Barcelona, Spain), ην νπνίν πεξηείρε 5% απηληδσκέλν αίκα πξνβάηνπ 

θαη απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξηθακπηθίλεο (R 3501- 1G, Sigma Aldrich Chemie Gmbh, 

Steinheim, Germany). Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζην αληηβηνηηθφ ξηθακπηθίλε έγηλε κε 

ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζηειέρνπο C. perfringens, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

κφιπλζε ησλ νξληζίσλ, απφ ηα ζηειέρε C. perfringens ηεο θπζηνινγηθήο εληεξηθήο 

κηθξνρισξίδαο. 
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Πξηλ ηε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ, ην C. perfringens θαιιηεξγήζεθε αλαεξφβηα ζηνπο 37 

ν
C γηα 24 ψξεο ζε BHI broth (Brain Heart Infusion broth, 02-599, Scharlau Chemie S.A., 

Barcelona, Spain), ην νπνίν πεξηείρε 20 mg/ml ξηθακπηθίλε. ε θάζε νξλίζην έγηλε 

ελνθζαικηζκφο 1 ml δσκνχ, ην νπoίν πεξηείρε πεξίπνπ 4x10
8
 cfu C. perfringens, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νηζνθαγηθνχ θαζεηήξα. 

1.5 Μόιπλζε κε Eimeria spp.  

Σα νξλίζηα κνιχλζεθαλ κε Eimeria spp. γηα ηελ πξφθιεζε αιινηψζεσλ ζην εληεξηθφ 

ηνίρσκα θαη ηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

ηνμηλνγέλεζε ηνπ C. perfringens. Ζ κνιχλνπζα δφζε πεξηειάκβαλε ηε δεθαπιάζηα δφζε ηνπ 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ParacoxΣΜ-5 (Intervet/Schering-Plough Animal Health 

Α.Φ.Β.Δ.Δ., Αζήλα).  

Κάζε εκβνιηαθή δφζε πεξηέρεη ζπνξνγφλεο σνθχζηεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

πέληε άσξεο θνθθηδηαθέο γξακκέο:  

 500 – 600 σνθχζηεηο E. tenella.HP 

 200 – 260 σνθχζηεηο E. maxima.CP 

 100 – 130 σνθχζηεηο E. maxima.MFP 

 500 – 650 σνθχζηεηο E. acervulina HP θαη  

 1000 – 1300 σνθχζηεηο E. mitis.HP 

Ζ θαηακέηξεζε ησλ σνθχζηεσλ έγηλε in vitro ηε κεζνδνινγία ηνπ παξαζθεπαζηή 

θαηά ην ζηάδην ηεο αλαδεχζεσο θαη θαηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκβνιίνπ. Σν εκβφιην 

πεξηέρεη δχν ζεηξέο ηεο E. maxima, ιφγσ ηεο κεγάιεο αληηγνληθήο πνηθηιίαο πνπ παξνπζηάδεη 

απηφ ην είδνο Eimeria spp. 

Σα 4 ml ηνπ εκβνιίνπ πνπ πεξηείρε ε ζπζθεπαζία, ηα νπνία ηζνδπλακνχζαλ κε 1000 

εκβνιηαθέο δφζεηο, αξαηψζεθαλ κε 96 ml λεξνχ, έηζη ψζηε θάζε 1 ml ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο 

λα ηζνδπλακεί κε ηε δεθαπιάζηα δφζε ηνπ εκβνιίνπ . ε θάζε νξλίζην ελνθζαικίζηεθε, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νηζνθαγηθνχ θαζεηήξα, 1 ml ηειηθνχ δηαιχκαηνο, ην νπνίν πεξηείρε 5.000 – 

6.500 σνθχζηεηο E. acervulina, 3.000 – 3.900 σνθχζηεηο E. maxima, 10.000 – 13.000 

σνθχζηεηο E. mitis θαη 5.000 – 6.000 σνθχζηεηο E. tenella. 

1.6 Μόιπλζε κε Eimeria maxima 

Οη θπζηθέο σνθχζηεηο E. maxima (Weybridge strain) ήηαλ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Dr. 

R. Marshall (Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, UK).  
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1.7 Δκβνιηαζκόο θαηά ηεο θνθθηδίσζεο 

Γηα ηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηεο θνθθηδίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην ParacoxΣΜ-5 ( Intervet/Schering-Plough Animal Health Α.Φ.Β.Δ.Δ., Αζήλα). 

Απφ ηα 4 ml ηνπ εκβνιίνπ πνπ πεξηείρε ε ζπζθεπαζία, ηα νπνία ηζνδπλακνχζαλ κε 

1000 δφζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 0,4 ml (100 δφζεηο) ηα νπνία αξαηψζεθαλ κε 49,6 ml 

λεξνχ, έηζη ψζηε θάζε δφζε ηνπ εκβνιίνπ λα ηζνδπλακεί κε 0,5 ml ηνπ δηαιχκαηνο ησλ 50 

ml. Ο εκβνιηαζκφο ησλ νξληζίσλ έγηλε ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

νηζνθαγηθνχ θαζεηήξα. 

Ζ εθηξνθή ησλ νξληζίσλ έγηλε ζε δάπεδν κε ζηξσκλή απφ πξηνλίδη, έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε επηβίσζε ησλ σνθχζηεσλ θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαθχθισζε ησλ 

κνιχλζεσλ, ε νπνία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκβνιίνπ. Δπίζεο, ην ζηηεξέζην δελ πεξηείρε ίρλε αληηβηνηηθψλ θαη 

αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηηο εκβνιηαθέο 

σνθχζηεηο θαη λα κεηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ.  

1.8 Δκβνιηαζκόο θαηά ηεο Λνηκώδνπο λόζνπ ηνπ Θπιάθνπ 

Σε 16
ε
 εκέξα θάζε πεηξακαηηζκνχ, ηα νξλίζηα φισλ ησλ νκάδσλ εκβνιηάζηεθαλ 

κέζσ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαηά ηεο IBD (Nobilis Gumboro D78, Intervet/Schering-Plough 

Animal Health Α.Φ.Β.Δ.Δ., Αζήλα). θνπφο ηνπ εκβνιηαζκνχ ήηαλ ε πξφθιεζε 

αλνζνθαηαζηνιήο θαη ε πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ (McReynolds θαη ζπλ., 2004). 

 

1.9 Κιηληθή εμέηαζε, κέηξεζε Β θαη ππνινγηζκόο ΓΜΣ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ, 3 θνξέο εκεξεζίσο, πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ, 

γηλφηαλ θιηληθή εμέηαζε ησλ νξληζίσλ ηεο θάζε νκάδαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηελ εθηίκεζε 

ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο, ηεο νκνηνκνξθίαο ζηελ αλάπηπμε  θαη ηεο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ 

απφ ην πεπηηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, ην λεπξηθφ θαη ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα ησλ νξληζίσλ. 

Ζ δχγηζε ησλ νξληζίσλ ηεο θάζε νκάδαο γηλφηαλ ην πξσί ηεο 1
εο

 εκέξαο, ηεο 10
εο

, ηεο 

16
εο

, ηεο 17
εο

 θαη ηεο 20
ήο

 εκέξαο. 

 Ο ΓΜΣ ππνινγίζηεθε απφ ηε 10
ε
 έσο θαη ηε 16

ε
 εκέξα θαη απφ ηε 17

ε
 έσο θαη ηελ 

20
ή
 εκέξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΓΜΣ, δηαηξέζεθε ε πνζφηεηα ηξνθήο 

πνπ θαηαλαιψζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηελ αχμεζε ηνπ Β πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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1.10 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Ζ παξαζηηνινγηθή εμέηαζε θνπξάλσλ δηελεξγήζεθε ηελ 9
ε
, ηε 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα 

ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, κε ηε κέζνδν επίπιεπζεο (Υαξαιακπίδεο θαη ζπλ., 2006):  

 

Σερληθή κεζφδνπ επίπιεπζεο 

 Δλαηψξεζε 2 g θνπξάλσλ ζε ζσιήλα θπγνθέληξνπ κε λεξφ. 

 Γηήζεζε ελαησξήκαηνο κε γάδα ζε ζσιήλα θπγνθέληξνπ. 

 Φπγνθέληξεζε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ ελαησξήκαηνο ζηηο 1500 ζηξνθέο γηα 3 ιεπηά. 

 Απφξξηςε ηνπ ππεξθείκελνπ πγξνχ, έσο ην χςνο ηνπ 1 cm πάλσ απφ ην ίδεκα. 

 Γέκηζκα ηνπ ζσιήλα κε λεξφ έσο 1 cm θάησ απφ ηα ρείιε ηνπ ζσιήλα θαη αλάδεπζε κε ιεπηφ μχιν. 

 Φπγνθέληξεζε ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ ελαησξήκαηνο ζηηο 1500 ζηξνθέο γηα 3 ιεπηά. 

 Δπαλάιεςε ησλ ζηαδίσλ 4, 5 θαη 6, έσο φηνπ ην δηάιπκα κεηά ηε θπγνθέληξεζε γίλεη δηαπγέο. 

 Απφξξηςε ηνπ ππεξθείκελνπ πγξνχ, έσο ην χςνο ηνπ 1 cm πάλσ απφ ην ίδεκα. 

 Πιήξσζε ηνπ ζσιήλα κε θνξεζκέλν δηάιπκα NaCl, αλάδεπζε κε ιεπηφ μχιν θαη ζπκπιήξσζε κε 

θνξεζκέλν δηάιπκα NaCl, έσο ην ζρεκαηηζκφ κελίζθνπ. 

 Σνπνζέηεζε ηεο θαιππηξίδαο ζην κελίζθν θαη αλακνλή γηα 60 ιεπηά. 

 Σνπνζέηεζε ηεο θαιππηξίδαο ζε αληηθεηκελνθφξν πιάθα θαη παξαηήξεζή ηεο ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην. 

 

Δπίζεο, θαηά ηε λεθξνηνκή ησλ νξληζίσλ δηελεξγήζεθε δεηγκαηνιεπηηθά 

κηθξνζθνπηθή εμέηαζε επηρξηζκάησλ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη πεξηερνκέλνπ απφ ην 

δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο κφιπλζεο ή 

ηελ απνπζία επηκφιπλζεο απφ Eimeria spp. 

1.11 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Ακέζσο κεηά ηε λεθξνηνκή, αθνινχζεζε ε απνκάθξπλζε ησλ ζπιάρλσλ θαη ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα απφ θάζε νξλίζην. Ο γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο δηαηξέζεθε ζηα 

επηκέξνπο ηνπ ηκήκαηα, ην δσδεθαδάθηπιν (1 cm κεηά ην κπψδε ζηφκαρν έσο ηνλ 

επηθνπξηθφ παγθξεαηηθφ πφξν), ηε λήζηηδα (απφ ηνλ επηθνπξηθφ παγθξεαηηθφ πφξν έσο ην 

εθθφιπσκα ηνπ Meckel), ηνλ εηιεφ (απφ ην εθθφιπσκα ηνπ Meckel έσο ηελ είζνδν ησλ 

ηπθιψλ) θαη ηα ηπθιά (Μάγξαο, 2004). 
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Ζ καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ 

δηελεξγήζεθε κε βάζε ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ Keyburn θαη ζπλ. 

(2006). 

 

Πίλαθαο 1.2. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο αιινηψζεσλ ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΔ ΑΛΛΟΗΧΔΗ 

0 Φπζηνινγηθφ έληεξν. 

1 πκθφξεζε ηνπ έληεξνπ ή/θαη ιέπηπλζε ηνπ εληεξηθνχ ηνηρψκαηνο. 

2 1 έσο 5 λεθξσηηθέο εζηίεο κεγέζνπο 1-5 mm ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. 

3 6 έσο 15 λεθξσηηθέο εζηίεο κεγέζνπο 1-5 mm ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. 

4 Πεξηζζφηεξεο απφ 15 λεθξσηηθέο εζηίεο κεγέζνπο 1-5 mm ζηνλ εληεξηθφ 

βιελλνγφλν. 

5 πλέλσζε λεθξσηηθψλ εζηηψλ θαη ζρεκαηηζκφο πιαθψλ κεγέζνπο 2-3 cm 

ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. 

6 Νέθξσζε νιφθιεξνπ ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη δηάηαζε ηνπ εληέξνπ, 

ηππηθφ ησλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ ΝΔ. 

 

Δηθόλα 1.1. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο αιινηψζεσλ ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν 
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Ζ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ ησλ νξληζίσλ έγηλε κε βάζε ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ ησλ Novoa-Garrido θαη ζπλ. (2006). 

 

Πίλαθαο 1.3. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΔ ΑΛΛΟΗΧΔΗ 

0 Φπζηνινγηθφο κπψδεο ζηφκαρνο. 

1 Αιινηψζεηο ζηνλ επηδεξκηθφ ρηηψλα ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 

2 Αιινηψζεηο (έιθε) πνπ δηαπεξλνχλ ηνλ επηδεξκηθφ ρηηψλα ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ θαη θηάλνπλ ζην βιελλνγφλν. 

 

Δηθόλα 1.2. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ 

 

 

 

 



ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ                                                                                         .                                                                                          
 

 124 

Ζ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο βαζίζηεθε 

ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Γηφγθσζε θαη ζπκθφξεζε ήπαηνο. 

 Ύπαξμε λεθξσηηθψλ αιινηψζεσλ ζην ήπαξ. 

 Πάρπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο (ΥΚ). 

 Πνζφηεηα θαη ρξσκαηηζκφο ρνιήο. 

 

Πίλαθαο 1.4. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΔ ΑΛΛΟΗΧΔΗ 

0 Φπζηνινγηθφ ήπαξ, ρνιεδφρνο θχζηε, ρνιή. 

1 πκθφξεζε θαη δηφγθσζε ήπαηνο ή/θαη πάρπλζε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ΥΚ 

ή/θαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ή/θαη απνρξσκαηηζκφο ηεο ρνιήο. 

2 Ύπαξμε λεθξσηηθψλ αιινηψζεσλ ζην ήπαξ. 

 
.

Δηθόλα 1.3. Κιίκαθα βαζκνιφγεζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο 
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1.12 Ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε 

Ακέζσο κεηά ηελ επζαλαζία ησλ πεηξακαηφδσσλ, αθνινχζεζε ε λεθξνηνκή θαη ε 

ιήςε ηζηνηεκαρίσλ. Ηζηνηεκάρηα ιακβάλνληαλ απφ ηκήκαηα ηνπ εληέξνπ (δσδεθαδάθηπιν, 

λήζηηδα, εηιεφο) θαη απφ ην ήπαξ. Σα ηζηνηεκάρηα κνληκνπνηνχληαλ ζε δηάιπκα νπδέηεξεο 

θνξκφιεο (10% θνξκφιε ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα θσζθνξηθνχ λαηξίνπ) κε pH 7,3 γηα 48-72 

ψξεο. Αθνινχζσο εγθιείνληαλ ζε παξαθίλε θαη ιακβάλνληαλ ηνκέο πάρνπο 4-6κm. Γηα ηε 

κειέηε ηεο γεληθήο ηζηνπαζνινγηθήο εηθφλαο κε ην θσηνληθφ κηθξνζθφπην, νη ηνκέο 

ρξσκαηίδνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο αηκαηνμπιίλεο-εσζίλεο (Ζ&Δ). 

1.13 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Ζ κέηξεζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ησλ ηπθιψλ 

δηελεξγήζεθε ακέζσο κεηά ηε λεθξνηνκή. Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε εληεξηθνχ ηκήκαηνο απφ 

θάζε νξλίζην ηνπνζεηήζεθε ζε ζσιήλα θπγνθέληξνπ θαη νκνγελνπνηήζεθε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε αλαδεπηήξα ζηξνβηιηζκνχ γηα έλα ιεπηφ (Vortex-Genie, K- 550 GE, 

Scientific industries inc., Springfield, Mass 01103). Ακέζσο κεηά ηελ νκνγελνπνίεζε, ην pH 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηξήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθνχ, απηφκαηνπ περακέηξνπ 

(pH 315i, WTW, Germany). Ζ κέηξεζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ δηελεξγήζεθε ζην ππεξθείκελν πγξφ, ακέζσο κεηά ηε θπγνθέληξεζή ηνπ. 

1.14 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Ζ κέηξεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ έγηλε κε βάζε ηελ ηερληθή ησλ 

Waldenstedt θαη ζπλ. (2000), κε ήπηεο ηξνπνπνηήζεηο. Οη ζσιήλεο θπγνθέληξνπ κε ην 

πεξηερφκελν ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ θπγνθεληξήζεθαλ ζηηο 4.500 ζηξνθέο γηα 45 ιεπηά 

ζε ςπρφκελε θπγφθεληξν ζηνπο 4 
ν
C. ηε ζπλέρεηα, ην ππεξθείκελν πγξφ απφ θάζε 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα κεηαθέξζεθε ζε δηαθνξεηηθφ ζσιήλα θπγνθέληξνπ. Ζ κέηξεζε ηνπ 

ημψδνπο δηελεξγήζεθε ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 25 
ν
C κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθνχ, 

απηφκαηνπ ημσδνκέηξνπ Brookfield (LVDV II+PCP Cone/Plate, Brookfield Engineering 

Laboratories, Stoughton, MA, USA). Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο εθθξάζηεθε ζε Centipoises (cP). 

1.15 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Ζ βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε, γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ C. perfringens, δηελεξγήζεθε απφ 

δείγκαηα κπψδνπο ζηφκαρνπ, δσδεθαδαθηχινπ, λήζηηδαο, εηιενχ, θαη ήπαηνο. Ζ θαιιηέξγεηα 

ησλ δεηγκάησλ έγηλε ζε αηκαηνχρν εθιεθηηθφ ππφζηξσκα (C. perfringens sfp selective 

supplement. SR0093 Oxoid Ltd, Cambridge, UK), ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο γηα 24 ψξεο ζηνπο 
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37 
ν
C. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δεηγκάησλ απφ ηηο νκάδεο ησλ νξληζίσλ πνπ κνιχλζεθαλ κε ην 

ζηέιερνο C. perfringens 56 έγηλε ζε ππφζηξσκα πνπ πεξηείρε επηπιένλ 20 mg /ml 

ξηθακπηθίλε. Ωο απνηθίεο C. perfringens ραξαθηεξίζηεθαλ νη κεγάιεο (3 κε 5 mm), 

αλψκαιεο, ζηηιπλέο απνηθίεο πνπ έθεξαλ δηπιή δψλε αηκφιπζεο (κία εζσηεξηθή πιήξεο θαη 

κία εμσηεξηθή αηειήο). 

Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά δηεμήρζε κε ηε κέζνδν ησλ 

δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Kaldhusdal θαη ζπλ. (1999): 

 

Σερληθή πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ C. perfringens ζηα ηπθιά 

 Εχγηζε ηνπ ηπθινχ καδί κε ην πεξηερφκελν. 

 Γηάλνημε ηνπ ηπθινχ. 

 Αξαίσζε κε δεθαπιάζηα πνζφηεηα buffer PBS (18912-014, Gibco, UK) (1
ε
 αξαίσζε, 10

-1
). 

 Οκνγελνπνίεζε. 

 Δλνθζαικηζκφο 180 κl PBS ζε θάζε βνζξίν ηεο 96 πιάθαο. 

 Δλνθζαικηζκφο 20 κl απφ ηελ πξψηε αξαίσζε, ζε βνζξίν ηεο 96 πιάθαο πνπ πεξηέρεη 180 κl PBS 

(2
ε
 αξαίσζε, 10

-2
). 

 Δλνθζαικηζκφο 20 κl απφ ηε δεχηεξε αξαίσζε ζε βνζξίν ηεο 96 πιάθαο πνπ πεξηέρεη 180 κl PBS (3
ε
 

αξαίσζε, 10
-3

). 

 Δπαλάιεςε ηνπ ζηαδίνπ έσο ηελ φγδνε αξαίσζε (10
-8

). 

 Απφ θάζε αξαίσζε ελνθζαικίδνληαη 20 κl ζε εθιεθηηθφ αηκαηνχρν ππφζηξσκα. 

 Δπαλάιεςε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ πέληε θνξέο. 

 Δπψαζε ζηνπο 37 
o
C γηα 24 ψξεο ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο 

 Δπηινγή ηεο αξαίσζεο ζηελ νπνία ν αξηζκφο ησλ απνηθηψλ είλαη κεηαμχ 30 -100. 

 Άζξνηζε ησλ απνηθηψλ απφ φιεο ηηο επαλαιήςεηο ηεο αξαίσζεο θαη δηαίξεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλαιήςεσλ (5). 

 Πνιιαπιαζηαζκφο κε ηελ αξαίσζε πνπ επηιέρζεθε10
n
. 

 Πνιιαπιαζηαζκφο κε ην 50 (αξρηθή πνζφηεηα 20 κl) θαη κε ηελ επηιεγκέλε αξαίσζε (10
n
) έηζη ψζηε 

λα ην απνηέιεζκα λα εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνηθηψλ cfu /g ηπθινχ. 

1.16 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη 

ηφζν ηεο πεξηγξαθηθήο φζν θαη ηεο ζπκπεξαζκαηηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηo ημψδεο ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, ην pH ησλ επί 

κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά σο πξνο ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ησλ νξληζίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ κίαο θαηεχζπλζεο, ζχκθσλα κε ην «εληειψο ηπραηνπνηεκέλν» ζρέδην 
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αλάιπζεο (One Way Anova). Ζ θαλνληθφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ειέγρζεθε κε 

ηνπο ειέγρνπο ησλ Shapiro-Wilk θαη ηνπ Lilliefors, ελψ ε νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ειέγρζεθε κε ηνλ έιεγρν ηνπ Levene. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίζεθε αλαγθαίν, έγηλε ν 

θαηάιιεινο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ζε λεπέξηνπο ινγαξίζκνπο, 

ζε ηεηξαγσληθή ξίδα, θ.ι.π.), κε ζηφρν ηελ θαλνληθνπνίεζή ηνπο (Εolman, 1993). 

Όπνπ νη πξνυπνζέζεηο απηέο επηηεχρζεθαλ θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο αμηνινγήζεθε 

σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ρξεζηκνπνηήζεθε ν λένο έιεγρνο ηνπ πνιιαπινχ εχξνπο ηνπ 

Duncan, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ. ε 

πεξηπηψζεηο εηεξνγέλεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη κε θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο ησλ Kruskal-Wallis θαη ζηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο 

ησλ Mann-Whitney.  

Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ζηαηηζηηθά ν βαζκφο καθξνζθνπηθήο 

αιινίσζεο ηνπ εληέξνπ, ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ θαη ηνπ ήπαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε 

ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα, κεηαμχ ησλ 

πεηξακαηηθψλ νκάδσλ, έγηλε έιεγρνο νκνηνγέλεηαο κε ηελ θαηαλνκή ρ
2
 (Μπάηδηνο, 1999: Zar, 

1999). ηηο πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο, έγηλε αλάιπζε ησλ «πξνζαξκνζκέλσλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαινίπσλ» (Adjusted Standardized Residuals) ησλ ζεσξεηηθψλ σο πξνο ηηο 

παξαηεξεζείζεο ζπρλφηεηεο ζηελ αιινίσζε ησλ ηζηψλ (Norusis, 1999). 

Όινη νη έιεγρνη ππνζέζεσλ έγηλαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ή 10% εάλ 

δηαθνξεηηθά ζεκεηψλεηαη (Ρ≤0.05 ή Ρ≤0.10 γηα *). Γηα ηηο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο SPSS 15.0. 
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2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

2.1 Πεηξακαηηζκόο θπζηθνύ πεξηνξηζκνύ δηαηξνθήο 

2.1.1 σκαηηθό βάξνο θαη δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο 

ηνλ πίλαθα 2.1. παξνπζηάδεηαη ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ πξηλ θαη κεηά 

ηε κφιπλζε θαη ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο. Οη ηηκέο ηνπ ΓΜΣ, πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.2. 

 

 

Πίλαθαο 2.1. Β (g) αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαηξνθήο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                         SN                          P                          SP 

1
ε
 εκέξα 45 40 45 40 

10ε εκέξα 120 112 120 120 

16
ε
 εκέξα 340 332 340 340 

17
ε
 εκέξα 380 337 365 355 

21
ε
 εκέξα 650 615 605 550 

 
 

Πίλαθαο 2.2. ΓΜΣ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαηξνθήο 

 

ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                         SN                          P                          SP 

10
ε
 -16

ε
 εκέξα 2,76 2,37 3,40 2,60 

17
ε
 -21

ε
 εκέξα 2,25 1,80 2,33 2,00 

 

 

 Σελ 1
ε
, ηελ 10

ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, πξηλ ηε κφιπλζε θαη ην 

θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο, ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ ήηαλ παξφκνην. 

Αληίζεηα, κεηά ηε κφιπλζε θαη ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ηξνθήο, ην Β αλά νξλίζην κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Σν πςειφηεξν Β παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα N, ε νπνία δελ 

ππέζηε θαλέλαλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ, ελψ ην ρακειφηεξν Β παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα 

SP, ε νπνία ππέζηε κφιπλζε θαη θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο.  

 Σφζν ε κφιπλζε φζν θαη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο είραλ άκεζε επίδξαζε 

ζην Β ησλ νξληζίσλ. πγθεθξηκέλα, ηε 17
ε
 θαη ηελ 21

ε
 εκέξα ηα νξλίζηα ηεο νκάδαο SN, ηα 
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νπνία είραλ ππνζηεί ζηέξεζε ηεο ηξνθήο, είραλ κηθξφηεξν Β απφ ηα νξλίζηα ηεο νκάδαο N, 

ζηα νπνία ε θαηαλάισζε ηξνθήο γηλφηαλ θαηά βνχιεζε. Σελ 21
ε
 εκέξα ηα νξλίζηα 

κνιπζκέλσλ νκάδσλ, P θαη SP, είραλ κηθξφηεξν Β απφ ηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ πνπ δελ 

κνιχλζεθαλ. 

Ο ΓΜΣ ήηαλ πνιχ πςειφο ζε φιεο ηηο νκάδεο, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπο πεηξακαηηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζηηεξέζην Β ζην ζηηεξέζην Γ, ην νπνίν πεξηείρε σο πεγή 

πξσηετλψλ ην ηρζπάιεπξν αληί ηεο ζφγηαο, βειηίσζε ην ΓΜΣ. Ζ κφιπλζε δελ επεξέαζε ην 

ΓΜΣ, ζε αληίζεζε κε ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο, ν νπνίνο βειηίσζε ην ΓΜΣ, 

πηζαλφλ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Ο ΓΜΣ ηεο νκάδαο SN, ζην δηάζηεκα 

17
ε
-21

ε
 εκέξα, ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ην ΓΜΣ ηεο νκάδαο N. Δπίζεο, ην ίδην δηάζηεκα, ν 

ΓΜΣ ηεο νκάδαο SP ήηαλ κηθξφηεξνο απφ ην ΓΜΣ ηεο νκάδαο P. 

2.1.2 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ θνπξάλσλ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 9
ε
, ηε 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ζηηο νκάδεο N θαη SN ήηαλ αξλεηηθά, 

ππνδειψλνληαο ηελ απνπζία επηκφιπλζεο ησλ νξληζίσλ κε Eimeria spp. ηηο νκάδεο P θαη 

SP ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ήηαλ αξλεηηθά ηελ 9
ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ 

νξληζίσλ θαη ζεηηθά ηελ 20
ή
 εκέξα, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρή κφιπλζε κε Eimeria spp. 

πνπ δηεμήρζε ηε 18
ε
 εκέξα. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ 

επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν ήηαλ αξλεηηθά γηα ηηο νκάδεο 

N θαη SN θαη ζεηηθά γηα ηηο νκάδεο P θαη SP. 

2.1.3 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εθδήισζαλ αιινηψζεηο ΝΔ θαη ν κέζνο φξνο (κ.ν.) ηνπ 

βαζκνχ αιινηψζεσλ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.3. θαη 2.4., αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 131 

Πίλαθαο 2.3. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          SN                           P                          SP 

1,00 100,0% 100,0% 37,4% 50,0% 

2,00 0,0% 0,0% 33,3% 25,0% 

3,00 0,0% 0,0% 6,3% 14,6% 

4,00 0,0% 0,0% 12,5% 4,2% 

5,00 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 

6,00 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Πίλαθαο 2.4. Μέζνο φξνο βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          SN                          P                           SP 

M.O 1,00±0,00
a
 1,00±0,00

a
 2,29±0,21

b
 1,92±0,17

b
 

εκείσζε: 
a, b

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 
 

 

 
Γηάγξακκα 2.1. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ησλ νκάδσλ N θαη SN ήηαλ 1, 

ππνδειψλνληαο φηη θαλέλα νξλίζην δελ εκθάληζε αιινηψζεηο ΝΔ. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη 

αλακελφκελν γηαηί ηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ απηψλ δελ κνιχλζεθαλ. Αληίζεηα, ν κ.ν. ηνπ 

βαζκνχ αιινηψζεσλ ησλ νκάδσλ P θαη SP ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, ππνδειψλνληαο φηη ζηα 

νξλίζηα ησλ νκάδσλ απηψλ εθδειψζεθαλ αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν.  
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Μεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) 

δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ κε κνιπζκέλσλ νκάδσλ 

ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξνο απφ ην κ.ν. ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ. Δπίζεο, κεηαμχ 

ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ, o κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηελ νκάδα 

P, ζπγθξηηηθά κε ηεο νκάδαο SP, ρσξίο φκσο λα δηαθέξεη ζηαηηζηηθά (P>0.10). 

Πην αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.3., ην πνζνζηφ ησλ 

νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ ΝΔ (6) ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξν 

ζηελ νκάδα P, ελψ ζηελ νκάδα SP παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα (θαλέλα νξλίζην δελ 

εκθάληζε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ), ππνδειψλνληαο φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο ππνβάζκηζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. Δπίζεο, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο 

ηεο δηαηξνθήο πεξηφξηζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, ρσξίο σζηφζν ε 

κείσζε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P>0.10). 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, φπσο πξφεθπςε 

κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.5. 

 

 

Πίλαθαο 2.5. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          SN                           P                          SP 

0,00 52,1% 85,4% 33,3% 72,9% 

1,00 29,2% 14,6% 39,6% 16,7% 

2,00 18,8% 0,0% 27,1% 10,4% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Γηάγξακκα 2.2. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 
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Ζ καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ήπαηνο έδεημε φηη ζηελ νκάδα SN ην πνζνζηφ ησλ 

νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξν θαη ην πνζνζηφ ησλ 

νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ (ζθνξ 2) ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Αληίζεηα, ε νκάδα P είρε ζεκαληηθά (P≤0.05) κηθξφηεξν 

πνζνζηφ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ ήπαξ θαη ζεκαληηθά (P≤0.05) πςειφηεξν πνζνζηφ 

νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ (ζθνξ 2), ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Ο 

θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο πεξηφξηζε ηφζν ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο φζν θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, ελψ ε κφιπλζε είρε αθξηβψο ηελ 

αληίζεηε δξάζε. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ, φπσο 

πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

2.6. 

 

 

Πίλαθαο 2.6. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                           SN                          P                           SP 

0,00 43,8% 33,3% 22,9% 33,3% 

1,00 33,3% 58,4% 54,2% 58,4% 

2,00 22,9% 8,3% 22,9% 8,3% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Γηάγξακκα 2.3. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ βαζκνχ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ 

κπψδνπο ζηνκάρνπ πξνθχπηεη φηη ε νκάδα N είρε ζεκαληηθά (P≤0.05) πςειφηεξν πνζνζηφ 
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νξληζίσλ κε βαζκφ αιινηψζεσλ 1 θαη ζρεηηθά (P>0.10) πςειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε 

θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν. Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε αιινηψζεηο κέγηζηνπ βαζκνχ 

ζηελ νκάδα SN ήηαλ ζρεηηθά (P>0.10) κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο N, ππνδειψλνληαο 

φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο πεξηφξηζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 

2.1.4 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ pH απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εληέξνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.7. 

 

 

Πίλαθαο 2.7. pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά 

αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                          SN                        P                         SP 

Γσδεθαδάθηπιν 6,11±0,03
b
  5,99±0,03

a
 6,04±0,03

a
 5,98±0,02

a
 

Νήζηηδα 5,97±0,02
a
  5,89±0,03

b
 5,89±0,02

b
 5,77±0,05

b
 

Δηιεόο 6,94±0,05
a
 6,69±0,08

b
 6,65±0,07

b
 6,07±0,12

c
 

Σπθιά  6,00±0,06
a
 6,00±0,06

a
 6,23±0,08

b
 5,98±0,07

a
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 
 

 

Γηάγξακκα 2.4. Μέζε ηηκή pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ 

θαη ηα ηπθιά αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαηξνθήο 

 

Ζ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ηεο λήζηηδαο ζηελ νκάδα 

N ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξε απφ φηη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο, ππνδειψλνληαο φηη 

ηφζν ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο φζν θαη ε κφιπλζε είραλ άκεζε επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ηεο λήζηηδαο, 

πξνθαιψληαο ηε κείσζή ηνπ. 
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Ζ ηηκή ηνπ pH ζην πεξηερφκελν ηνπ εηιενχ θαη ησλ ηπθιψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ θαη ηεο έληνλεο κεηαβνιηθήο δηεξγαζίαο 

πνπ παξαηεξείηαη ζε απηά ηα ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Ο θπζηθφο πεξηνξηζκφο 

ηεο δηαηξνθήο επεξέαζε ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ. πγθεθξηκέλα, ην pH 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ ζηελ νκάδα N ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν απφ απηφ 

ηεο νκάδαο SN θαη ζηελ νκάδα P ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο SP. 

ηα ηπθιά ε ηηκή ηνπ pH ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξε κφλν ζηελ νκάδα P. 

2.1.5 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ηνπ εηιενχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.8. 

 

 

Πίλαθαο 2.8. Ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          SN                         P                         SP 

Νήζηηδα   8,48±0,55
a
      6,57±0,48

b
     6,33±0,42

b
     5,54±0,44

c
 

Δηιεόο 12,77±0,83
a
    13,05±0,83

a
   11,33±1,01

a
   12,68±0,81

a
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 

 
Γηάγξακκα 2.5. Μέζε ηηκή ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα 

νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο ηεο νκάδαο N ήηαλ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) πςειφηεξε απφ φισλ ησλ ππνινίπσλ νκάδσλ, ππνδειψλνληαο φηη ηφζν ν θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο φζν θαη ε κφιπλζε είραλ άκεζε επίδξαζε, πξνθαιψληαο ηε 

κείσζε ηνπ ημψδνπο. Δπίζεο, κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ κνιχλζεθαλ ππήξρε δηαθνξά, κε ηελ 

νκάδα SP λα έρεη ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξε ηηκή ημψδνπο. 
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Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ δελ 

έδεημε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

2.1.6 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ζηα ηκήκαηα απφ φπνπ απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.9. 

 

 

Πίλαθαο 2.9. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

ΔΝΣΟΠΗΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

          N                        SN                       P                        SP 

Μπώδεο ζηόκαρνο 0,0% 0,0% 16,7% 13,9% 

Γσδεθαδάθηπιν 27,8% 30,6% 58,3% 69,4% 

Νήζηηδα 11,1% 36,1% 91,7% 91,7% 

Δηιεόο 61,1% 61,1% 88,9% 94,4% 

Ήπαξ 0,0% 2,8% 8,3% 27,8% 

 

 

Γηάγξακκα 2.6. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ην ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν ζηηο 

νκάδεο πνπ κνιχλζεθαλ (P θαη SP), ζπγθξηηηθά κε ηηο νκάδεο πνπ δελ κνιχλζεθαλ (N θαη 

SN), ππνδειψλνληαο ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο.  

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο SN ,απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην 

C. perfringens απφ ηε λήζηηδα, ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο N, 



                                                 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 137 

ππνδειψλνληαο φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο επεξέαζε ηε ζπρλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens κφλν ζηε λήζηηδα. 

Σν ζηέιερνο πνπ απνκνλψζεθε απφ ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο πξνεξρφηαλ απφ ηε 

θπζηνινγηθή εληεξηθή κηθξνρισξίδα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

αλζεθηηθφ ζην αληηβηνηηθφ ξηθακπηθίλε, φπσο θάλεθε απφ ηελ αδπλακία θαιιηέξγεηαο θαη 

αλάπηπμήο ηνπ ζε ππφζηξσκα πνπ πεξηείρε ην αληηβηνηηθφ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.10., εθθξαζκέλα ζε cfu/g ηπθιψλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

δεθαδηθφ ινγάξηζκν. 

 

 

Πίλαθαο 2.10. Πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                        SN                         P                         SP 

Log10 C. perfringens 4,36±0,17
a
 3,25±0,24

b
 6,26±0,19

c
 5,78±0,25

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 
 

Γηάγξακκα 2.7. Μέζνο πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο 

 

Οη κνιπζκέλεο νκάδεο είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν πιεζπζκφ 

C. perfringens ζηα ηπθιά, ζπγθξηηηθά κε ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο, ππνδειψλνληαο ηελ 

επηηπρία ηεο κφιπλζεο. Ο θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο είρε άκεζε επίδξαζε ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, πξνθαιψληαο ηε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζή ηνπ.  
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2.2 Πεηξακαηηζκόο απμεκέλεο θόξηηζεο δαπέδνπ 

2.2.1 σκαηηθό βάξνο θαη δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο 

ηνλ πίλαθα 2.11. παξνπζηάδεηαη ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ πξηλ θαη κεηά 

ηε κφιπλζε. Οη ηηκέο ηνπ ΓΜΣ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.12. 

 

 

Πίλαθαο 2.11. Β (g) αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         DN                          P                           DP 

1
ε
 εκέξα 45 40 45 40 

10
ε
 εκέξα 120 110 120 110 

16
ε
 εκέξα 340 370 340 350 

17
ε
 εκέξα 380 370 365 350 

21
ε
 εκέξα 650 660 605 620 

 

Πίλαθαο 2.12. ΓΜΣ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ 

 

ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         DN                          P                          DP 

10
ε
 -16

ε
 εκέξα 2,76 1,70 3,40 2,01 

17
ε
 -21

ε
 εκέξα 2,25 1,60 2,33 1,63 

 

Σελ 1
ε
 θαη ηελ 10

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ 

νκάδσλ δελ παξνπζίαδε δηαθνξέο. Ωζηφζν, απφ ηε 16ε εκέξα άξρηδε λα δηαθαίλεηαη δηαθνξά 

ηνπ Β κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ.  

Σε 17
ε
 θαη ηελ 21

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, κεηά ηε κηθηή κφιπλζε, ην Β αλά 

νξλίζην δηέθεξε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, νη νκάδεο νη νπνίεο κνιχλζεθαλ (P θαη 

DP) παξνπζίαδαλ έληνλε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη κείσζε ηνπ Β, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

νκάδεο πνπ δελ κνιχλζεθαλ (N θαη DN), αλεμάξηεηα απφ ηε θφξηηζε δαπέδνπ. Ζ θφξηηζε 

δαπέδνπ δελ θαίλεηαη λα είρε άκεζε επίδξαζε ζην Β κεηά ηε 16
ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ 

νξληζίσλ. 

Ο ΓΜΣ, ηδηαίηεξα πξηλ ηε κφιπλζε, ήηαλ πνιχ πςειφο, κε εμαίξεζε ηηο νκάδεο DN 

θαη DΡ, ζηηο νπνίεο ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ απμεκέλε. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζηηεξέζην Β 
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(10
ε
-16

ε
 εκέξα) ζην ζηηεξέζην Γ (17

ε
-21

ε
 εκέξα) είρε άκεζε επίδξαζε ζην ΓΜΣ φισλ ησλ 

νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ Β, ην νπνίν πεξηείρε σο πεγή 

πξσηετλψλ ην ζνγηάιεπξν, απφ ην ζηηεξέζην Γ, ην νπνίν πεξηείρε σο πεγή πξσηετλψλ ην 

ηρζπάιεπξν βειηίσζε ην ΓΜΣ. Ο ΓΜΣ ηεο νκάδαο Ν ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηεο νκάδαο DN 

θαη ηεο νκάδαο Ρ απφ ηεο νκάδαο DP, ππνδειψλνληαο φηη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

βειηίσζε ην ΓΜΣ. Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη Eimeria spp. δελ θαίλεηαη 

λα είρε άκεζε επίδξαζε ζην ΓΜΣ.  

2.2.2 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ θνπξάλσλ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 9
ε
, ηε 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ζηηο νκάδεο N θαη DN ήηαλ 

αξλεηηθά, ππνδειψλνληαο ηελ απνπζία επηκφιπλζεο κε Eimeria spp. ηηο νκάδεο P θαη DP ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ήηαλ αξλεηηθά ηελ 9
ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ 

θαη ζεηηθά ηελ 20
ή
 εκέξα, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο κε Eimeria spp. πνπ 

δηεμήρζε ηε 18
ε
 εκέξα. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ 

επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν ήηαλ αξλεηηθά γηα ηηο νκάδεο 

N θαη DN θαη ζεηηθά γηα ηηο νκάδεο P θαη DP. 

2.2.3 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εθδήισζαλ αιινηψζεηο ΝΔ θαη ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.13. θαη 2.14. 
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Πίλαθαο 2.13. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          DN                          P                          DP 

1,00 100,0% 100,0% 37,4% 16,7% 

2,00 0,0% 0,0% 33,3% 29,1% 

3,00 0,0% 0,0% 6,3% 4,2% 

4,00 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

5,00 0,0% 0,0% 6,3% 25,0% 

6,00 0,0% 0,0% 4,2% 12,5% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 2.14. Μέζνο φξνο βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ζην έληεξν αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                          DN                          P                         DP 

M.O 1,00±0,00
a
 1,00±0,00

a
 2,29±0,21

b
 3,38±0,26

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.8. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ησλ νκάδσλ N θαη DN ήηαλ 1, 

ππνδειψλνληαο φηη θαλέλα νξλίζην δελ εκθάληζε αιινηψζεηο ΝΔ. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη 

αλακελφκελν γηαηί ηα νξλίζηα δελ κνιχλζεθαλ. Αληίζεηα, ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ 

ησλ νκάδσλ P θαη DP ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, ππνδειψλνληαο φηη ζηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ 

εθδειψζεθαλ αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν.  
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Μεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ππήξρε ζηαηηζηηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, ν κ.ν. 

ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ κε κνιπζκέλσλ νκάδσλ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

κηθξφηεξνο απφ ην κ.ν. ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ. Δπίζεο, κεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ, 

ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ηεο νκάδαο DP ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξνο 

απφ ηεο νκάδαο P. 

Απφ ηελ πνηνηηθή ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπγθξηηηθή 

κειέηε κεηαμχ ησλ νκάδσλ P θαη DP πξνθχπηεη φηη ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθάιεζε 

ηελ εθδήισζε εληνλφηεξσλ αιινηψζεσλ ΝΔ θαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ νξληζίσλ κεηά απφ 

κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη Eimeria spp., ζπγθξηηηθά κε ηελ θαλνληθή θφξηηζε 

δαπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα DP ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ρσξίο αιινηψζεηο ΝΔ 

ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν (P≤0.05) θαη ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε βαζκφ αιινηψζεσλ 5 

ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν (P≤0.05), ελψ ζηελ νκάδα P παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, φπσο πξφεθπςε 

κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.15. 

 

 

Πίλαθαο 2.15. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            Ν                         DN                          P                          DP 

0,00 52,1% 16,7% 33,3% 27,8% 

1,00 29,2% 16,7% 39,6% 22,2% 

2,00 18,8% 66,7% 27,1% 50,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.9. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 
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Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ 

επεξέαζε ηφζν ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο φζν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ζην ήπαξ, αλεμάξηεηα απφ ηε κφιπλζε. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα DΝ εκθάληδε 

ζεκαληηθά (P≤0.05) κηθξφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ ρσξίο καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ζην ήπαξ 

θαη ζεκαληηθά (P≤0.05) πςειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ, ελψ 

ζηελ νκάδα Ν είρακε αληίζεηε εηθφλα. 

 Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ, φπσο 

πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

2.16. 

 

 

Πίλαθαο 2.16. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            Ν                          DN                         P                           DP 

0,00 43,8% 25,0% 22,9% 14,6% 

1,00 33,3% 66,7% 54,2% 60,4% 

2,00 22,9% 8,3% 22,9% 25,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.10. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

 Ζ νκάδα Ν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξλεηηθφο κάξηπξαο είρε ζεκαληηθά (P≤0.05) 

πςειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν θαη ζεκαληηθά (P≤0.05) 

ρακειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε ήπηεο αιινηψζεηο (ζθνξ 1), ππνδειψλνληαο φηη ηφζν ε 
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κηθηή κφιπλζε φζν θαη ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ επεξέαζαλ ηελ πξφθιεζε 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. 

2.2.4 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ pH απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εληέξνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.17. 

 

 

Πίλαθαο 2.17. pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                      DN                       P                       DP 

Γσδεθαδάθηπιν  6,12±0,03
a
  5,96±0,03

bc
  6,04±0,03

ab
 5,92±0,03

c
 

Νήζηηδα 5,98±0,02
a
 5,96±0,02

a
 5,89±0,02

b
 5,78±0,02

c
 

Δηιεόο 6,94±0,05
a
 7,06±0,05

a
 6,65±0,07

b
 6,04±0,07

c
 

Σπθιά  6,00±0,06
a
 6,50±0,05

b
 6,23±0,08

c
 6,36±0,06

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 
 

 
Γηάγξακκα 2.11. Μέζε ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ 

εηιεφ θαη ηα ηπθιά αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ 

 

 Ζ απμεκέλε θφξηηζε πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε ηνπ pH ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη αχμεζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ.  

Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη Eimeria spp. πξνθάιεζε ζεκαληηθή 

(Ρ≤0.05) κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ θαη 

ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηνπ pH ησλ ηπθιψλ. Μεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ, ν 

ζπλδπαζκφο ηεο κφιπλζεο κε ηελ απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή 

(Ρ≤0.05) κείσζε ηνπ pH ζην πεξηερφκελν ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ. 
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Δπίζεο, ην pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ ηεο νκάδαο N ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

ρακειφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ, ππνδειψλνληαο φηη ηφζν ε απμεκέλε 

θφξηηζε φζν θαη ε κηθηή κφιπλζε επεξέαζαλ ην pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ, 

πξνθαιψληαο ηελ αχμεζή ηνπ. 

2.2.5 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ηνπ εηιενχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.18. 

 

 

Πίλαθαο 2.18. Ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                        DN                         P                         DP 

Νήζηηδα 8,48±0,55
a
 8,16±0,37

a
 6,33±0,42

b
 4,76±0,48

c
 

Δηιεόο 12,77±0,83
a
 13,63±1,16

a
 11,33±1,01

a
 10,82±1,04

a
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 
 
 

Γηάγξακκα 2.12. Μέζε ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

Οη πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί είραλ ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο, αιιά φρη ηνπ εηιενχ (Ρ>0.10). πγθεθξηκέλα, ε κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ζρεηηθή (P>0.10) κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ. Παξφιν πνπ ε 

αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ δελ είρε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ημψδνπο, ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηε κηθηή κφιπλζε πξνθάιεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξε 

κείσζε ηνπ ημψδνπο ηεο λήζηηδαο. 
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2.2.6 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.19. 

 

 

Πίλαθαο 2.19. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

ΔΝΣΟΠΗΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

         N                        DN                        P                       DP 

Μπώδεο ζηόκαρνο 0,0% 0,0% 16,7% 22,2% 

Γσδεθαδάθηπιν 27,8% 50,0% 58,3% 77,8% 

Νήζηηδα 11,1% 55,6% 91,7% 88,9% 

Δηιεόο 61,1% 66,7% 88,9% 100,0% 

Ήπαξ 0,0% 16,7% 8,3% 30,6% 

 

 

Γηάγξακκα 2.13. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν ζηελ νκάδα Ν, ππνδειψλνληαο φηη ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ 

κε C. perfringens θαη Eimeria spp. επεξέαζε ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο C. perfringens απφ 

ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα. Παξνκνίσο, ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ είρε άκεζε επίδξαζε 

ζηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα θαη ην 

ήπαξ. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν ζηηο νκάδεο ησλ νξληζίσλ πνπ εθηξέθνληαλ ζε 

απμεκέλε θφξηηζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο νκάδεο ησλ νξληζίσλ πνπ εθηξέθνληαλ ζε θπζηνινγηθή 

θφξηηζε. 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                                                                                                .                                                                                                  

 146 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.20., εθθξαζκέλα ζε cfu/g ηπθιψλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

δεθαδηθφ ινγάξηζκν. 

 

 

Πίλαθαο 2.20. Πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

          N                        DN                        P                         DP 

Log10 C. perfringens 4,36±0,17
a
 5,45±0,19

b
 6,26±0,17

c
 6,15±0,23

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.14. Μέζνο πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ 

 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά πξνθχπηεη φηη ηφζν ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ φζν θαη ε κηθηή 

κφιπλζε κε C. perfringens θαη Eimeria spp. είραλ ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) επίδξαζε ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, πξνθαιψληαο ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ P θαη DP είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν 

πιεζπζκφ C. perfringens ζηα ηπθιά, απφ ηα νξλίζηα ηεο νκάδαο N. Δπίζεο, ν πιεζπζκφο ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο DN ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

πςειφηεξνο απφ ηεο νκάδαο N. 
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2.3 Πεηξακαηηζκόο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο 

2.3.1 σκαηηθό βάξνο θαη δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο 

ηνλ πίλαθα 2.21. παξνπζηάδεηαη ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ πξηλ θαη κεηά 

ηε κφιπλζε θαη ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε. Οη ηηκέο ηνπ ΓΜΣ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.22. 

 

 

Πίλαθαο 2.21. Β (g) αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία  

 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         ΖN                         P                            ΖP 

1
ε
 εκέξα 45 45 45 50 

10
ε
 εκέξα 120 115 120 125 

16
ε
 εκέξα 340 320 340 330 

17
ε
 εκέξα 380 360 365 370 

21
ε
 εκέξα 650 620 605 560 

 

Πίλαθαο 2.22. ΓΜΣ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         HN                         P                           HP 

10
ε
 -16

ε
 εκέξα 2,76 3,00 3,40 3,20 

17
ε
 -21

ε
 εκέξα 2,25 2,10 2,33 2,60 

 

 Σελ 1
ε
, ηελ 10

ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, δειαδή πξηλ ηε κφιπλζε θαη 

ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ δελ δηέθεξε. Σε 17
ε
 εκέξα ηεο 

δσήο ησλ νξληζίσλ, πξηλ ηε κφιπλζε θαη κεηά ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ην Β αλά νξλίζην 

επίζεο δελ δηέθεξε, επεηδή ε δηάξθεηα ηεο θαηαπφλεζεο ήηαλ κηθξή. 

 Μεηά ην πέξαο ηεο κφιπλζεο θαη ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ην Β αλά νξλίζην 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηέθεξε. Σν πςειφηεξν Β παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα Ν, ε νπνία δελ 

ππέζηε θαλέλαλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ, ελψ ην ρακειφηεξν Β παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα 

HP, ε νπνία ππέζηε κφιπλζε θαη ζεξκηθή θαηαπφλεζε. 

 Σφζν ε κφιπλζε φζν θαη ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε είραλ άκεζε επίδξαζε ζην Β ησλ 

νξληζίσλ. πγθεθξηκέλα, ηελ 21
ε
 εκέξα ηα νξλίζηα κνιπζκέλσλ νκάδσλ είραλ κηθξφηεξν Β 

απφ ηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ. Δπίζεο, ην Β ησλ πηελψλ ησλ νκάδσλ 
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πνπ ππέζηεζαλ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ήηαλ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ νκάδσλ, φπνπ ε 

ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ ήηαλ θπζηνινγηθή, ππνδειψλνληαο φηη ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε 

πξνθάιεζε κείσζε ηνπ Β.  

Ο ΓΜΣ ήηαλ πνιχ πςειφο ζε φιεο ηηο νκάδεο, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπο πεηξακαηηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζηηεξέζην Β ζην ζηηεξέζην Γ, ην νπνίν πεξηείρε σο πεγή 

πξσηετλψλ ην ηρζπάιεπξν αληί ηεο ζφγηαο, βειηίσζε ην ΓΜΣ. Ζ κφιπλζε θαη ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε δελ επεξέαζαλ ην ΓΜΣ. Ωζηφζν, ν ζπλδπαζκφο ηεο κφιπλζεο κε ηε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε πξνθάιεζε ηελ αχμεζή ηνπ. 

2.3.2 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ θνπξάλσλ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 9
ε
, ηε 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ζηηο νκάδεο N θαη HN ήηαλ 

αξλεηηθά, ππνδειψλνληαο ηελ απνπζία επηκφιπλζεο κε Eimeria spp. ηηο νκάδεο P θαη HP, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ήηαλ αξλεηηθά ηελ 9
ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ 

θαη ζεηηθά ηελ 20
ή
 εκέξα, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο κε Eimeria spp. πνπ 

δηεμήρζε ηε 18
ε
 εκέξα. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ 

επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν ήηαλ αξλεηηθά γηα ηηο νκάδεο 

N θαη HN θαη ζεηηθά γηα ηηο νκάδεο P θαη HP. 

2.3.3 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εθδήισζαλ αιινηψζεηο ΝΔ θαη ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.23. θαη 2.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ΘΔΡΜΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ 

 149 

Πίλαθαο 2.23. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                         HN                          P                           HP 

1,00 100,0% 77,1% 37,5% 31,2% 

2,00 0,0% 6,3% 33,3% 25,0% 

3,00 0,0% 2,1% 6,3% 6,3% 

4,00 0,0% 10,4% 12,5% 4,2% 

5,00 0,0% 4,2% 6,3% 14,6% 

6,00 0,0% 0,0% 4,2% 18,8% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 2.24. Μέζνο φξνο βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

            N                         HN                           P                         HP 

M.O 1,00±0,00
a
 1,58±0,17

b
 2,29±0,2

c
 3,02±0,28

d
 

εκείσζε: 
a, b, c, d

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.15. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο N ήηαλ 1 ζε φιεο ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο, πνπ ζεκαίλεη φηη θαλέλα νξλίζην δελ εκθάληζε αιινηψζεηο ΝΔ. Αληίζεηα, ν 

κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο HN ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, 

ππνδειψλνληαο φηη νξηζκέλα νξλίζηα ηεο νκάδαο εκθάληζαλ αιινηψζεηο ΝΔ, παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ κνιχλζεθαλ. Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο 

ΖΝ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ ηεο νκάδαο Ν.  
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Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νκάδσλ P θαη HP ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ εθδειψζεθαλ αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ 

βιελλνγφλν. Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο HP ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ ηεο νκάδαο P.  

Πην αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.23., ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε πξνθάιεζε ηελ εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ ζηα νξλίζηα ηεο νκάδαο ΖΝ, παξά ην 

γεγνλφο φηη απηά δελ κνιχλζεθαλ, ελψ αληίζεηα θαλέλα νξλίζην ηεο νκάδαο Ν δελ εκθάληζε 

αιινηψζεηο. Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κφιπλζε κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp., δελ επεξέαζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ΝΔ. Ωζηφζν, 

επεξέαζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, κε ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ηεο νκάδαο HP 

κε ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ (6) λα εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ελψ 

ζηελ νκάδα Ρ παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, φπσο πξφεθπςε 

κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.25. 

 

 

Πίλαθαο 2.25. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                          HN                          P                          HP 

0,00 52,1% 62,5% 33,3% 31,3% 

1,00 29,2% 20,8% 39,6% 43,8% 

2,00 18,8% 16,7% 27,1% 25,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Γηάγξακκα 2.16. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 
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Ζ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη Eimeria spp. επεξέαζε ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο. πγθεθξηκέλα, ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν ζηηο νκάδεο 

Ρ θαη HP. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ, φπσο 

πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

2.26. 

 

 

Πίλαθαο 2.26. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          HN                          P                          HP 

0,00 43,8% 56,3% 22,9% 54,2% 

1,00 33,3% 35,4% 54,2% 20,8% 

2,00 22,9% 8,3% 22,9% 25,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.17. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ βαζκνχ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ 

κπψδνπο ζηνκάρνπ πξνθχπηεη φηη ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ πξνθάιεζε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ, κε ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν ζηελ νκάδα Ρ λα εκθαλίδεηαη 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν. Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ 

αιινηψζεσλ (2) ήηαλ ζεκαληηθά (P≤0.05) ρακειφηεξν ζηελ νκάδα ΖΝ, ππνδειψλνληαο φηη ε 
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ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ππνβάζκηζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ.  

2.3.4 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ pH απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εληέξνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.27. 

 

 

Πίλαθαο 2.27. pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                         ΖN                        P                         ΖP 

Γσδεθαδάθηπιν 6,12±0,03
a
 5,98±0,03

b
 6,04±0,03

ab
 6,05±0,03

ab
 

Νήζηηδα 5,97±0,02
a
  5,91±0,03

ab
     5,89±0,02

b
    5,83±0,03

c
 

Δηιεόο 6,94±0,05
a
 6,94±0,11

a
 6,65±0,07

b
 6,38±0,06

c
 

Σπθιά  6,00±0,06
a
  6,04±0,06

ab
 6,23±0,08

b
   6,04±0,07

ab
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.18. Μέζε ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ 

εηιεφ θαη ηα ηπθιά αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Ζ ηηκή ηνπ pH απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δσδεθαδαθηχινπ δηέθεξε κφλν κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ Ν θαη ΖΝ, φπνπ ζηελ ΖΝ ην πεξηερφκελν ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πην φμηλν.  

Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ζηε λήζηηδα. 

Μεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ ππήξρε ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο. πγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν ηεο λήζηηδαο ηεο νκάδαο HP ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πην φμηλν απφ απηφ ηεο νκάδαο P. 

Ζ ηηκή ηνπ pH ζην πεξηερφκελν ηνπ εηιενχ ζηηο κνιπζκέλεο νκάδεο ήηαλ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ρακειφηεξε απφ ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο. Μεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ 
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ππήξρε επίζεο ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ. 

πγθεθξηκέλα, ε νκάδα HP είρε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πην φμηλν πεξηερφκελν απφ ηεο νκάδαο 

P. 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε δελ είρε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ 

πεξηερφκελνπ ησλ ηπθιψλ, ελψ αληίζεηα ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ πξνθάιεζε ζεκαληηθή 

(Ρ≤0.05) αχμεζε. 

2.3.5 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ηνπ εηιενχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.28. 

 

 

Πίλαθαο 2.28. Ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                         HN                        P                         HP 

Νήζηηδα 8,48±0,55
a
 8,02±0,52

a
 6,33±0,42

b
 6,42±0,38

b
 

Δηιεόο 12,77±0,83
a
 12,82±0,83

a
 11,33±1,01

a
 12,41±0,98

a
 

εκείσζε: 
a, b

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.19. Μέζε ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ δελ 

έδεημε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Ωζηφζν, ζηε λήζηηδα, νη νκάδεο 

πνπ κνιχλζεθαλ, είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξε ηηκή ημψδνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

νκάδεο πνπ δελ κνιχλζεθαλ. 
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2.3.6 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ζηα ηκήκαηα απφ φπνπ απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.29. 

 

 

Πίλαθαο 2.29. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

ΔΝΣΟΠΗΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

         N                        HN                       P                       HP 

Μπώδεο ζηόκαρνο 0,0% 11,1% 16,7% 16,7% 

Γσδεθαδάθηπιν 27,8% 13,9% 58,3% 83,3% 

Νήζηηδα 11,1% 19,4% 91,7% 77,8% 

Δηιεόο 61,1% 33,3% 88,9% 100,0% 

Ήπαξ 0,0% 8,3% 8,3% 5,6% 

 

 
Γηάγξακκα 2.20. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξν ζηηο κνιπζκέλεο νκάδεο, P θαη HP, ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

εληέξνπ, ππνδειψλνληαο ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο. Αληίζεηα, ζηηο νκάδεο N θαη HN, ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ήηαλ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ρακειφηεξν. 

Μεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ δελ ππήξρε δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο 

ηνπ C. perfringens, κε εμαίξεζε ζην δσδεθαδάθηπιν φπνπ ην πνζνζηφ απνκφλσζεο ζηελ 

νκάδα ΖΡ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ζπγθξηηηθά κε απηφ ζηελ νκάδα Ρ. Μεηαμχ 

ησλ κε κνιπζκέλσλ νκάδσλ ε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηνλ εηιεφ ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα Ν, ζπγθξηηηθά κε ηελ ΖΝ. Αληίζεηα, ζην κπψδε ζηφκαρν θαη ην 
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ήπαξ δελ απνκνλψζεθε C. perfringens απφ θαλέλα νξλίζην ηεο νκάδαο Ν, ελψ ζηελ νκάδα 

ΖΝ απνκνλψζεθε απφ ην 11,1% θαη 8,3% ησλ νξληζίσλ, αληίζηνηρα. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.30., εθθξαζκέλα ζε cfu/g ηπθιψλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

δεθαδηθφ ινγάξηζκν. 

 

 

Πίλαθαο 2.30. Πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

          N                        HN                        P                         HP 

Log10 C. perfringens 4,36±0,17
a
 3,89±0,44

a
 6,26±0,19

b
 5,83±0,23

b
 

εκείσζε: 
a, b

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.21. Μέζνο πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο 

 

Οη κνιπζκέλεο νκάδεο είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν πιεζπζκφ 

C. perfringens ζηα ηπθιά, ζπγθξηηηθά κε ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο, ππνδειψλνληαο ηελ 

επηηπρία ηεο κφιπλζεο. Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε δελ είρε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) επίδξαζε ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. 
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2.4 Πεηξακαηηζκόο θαηαπόλεζεο ιόγσ ςύρνπο 

2.4.1 σκαηηθό βάξνο θαη δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο 

ηνλ πίλαθα 2.31. παξνπζηάδεηαη ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ πξηλ θαη κεηά 

ηε κφιπλζε θαη ηελ θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο. Οη ηηκέο ηνπ ΓΜΣ, πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.32. 

 

 

Πίλαθαο 2.31. Β (g) αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ 

ςχρνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         CN                          P                           CP 

1
ε
 εκέξα 45 45 45 45 

10
ε
 εκέξα 120 120 120 135 

16
ε
 εκέξα 340 330 340 345 

17
ε
 εκέξα 380 380 365 385 

21
ε
 εκέξα 650 630 605 620 

 

Πίλαθαο 2.32. ΓΜΣ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ 

ςχρνπο   

 

ΓΗΑΣΖΜΑ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

           N                         CN                          P                          CP 

10
ε 

-16
ε
 εκέξα 2,76 2,80 3,40 2,50 

17
ε
 -21

ε
 εκέξα 2,25 2,05 2,33 2,30 

 

Σν Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ δελ δηέθεξε ζε θακία απφ ηηο δπγίζεηο πνπ 

δηεμήρζεζαλ έσο ηελ ειηθία ησλ 17 εκεξψλ. Αληίζεηα, ζηε δχγηζε πνπ δηεμήρζε ζηελ ειηθία 

ησλ 21 εκεξψλ, ην Β αλά νξλίζην δηέθεξε, ππνδειψλνληαο φηη ηφζν ε κφιπλζε φζν θαη ε 

θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο είραλ άκεζε επίδξαζε. πγθεθξηκέλα, ην Β αλά νξλίζην ησλ 

νκάδσλ πνπ κνιχλζεθαλ ήηαλ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ νκάδσλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ. 

Δπίζεο, ην Β αλά νξλίζην ηεο νκάδαο CN ήηαλ κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο νκάδαο N. 

Ο ΓΜΣ, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο, ήηαλ πνιχ πςειφο ζε φιεο ηηο 

νκάδεο. Ζ κεηάβαζε απφ ην ζηηεξέζην Β ζην ζηηεξέζην Γ ηε 17
ε
 εκέξα βειηίσζε ην ΓΜΣ. 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΓΜΣ, πξνθχπηεη φηη ε θαηαπφλεζε ησλ 

νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο θαη ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ δελ είραλ άκεζε επίδξαζε ζην ΓΜΣ. 
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2.4.2 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ θνπξάλσλ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 9
ε
, ηε 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ζηηο νκάδεο N θαη CN ήηαλ 

αξλεηηθά, ππνδειψλνληαο ηελ απνπζία επηκφιπλζεο ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ κε Eimeria 

spp. ηηο νκάδεο P θαη CP, ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ήηαλ αξλεηηθά ηελ 9
ε
 θαη ηε 16

ε
 

εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ θαη ζεηηθά ηελ 20
ή
 εκέξα, επηβεβαηψλνληαο ηελ επηηπρή 

κφιπλζε κε Eimeria spp. πνπ δηεμήρζε ηε 18
ε
 εκέξα. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν 

ήηαλ αξλεηηθά γηα ηηο νκάδεο N θαη CN θαη ζεηηθά γηα ηηο νκάδεο P θαη CP. 

2.4.3 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εθδήισζαλ αιινηψζεηο ΝΔ θαη ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.33. θαη 2.34. 
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Πίλαθαο 2.33. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

            N                          CN                         P                           CP 

1,00 100,0% 100,0% 37,4% 25,0% 

2,00 0,0% 0,0% 33,3% 10,4% 

3,00 0,0% 0,0% 6,3% 2,1% 

4,00 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

5,00 0,0% 0,0% 6,3% 20,8% 

6,00 0,0% 0,0% 4,2% 29,2% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 2.34. Μέζνο φξνο βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

            N                         CN                          P                          CP 

M.O 1,00±0,00
a
 1,00±0,00

a
 2,29±0,21

b
 3,81±0,29

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.22. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ζην έληεξν φισλ ησλ νξληζίσλ ησλ νκάδσλ N θαη 

CN, ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ηηο καθξνζθνπηθέο εμεηάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, ήηαλ 1, 

πνπ ζεκαίλεη φηη θαλέλα νξλίζην δελ εκθάληζε αιινηψζεηο ΝΔ. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη 

αλακελφκελν γηαηί ηα νξλίζηα απηά δελ κνιχλζεθαλ. Αληίζεηα, ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ νκάδσλ P θαη CP ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, ππνδειψλνληαο φηη ζηα 

νξλίζηα ησλ παξαπάλσ νκάδσλ εθδειψζεθαλ αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. 
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Μεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ ππήξρε ζηαηηζηηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, ν κ.ν. 

ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ κε κνιπζκέλσλ νκάδσλ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

κηθξφηεξνο απφ ην κ.ν. ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ. Δπίζεο, κεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ, 

ν κ.ν. ηεο νκάδαο CP ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξνο απφ απηφλ ηεο νκάδαο P. 

Πην αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.33., ε θαηαπφλεζε 

ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

αιινηψζεσλ ΝΔ. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα CP ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εκθάληζαλ 

αιινηψζεηο ΝΔ βαζκνχ 2 (ήπηεο αιινηψζεηο) ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν θαη ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εκθάληζαλ αιινηψζεηο ΝΔ βαζκνχ 5 θαη 6 ήηαλ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ελψ ζηελ νκάδα P ήηαλ ε αληίζεηε εηθφλα. Δπίζεο, ε θαηαπφλεζε ησλ 

νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο πξνθάιεζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ, ρσξίο φκσο ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εκθάληζαλ αιινηψζεηο λα δηαθέξεη ζεκαληηθά (P>0.10). 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, φπσο πξφεθπςε 

κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.35. 

 

 

Πίλαθαο 2.35. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                          CN                          P                           CP 

0,00 52,1% 70,8% 33,3% 31,3% 

1,00 29,2% 29,2% 39,6% 54,2% 

2,00 18,8% 0,0% 27,1% 14,6% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.23. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  
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Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 2.35. πξνθχπηεη φηη ε κφιπλζε είρε 

άκεζε επίδξαζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα P ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ρσξίο 

καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ζην ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν θαη ην πνζνζηφ 

ησλ νξληζίσλ κε καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο κέγηζηνπ βαζκνχ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

πςειφηεξν. 

Ζ θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο θαίλεηαη λα πεξηφξηζε ηε ζνβαξφηεηα θαη 

ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο. ηελ νκάδα CN ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ ήπαξ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξν, ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εκθάληζαλ αιινηψζεηο κέγηζηνπ βαζκνχ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

κηθξφηεξν, ελψ ζηηο ππφινηπεο νκάδεο παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ, φπσο 

πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

2.36. 

 

 

Πίλαθαο 2.36. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                           CN                          P                          CP 

0,00 43,8% 62,5% 22,9% 27,1% 

1,00 33,3% 27,1% 54,2% 56,3% 

2,00 22,9% 10,4% 22,9% 16,7% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

    

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.24. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  
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Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 2.36. πξνθχπηεη φηη ε κφιπλζε είρε 

άκεζε επίδξαζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε 

ζηφκαρν. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν ζηηο 

νκάδεο Ρ θαη CΡ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν. 

Ζ θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο πεξηφξηζε ηφζν ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

φζν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα CN ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν 

ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ελψ ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ 

αιινηψζεσλ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν. 

2.4.4 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ pH ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εληέξνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.37. 

 

 

Πίλαθαο 2.37. pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                        CN                        P                          CP 

Γσδεθαδάθηπιν 6,12±0,03
ab

 6,13±0,02
a
 6,04±0,03

bc
 6,00±0,03

c
 

Νήζηηδα 5,97±0,02
a
 6,03±0,03

a
 5,89±0,02

b
 5,87±0,03

b
 

Δηιεόο 6,94±005
a
 7,03±0,05

a 
 6,65±0,07

b
 6,60±0,07

b
 

Σπθιά  6,00±0,06
a
 6,27±0,07

b
 6,23±0,08

b
 6,25±0,07

b
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.25. Μέζε ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ 

εηιεφ θαη ηα ηπθιά αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                                                                                                .                                                                                                  

 162 

 Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ είρε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ pH 

ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ην pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ ησλ νκάδσλ P θαη CP ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ νκάδσλ N 

θαη CN. Δπίζεο, ην pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ ηεο νκάδαο P ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

πςειφηεξν απφ ηεο νκάδαο N. 

 Ζ θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο επεξέαζε ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ 

πεξηερφκελνπ ησλ ηπθιψλ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ N θαη CN.  

2.4.5 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.38. 

 

 

Πίλαθαο 2.38. Ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                         CN                        P                         CP 

Νήζηηδα 8,48±0,55
a
 7,64±0,45

b
 6,33±0,42

b
 5,18±0,45

c
 

Δηιεόο 12,77±0,83
a
 12,04±0,68

a
 11,33±1,01

a
 10,57±0,86

a
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

Γηάγξακκα 2.26. Μέζε ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  
 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ημψδνπο ηεο λήζηηδαο πξνθχπηεη φηη ε κφιπλζε θαη ε θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο. πγθεθξηκέλα, νη κνιπζκέλεο 

νκάδεο είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξε ηηκή ημψδνπο, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα N. 
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Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ ημψδνπο ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξε ζηελ νκάδα CN, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα N θαη ζηελ νκάδα CP, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα P. 

Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ δελ 

έδεημε ζεκαληηθή (Ρ>0.10) δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Ωζηφζν, φπσο θαη ζηε λήζηηδα, 

θαίλεηαη φηη ε κφιπλζε θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηελ θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο.  

2.4.6 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.39. 

 

 

Πίλαθαο 2.39. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

ΔΝΣΟΠΗΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

         N                        CN                       P                        CP 

Μπώδεο ζηόκαρνο 0,0% 8,3% 16,7% 44,4% 

Γσδεθαδάθηπιν 27,8% 44,4% 58,3% 97,2% 

Νήζηηδα 11,1% 41,7% 91,7% 100,0% 

Δηιεόο 61,1% 88,9% 88,9% 97,2% 

Ήπαξ 0,0% 5,6% 8,3% 11,1% 

 

Γηάγξακκα 2.27. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο 
 

ε φια ηα ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα 

νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν ζηελ νκάδα Ν, 

ππνδειψλνληαο ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο κφιπλζεο. Ζ θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ 

ςχρνπο επεξέαζε ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens 
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απφ ην έληεξν, πξνθαιψληαο ηελ αχμεζή ηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ 

CN θαη N. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.40., εθθξαζκέλα ζε cfu/g ηπθιψλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

δεθαδηθφ ινγάξηζκν. 

 

 

Πίλαθαο 2.40. Πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

           N                        CN                         P                         CP 

Log10 C. perfringens 4,36±0,17
a
 5,45±0,20

b
 6,26±0,19

c
 6,70±0,18

c
 

εκείσζε: 
a, b, c

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.28. Μέζνο πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο  

 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνθχπηεη φηη ε κφιπλζε είρε 

ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) επίδξαζε ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. πγθεθξηκέλα, ν 

πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξνο ζηηο 

κνιπζκέλεο νκάδεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο. Δπίζεο, ε θαηαπφλεζε ησλ 

νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο επεξέαζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, πξνθαιψληαο 

ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ νκάδσλ CN θαη N. 
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2.5 Πεηξακαηηζκόο εκβνιηαζκνύ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθό εκβόιην 

2.5.1 σκαηηθό βάξνο θαη δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο 

ηνπο πίλαθεο 2.41. θαη 2.42. παξνπζηάδνληαη ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ 

θαη νη ηηκέο ηνπ ΓΜΣ, αληίζηνηρα. 

 

 

Πίλαθαο 2.41. Β (g) αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην αλάινγα κε ηελ ειηθία  

 

ΖΛΗΚΗΑ 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

          N                     PN                     P                      M                     PM 

1
ε
 εκέξα 45 45 45 45 45 

10
ε
 εκέξα 120 120 120 115 115 

16
ε
 εκέξα 340 310 340 325 300 

17
ε
 εκέξα 380 340 365 345 325 

21
ε
 εκέξα 650 595 605 575 565 

 

Πίλαθαο 2.42. ΓΜΣ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

ΓΗΑΣΖΜΑ 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

        N                    PN                    P                      M                   PM 

10
ε
 -16

ε
 εκέξα 2,76 3,00 3,40 2,60 2,60 

17
ε
 -21

ε
 εκέξα 2,25 2,65 2,33 3,05 2,70 

 

 Σν Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ δελ δηέθεξε έσο ηελ ειηθία ησλ 10 εκεξψλ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιηαζκνχ δελ επεξέαζε ην Β, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ έσο ηε δχγηζε ησλ νξληζίσλ. 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δχγηζεο ηε 16
ε
 θαη ηε 17

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, 

δειαδή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηε κφιπλζε, πξνθχπηεη φηη ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην πξνθάιεζε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, κε ην Β αλά νξλίζην ησλ νκάδσλ ΡΝ θαη 

ΡΜ, νη νπνίεο εκβνιηάζηεθαλ, λα εκθαλίδεηαη κηθξφηεξν απφ ην Β αλά νξλίζην ησλ νκάδσλ 

Ν θαη Ρ πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ. 

 Σελ 21
ε
 εκέξα, ην Β αλά νξλίζην φισλ ησλ νκάδσλ δηέθεξε κεηαμχ ηνπο. Σα νξλίζηα 

ηεο νκάδαο Ν, ηα νπνία δελ εκβνιηάζηεθαλ θαη δελ κνιχλζεθαλ, είραλ πςειφηεξν Β, 

ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα ηεο νκάδαο ΡΝ, ηα νπνία εκβνιηάζηεθαλ θαη δελ κνιχλζεθαλ. Σα 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                                                                                                .                                                                                                  

 166 

νξλίζηα ηεο νκάδαο Μ, ηα νπνία κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη E. maxima θαη ηεο νκάδαο 

ΡΜ, ηα νπνία εκβνιηάζηεθαλ θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη E  maxima, είραλ 

κηθξφηεξν Β απφ ηα νξλίζηα ηεο νκάδαο Ρ, ηα νπνία κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη 

δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηφζν ε 

εθαξκνγή ηνπ εκβνιηαζκνχ φζν θαη ε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη E. maxima είραλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην Β, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ νξληζίσλ. 

Ο ΓΜΣ ήηαλ πνιχ πςειφο ζε φιεο ηηο νκάδεο, ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα 10
ε
-16

ε
  

εκέξα ηεο δσήο ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. Ζ κεηάβαζε απφ ην 

ζηηεξέζην Β ζην ζηηεξέζην Γ, ην νπνίν πεξηείρε ηρζπάιεπξν αληί ζφγηαο, βειηίσζε ην ΓΜΣ κε 

εμαίξεζε ηηο νκάδεο Μ θαη ΡΜ. Ζ νκάδα Ν είρε κηθξφηεξν ΓΜΣ, ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα 

ΡΝ, ε νπνία εκβνιηάζηεθε, ππνδειψλνληαο φηη ν εκβνιηαζκφο πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ ΓΜΣ.  

Καηά ην δηάζηεκα 17
ε
-21

ε
  εκέξα ηεο δσήο ησλ πηελψλ, ε νκάδα Μ είρε πςειφηεξν 

ΓΜΣ απφ ηελ νκάδα Ρ, ππνδειψλνληαο φηη ε κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens 

θαη E. maxima νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ ΓΜΣ, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε κε C. perfringens 

θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. Ζ νκάδα ΡΜ είρε κηθξφηεξν ΓΜΣ 

απφ ηελ νκάδα Μ, ππνδειψλνληαο φηη ε εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ηελ 1
ε
 

εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ πεξηφξηζε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κηθηήο κφιπλζεο ησλ 

νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima. 

2.5.2 Παξαζηηνινγηθή εμέηαζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο εμέηαζεο ησλ θνπξάλσλ πνπ δηελεξγήζεθε 

ηελ 9
ε
 θαη ηε 16

ε
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ζηηο νκάδεο N, Ρ θαη Μ ήηαλ αξλεηηθά, 

ππνδειψλνληαο ηελ απνπζία επηκφιπλζεο κε Eimeria spp. ηηο νκάδεο Ρ θαη Μ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαζηηνινγηθήο ηελ 20
ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ ήηαλ ζεηηθά, 

ππνδειψλνληαο ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ 

εκβνιίνπ θαη E. maxima, αληίζηνηρα. ηηο νκάδεο PΝ θαη PΜ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο 

ήηαλ ζεηηθά ηελ 9
ε
, 16

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

επηηπρία ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, πνπ δηεμήρζε ηελ 1
ε
 εκέξα 

ηεο δσήο ησλ νξληζίσλ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ 

επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην πεξηερφκελν ήηαλ αξλεηηθά γηα ηελ νκάδα 

N θαη ζεηηθά γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο. 
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2.5.3 Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ πνπ εθδήισζαλ αιινηψζεηο ΝΔ θαη ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ 

αιινηψζεσλ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εληέξνπ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο 2.43. θαη 2.44. 

 

 

Πίλαθαο 2.43. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

        N                   PN                     P                     M                    PM 

1,00 100,0% 100,0% 37,4% 18,8% 39,6% 

2,00 0,0% 0,0% 33,3% 6,3% 14,6% 

3,00 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 2,1% 

4,00 0,0% 0,0% 12,5% 6,3% 8,3% 

5,00 0,0% 0,0% 6,3% 2,1% 2,1% 

6,00 0,0% 0,0% 4,2% 66,7% 33,3% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίλαθαο 2.44. Μέζνο φξνο βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ( x ±SEM) 

               ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ  ΟΜΑΓΔ 

          N                       PN                       P                        M 

 

PM 

M.O 1,00±0,00
a
 1,00±0,00

a
 2,29±0,21

b
 4,67±0,30

c
 3,19±0,32

d
 

εκείσζε: 
a, b, c, d

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.29. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ ΝΔ αλά νκάδα θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 
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Ο κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ζην έληεξν ησλ νξληζίσλ ησλ νκάδσλ N θαη ΡΝ 

ήηαλ 1 ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο, ππνδειψλνληαο φηη θαλέλα νξλίζην δελ εκθάληζε 

αιινηψζεηο ΝΔ. Αληίζεηα, ν κ.ν. ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ζην έληεξν ησλ νξληζίσλ ησλ 

νκάδσλ P, Μ θαη PΜ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 1, ππνδειψλνληαο φηη ζηα νξλίζηα ησλ 

παξαπάλσ νκάδσλ εθδειψζεθαλ αιινηψζεηο ΝΔ ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν. Ο κ.ν. ηνπ 

βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ ησλ κε κνιπζκέλσλ νκάδσλ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξνο 

απφ ην κ.ν. ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) δηαθνξά ππήξρε θαη 

κεηαμχ ησλ κνιπζκέλσλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα Μ είρε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) 

πςειφηεξν κ.ν. απφ φιεο ηηο κνιπζκέλεο νκάδεο (Ρ≤0.05) θαη ε νκάδα PΜ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) πςειφηεξν απφ ηελ νκάδα P. 

Πην αλαιπηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2.43., ε κηθηή κφιπλζε 

ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζηα νξλίζηα ηα νπνία δελ είραλ εκβνιηαζηεί, 

αχμεζε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αιινηψζεσλ ΝΔ, ζπγθξηηηθά κε ηε κηθηή 

κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ρσξίο αιινηψζεηο ΝΔ ζηελ νκάδα Μ ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν θαη ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε ην κέγηζην βαζκφ 

αιινηψζεσλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ελψ ζηελ νκάδα Ρ παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε 

εηθφλα. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ πεξηφξηζε ηφζν ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

φζν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ κεηά απφ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε 

C. perfringens θαη E. maxima. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα ΡΜ ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ 

ρσξίο αιινηψζεηο ΝΔ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν θαη ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε 

ην κέγηζην βαζκφ αιινηψζεσλ ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν, ελψ ζηελ νκάδα Μ 

παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ν βαζκφο αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, φπσο πξφεθπςε 

κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΜΔ ΔΛΓ ΑΝΣΗΚΟΚΚΗΓΗΑΚΟ ΔΜΒΟΛΗΟ 

 169 

Πίλαθαο 2.45. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

         N                    PN                     P                     M                    PM 

0,00 52,1% 62,5% 33,3% 22,9% 35,4% 

1,00 29,2% 22,9% 39,6% 35,4% 31,3% 

2,00 18,8% 14,6% 27,1% 41,7% 33,4% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.30. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ήπαηνο αλά 

νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

  

Ζ καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ήπαηνο έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξα νξλίζηα κε 

θπζηνινγηθφ ήπαξ άλεθαλ ζηηο νκάδεο πνπ δελ κνιχλζεθαλ. Αληίζεηα, νη νκάδεο PΜ θαη Μ 

είραλ ζεκαληηθά (P≤0.05) κεγαιχηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο 

κέγηζηνπ βαζκνχ. Ζ νκάδα PN είρε ζεκαληηθά (P≤0.05) πςειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ κε 

θπζηνινγηθφ ήπαξ, ελψ ε νκάδα Μ είρε ζεκαληηθά (P≤0.05) ρακειφηεξν πνζνζηφ νξληζίσλ 

κε θπζηνινγηθφ ήπαξ.  

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ, φπσο πξφεθπςε κεηά απφ ηε καθξνζθνπηθή ηνπ εμέηαζε, παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.46. 
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Πίλαθαο 2.46. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ αλά νκάδα θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην 

 

ΒΑΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

        N                     PN                     P                      M                    PM 

0,00 43,8% 66,7% 22,9% 66,7% 47,9% 

1,00 33,3% 12,5% 54,2% 14,6% 27,1% 

2,00 22,9% 20,8% 22,9% 18,8% 25,0% 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ 

 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Γηάγξακκα 2.31. Πνζνζηφ νξληζίσλ θαη βαζκφο αιινηψζεσλ κπψδνπο ζηνκάρνπ αλά νκάδα 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ εκβνιίνπ ζηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ κείσζε ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. πγθεθξηκέλα, 

ζηελ νκάδα ΡΝ ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν ήηαλ ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) πςειφηεξν. 

Ζ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima κείσζε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν, ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα 

ηα νπνία κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα Ρ, ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν ήηαλ 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ρακειφηεξν, ελψ ζηελ νκάδα Μ παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ αχμεζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν κεηά απφ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε 

C. perfringens θαη E. maxima. πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα Μ ην πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ κε 

θπζηνινγηθφ κπψδε ζηφκαρν ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν, ελψ ζηελ νκάδα ΡΜ 

παξαηεξήζεθε ε αληίζεηε εηθφλα. 
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2.5.4 Μέηξεζε pH εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.47. 

 

 

Πίλαθαο 2.47. pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ηα ηπθιά 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

         N                  PN                    P                     M                  PM 

Γσδεθαδάθηπιν 6,12±0,03
a
 6,01±0,03

b
 6,04±0,03

ab
 5,72±0,06

c
 5,89±0,04

d
 

Νήζηηδα 5,97±0,02
a
 6,00±0,02

a
 5,89±0,02

b
 5,54±0,07

c
 5,83±0,03

b
 

Δηιεόο 6,94±0,05
a
 7,07±0,05

b
 6,65±0,07

c
 5,87±0,12

d
 6,46±0,10

c
 

Σπθιά  6,00±0,06
a
 6,13±0,07

a
 6,23±0,08

a
 6,12±0,06

a
 6,20±0,07

a
 

εκείσζε: 
a, b, c, d

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.32. Μέζε ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ 

εηιεφ θαη ηα ηπθιά αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε 

ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηνπ pH ηνπ 

εηιενχ ζηα νξλίζηα ηα νπνία δελ κνιχλζεθαλ. 

Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ κείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα ηα νπνία δελ κνιχλζεθαλ. Ζ κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima κείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα ηα 

νπνία δελ κνιχλζεθαλ. 
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Ζ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε 

κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ 

εκβνιίνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ.  

Ο εκβνιηαζκφο ησλ νξληζίσλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην πεξηφξηζε ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ηελ πηψζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη 

E. maxima. 

2.5.5 Μέηξεζε ημώδνπο εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ηνπ εηιενχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.48. 

 

 

Πίλαθαο 2.48. Ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ( x ±SEM) 

 

 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ  

          N                     PN                     P                     M                 PM 

Νήζηηδα 8,48±0,55
a
 8,51±0,44

a
 6,33±0,42

b
 3,23±0,40

c
 4,51±0,46

d
 

Δηιεόο 12,77±0,83
a
 15,08±0,69

b
 11,33±1,01

a
 5,60±1,12

c
 7,97±1,54

c
 

εκείσζε: 
a, b, c, d

 Μέζεο ηηκέο ζηελ ίδηα γξακκή κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

Γηάγξακκα 2.33. Μέζε ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ αλά 

νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην δελ επεξέαζε ην 

ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο, ζηα νξλίζηα πνπ δελ κνιχλζεθαλ, αιιά αχμεζε 

ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ην ημψδεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ νκάδσλ N θαη PN. 
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Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima ή δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ κείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο. Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ κείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ. 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ νξληζίσλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην πεξηφξηζε ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ηε κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ζρεηηθά (P>0.10) ηνπ 

εηιενχ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima. 

2.5.6 Βαθηεξηνινγηθή εμέηαζε 

Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.49. 

 

 

Πίλαθαο 2.49. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

 

ΔΝΣΟΠΗΖ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

      N                  PN                   P                    M                  PM 

Μπώδεο ζηόκαρνο 0,0% 8,3% 16,7% 36,1% 30,6% 

Γσδεθαδάθηπιν 27,8% 27,8% 58,3% 80,6% 69,4% 

Νήζηηδα 11,1% 36,1% 91,7% 91,7% 61,1% 

Δηιεόο 61,1% 66,7% 88,9% 100,0% 94,4% 

Ήπαξ 0,0% 8,3% 8,3% 25,0% 0,0% 

 

Γηάγξακκα 2.34. Πνζνζηφ απνκφλσζεο θαη εληφπηζε C. perfringens αλά νκάδα νξληζίσλ 

θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 
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Σν πνζνζηφ ησλ νξληζίσλ απφ ηα νπνία απνκνλψζεθε ην C. perfringens ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κηθξφηεξν ζηελ νκάδα Ν, ππνδειψλνληαο 

ηελ επηηπρία ηεο κφιπλζεο. 

ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο, ην πνζνζηφ απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηε 

λήζηηδα ήηαλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) κεγαιχηεξν ζηα νξλίζηα ηεο νκάδαο πνπ εκβνιηάζηεθαλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηα νξλίζηα πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ. ην δσδεθαδάθηπιν θαη ηνλ εηιεφ δελ 

παξαηεξήζεθε δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

Ζ κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima αχμεζε ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην κπψδε ζηφκαρν, ην 

δσδεθαδάθηπιν θαη ην ήπαξ, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη 

δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ νξληζίσλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην πεξηφξηζε ζεκαληηθά 

(Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηε λήζηηδα θαη ην ήπαξ, κεηά 

απφ κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη E. maxima. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.50., εθθξαζκέλα ζε cfu/g ηπθιψλ κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

δεθαδηθφ ινγάξηζκν. 

 

 

Πίλαθαο 2.50. Πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ αλά νκάδα 

νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ( x ±SEM) 

 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

        N                  PN                     P                    M                 PM 

Log10 C. perfringens 4,36±0,17
a
 3,25±0,27

b
 6,26±0,19

c
 6,08±0,28

c
 5,18±0,22

d
 

εκείσζε: 
a, b, c, d

 Μέζεο ηηκέο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05). 

 

 
Γηάγξακκα 2.35. Μέζνο πιεζπζκφο (log10) ηνπ C. perfringens εθθξαζκέλνο ζε cfu/g ηπθιψλ 

αλά νκάδα νξληζίσλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκφ ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην  
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Οη κνιπζκέλεο νκάδεο είραλ ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) πςειφηεξν πιεζπζκφ 

C. perfringens ζηα ηπθιά, ζπγθξηηηθά κε ηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο, ππνδειψλνληαο ηελ 

επηηπρία ηεο κφιπλζεο. 

 ηα νξλίζηα ησλ νκάδσλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ ν εκβνιηαζκφο κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά.  

 Σφζν ε κηθηή κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima φζν θαη ε 

κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ πξνθάιεζε 

ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, ε νπνία φκσο δελ 

δηέθεξε ζεκαληηθά (Ρ>0.10) κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ κεηά απφ ηε κηθηή κφιπλζε ησλ 

νξληζίσλ κε C. perfringens θαη E. maxima πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. 
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2.6. Ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε 

Ζ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ ηνκψλ παξαθίλεο ησλ ηζηνηεκαρίσλ πνπ πξνεξρφηαλ 

απφ ηα πεηξακαηφδσα φισλ ησλ νκάδσλ κε καθξνζθνπηθή εηθφλα ΝΔ ήηαλ παξφκνηα θαη 

θαηέδεημε ηελ παξνπζία αιινηψζεσλ πνπ εληνπίδνληαλ θπξίσο ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ, 

ελψ ζην δσδεθαδάθηπιν ήηαλ πνιχ πην ήπηεο θαη νη νπνίεο ζπλέζεηαλ ηελ εηθφλα ηεο ΝΔ. Οη 

αιινηψζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαλ απφ εθθχιηζε θαη λέθξσζε ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, 

κε απνηέιεζκα νη εληεξηθέο ιάρλεο λα έρνπλ ράζεη ην θπζηνινγηθφ ηνπο χςνο θαη λα 

εκθαλίδνληαη ελσκέλεο. Κπηηαξηθά ξάθε εληνπίδνληαλ ζηνλ εληεξηθφ απιφ αιιά θαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεθξσκέλνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ. ην ρφξην ηνπ βιελλνγφλνπ, 

δηαπηζηψζεθε έληνλε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε δηήζεζε 

θπξίσο εηεξφθηισλ θνθθηνθπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ. Υαξαθηεξηζηηθή παξνπζία 

βαθηεξίσλ κεκνλσκέλσλ ή/θαη ζπλαζξνίζεσλ απηψλ δηαπηζηψζεθε ηφζν ζηνλ εληεξηθφ απιφ, 

καδί κε θπηηαξηθά ξάθε, φζν θαη ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ζην ρφξην. Γηαπηζηψζεθε 

επίζεο ε παξνπζία θνθθηδίσλ ηνπ γέλνπο Eimeria spp. ζε δηάθνξα εμειηθηηθά ζηαδία ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζρηζηά. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ ηνκψλ παξαθίλεο ησλ ηζηνηεκαρίσλ 

ηνπ ήπαηνο, απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ήπηα εθθχιηζε ησλ επαηηθψλ θπηηάξσλ θαη εζηηαθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ Kupffer. 
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Δηθόλα 2.4. Δγθάξζηα ηνκή λήζηηδαο θξενπαξαγσγνχ νξληζίνπ ειηθίαο 23 εκεξψλ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. Παξαηεξείηαη έληνλε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε, κε παξνπζία εηεξφθηισλ 

θνθθηνθπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ, θαζψο επίζεο C. perfringens ηφζν ζε ζπλαζξνίζεηο (α) φζν θαη 

κεκνλσκέλα (β). (Ζ&Δ, α x 100, β x 400). 

 

 

Δηθόλα 2.5. Δγθάξζηα ηνκή λήζηηδαο θξενπαξαγσγνχ νξληζίνπ ειηθίαο 23 εκεξψλ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. Παξαηεξείηαη απψιεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο ηνπ βιελλνγφλνπ κε 

θαηάηκεζε ησλ εληεξηθψλ ιαρλψλ (α) ή/θαη ζπλέλσζε ησλ εληεξηθψλ ιαρλψλ (β). (Ζ&Δ, x 100). 
 

 

Δηθόλα 2.6. Δγθάξζηα ηνκή λήζηηδαο νξληζίνπ ειηθίαο 23 εκεξψλ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη 

Eimeria spp. Παξαηεξείηαη ζπλάζξνηζε άθζνλσλ ζρηζηψλ Eimeria spp., θαζψο επίζεο έληνλε θιεγκνλψδεο 

αληίδξαζε, κε παξνπζία εηεξφθηισλ θνθθηνθπηηάξσλ θαη ιεκθνθπηηάξσλ. (Ζ&Δ, α x 100, β x 400). 

α β 

α β 

α β 
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3. ΤΕΖΣΖΖ 

3.1 Πεηξακαηηζκόο θπζηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο δηαηξνθήο 

Σν Β ησλ πηελψλ ζε φιεο ηηο νκάδεο, πξηλ ηε κφιπλζε θαη ην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαηξνθήο, θπκαηλφηαλ ζηα ίδηα επίπεδα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ θνηλή πεγή πξνέιεπζεο ησλ 

λενζζψλ θαη ζηηο παξφκνηεο ζπλζήθεο εθηξνθήο (δηαηξνθή, πξφγξακκα θσηηζκνχ, θφξηηζε 

δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, εμαεξηζκφο). Δπίζεο, ηα νξλίζηα έσο απηή ηελ ειηθία δελ 

έρνπλ ππνζηεί θάπνην πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ. 

Ο ΓΜΣ ήηαλ πνιχ πςειφο ζε φιεο ηηο νκάδεο, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπο πεηξακαηηθνχο 

ρεηξηζκνχο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ην νπνίν πεξηείρε 

κεγάιεο πνζφηεηεο δεκεηξηαθψλ θαξπψλ, πινχζησλ ζε ΜΠ, κε ζηφρν ηελ πξνδηάζεζε ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ, θαζψο θαη ζηελ απψιεηα ηξνθήο απφ ηηο ηξνθνδφρνπο. Οη ΜΠ 

απνηεινχλ κία εηεξνγελή νκάδα πνιπζαθραξηηψλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ 

απφ ηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πηελψλ (Iji θαη Tivey, 1998: Juskiewicz θαη 

ζπλ., 2004). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε ΜΠ λα 

πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη λα δηαηαξάζζεη ηελ 

αξκνληθή ηζνξξνπία ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο. Σαπηφρξνλα, νη ΜΠ πξνθαινχλ αχμεζε 

ηνπ ημψδνπο (Acamovic, 2001: Choct, 2001, Hopwood θαη ζπλ., 2004) θαη ηνπ ρξφλνπ 

δηαβαηφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Gohl θαη Gohl, 1977: Jia θαη ζπλ., 2009). Ζ 

αχμεζε ηνπ ημψδνπο κεηψλεη ηελ πεπηηθφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (Langhout θαη ζπλ., 

2000: Choct, 2001: Hopwood θαη ζπλ., 2004). Ζ κεηάβαζε απφ ην ζηηεξέζην Β ζην ζηηεξέζην 

Γ, ην νπνίν πεξηείρε σο πεγή πξσηετλψλ ην ηρζπάιεπξν αληί ηεο ζφγηαο, βειηίσζε ην ΓΜΣ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ηρζπάιεπξν απνηειεί πεγή πξσηετλψλ δσηθήο πξνέιεπζεο, 

νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα απφ ηα πηελά, ζπγθξηηηθά κε ηηο πξσηεΐλεο θπηηθήο 

πξνέιεπζεο (Dahiya, 2007). 

Ζ κείσζε ηνπ Β θαη ε βειηίσζε ηνπ ΓΜΣ πνπ παξαηεξήζεθε ζηα πηελά πνπ 

ππέζηεζαλ θπζηθφ πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο είλαη ζχκθσλε κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

ησλ Lee θαη Leeson (2001). Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφδεηαη ζηα θξενπαξαγσγά 

νξλίζηα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ΓΜΣ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο 

αχμεζεο (Shariatmadari θαη Torshizi, 2004). ηελ αξρή, ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ Β, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο ηξνθήο. ηε ζπλέρεηα 

φκσο, κε ηελ επαλαθνξά ηεο θπζηνινγηθήο δηαηξνθήο θαη ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, ην Β ησλ 

πηελψλ απνθαζίζηαηαη, έσο ηελ ειηθία θαηά ηε ζθαγή, ιφγσ ηεο εθδήισζεο ηεο 
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αληηζηαζκηζηηθήο αχμεζεο. Ωζηφζν, ζηε δηθή καο έξεπλα δελ παξαηεξήζεθε 

αληηζηαζκηζηηθή αχμεζε ηνπ Β. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

απέκελε απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο δηαηξνθήο έσο ηε δχγηζε ήηαλ πνιχ κηθξφ. 

Ζ δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο καθξνζθνπηθψλ θαη κηθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ΝΔ, ε 

νπνία ζπκθσλεί κε παξφκνηα επξήκαηα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Al-Sheikhly θαη 

Truscott, 1977 α, β: Fukata θαη ζπλ., 1988), επηβεβαηψλνπλ ηελ επηηπρία ηεο κηθηήο κφιπλζεο 

κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο. 

Απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνθχπηεη φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ ζην έληεξν. Δπίζεο, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο πεξηφξηζε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην ήπαξ θαη ην 

κπψδε ζηφκαρν θαη κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. Απφ φια ηα 

παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο αζθεί πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε θαηά ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα.  

 Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ζηελ εκθάληζε ηεο 

ΝΔ πηζαλφλ εθδειψλεηαη κέζα απφ δχν αιιεινεμαξηψκελνπο κεραληζκνχο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θαηαζηάζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο, δειαδή ηηο ελδνθξηλνινγηθέο 

κεηαβνιέο θαη ηε δηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Goddeeris θαη ζπλ., 2002: 

Webster, 2003: Hangalapura θαη ζπλ., 2006). Ο θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, ηνπ γινπθαγφλνπ, ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο 

απμεηηθήο νξκφλεο (Hocking θαη ζπλ., 1993: Bruggeman θαη ζπλ., 1997: De Jong θαη ζπλ., 

2002) θαη κείσζε ηεο ηξηησδνζπξνλίλεο (Σ3), ηεο ζπξνμίλεο (Σ4) θαη ησλ απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ ηχπνπ ηλζνπιίλεο (IGF- I θαη II) (Leili θαη ζπλ., 1997: Zhan θαη ζπλ., 2007), κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο γιπθφδεο θαη ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. 

Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ νδεγεί ζηελ απνθφιιεζε ησλ 

εηεξφθηισλ θπηηάξσλ απφ ην ελδνζήιην ησλ αγγείσλ θαη ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζηνπο ηζηνχο 

(Gross θαη Siegel, 1988: Zulkifli θαη ζπλ., 1995). ηα πηελά, ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαηξνθήο, ε αλαινγία Δ/Λ είλαη επίζεο απμεκέλε (Zulkifli θαη ζπλ., 2000: 

Jones θαη ζπλ., 2004). 

Δπηπιένλ, ηα γιπθνθνξηηθνεηδή αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ, 

ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή θπηνθηλψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλνζνινγηθή δηέγεξζε. Ζ απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ 
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γιπθνθνξηηθνεηδψλ πξνθαιεί κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θσζθνιηπάζεο Α2, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, ησλ 

πξνζηαγιαδηλψλ θαη ησλ ιεπθνηξηελίσλ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή ηεο θιεγκνλήο 

(Goddeeris θαη ζπλ., 2002).  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο ζηα πηελά πξνθαιεί δηέγεξζε ησλ κεραληζκψλ ηεο 

ρπκηθήο αλνζίαο, πξνθαιψληαο αχμεζε ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζσκάησλ (Klasing, 1988: Boa-

Amponsem θαη ζπλ., 1997). πγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ κεηά απφ 

ελνθζαικηζκφ κε SRBC ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηα πηελά ηα νπνία είραλ ππνζηεί πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαηξνθήο, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά ζηα νπνία ε θαηαλάισζε ηξνθήο γηλφηαλ θαηά βνχιεζε 

θαη κάιηζηα ν ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ ήηαλ αλάινγνο ηνπ ρξφλνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηαηξνθήο (Boa-Amponsem θαη ζπλ., 1997). 

Ζ επηβξάδπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο (Zubair θαη Leeson, 1994), 

θαζψο θαη ε επεξγεηηθή επίδξαζε ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα πνπ αζθεί ν θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο ζηα ζχγρξνλα θξενπαξαγσγά νξλίζηα (Balog θαη ζπλ., 2000), πηζαλφλ λα 

ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο ΝΔ, βειηηψλνληαο ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη 

δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαλάζηεπζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν. 

Οη καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε πςειφ 

πιεζπζκφ C. perfringens ζηα ηπθιά (Novoa-Garrido θαη ζπλ., 2006). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηθήο καο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηνπο Novoa-Garrido θαη ζπλ. (2006), θαζψο ν θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο κείσζε ζεκαληηθά ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά 

θαη παξάιιεια πεξηφξηζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο, εθηφο απφ ηελ επίδξαζε ζην ελδνθξηληθφ θαη ζην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη ηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα (Thompson 

θαη ζπλ., 2008). Λφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο εληεξηθήο 

κηθξνρισξίδαο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο πξψηεο πξνθαιεί πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

κεηαβνιέο ζηε κηθξνρισξίδα. Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ 

πηελψλ ησλ νκάδσλ φπνπ πεξηνξίζηεθε ε δηαηξνθή είλαη ζχκθσλε κε ηε κειέηε ησλ 

Schneider θαη ζπλ. (2000), ε νπνία δηεμήρζε ζε αλζξψπνπο θαη παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αεξφβησλ θαη αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

δηαζέζηκσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ.  

ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ ησλ νκάδσλ 

φπνπ πεξηνξίζηεθε ε δηαηξνθή, εθηφο απφ ηελ άκεζε ζηέξεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 
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ηνπ ζηηεξεζίνπ, πηζαλφλ λα ζπλέβαιε θαη ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηεο βιέλλεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε θαηαζηάζεηο ζηέξεζεο ηξνθήο (Smirnov θαη ζπλ., 2004: Thompson θαη 

Applegate, 2006). To C. perfringens αλήθεη ζηα βιελλνιπηηθά βαθηήξηα, έρεη δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαζπά ηε βιέλλε πνπ εθθξίλεη ν γαζηξεληεξηθφο βιελλνγφλνο θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηεί σο ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, ππεξηεξψληαο έλαληη άιισλ βαθηεξίσλ 

πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή (De Plancke θαη ζπλ., 2002). 

Οη κηθξνβηαθέο δπκψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πηεηηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ θαη ηελ ηηκή 

ηνπ pH ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ (Gabriel θαη ζπλ., 2006). Ο θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ζηελ εληεξηθή κηθξνρισξίδα, κεηέβαιε ηελ ηηκή ηνπ pH ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. χκθσλα κε ηνπο Hinton θαη ζπλ. (2000), ν 

θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ πξφινβν θαη ην ιεπηφ 

έληεξν θαη κηθξφηεξε ζηα ηπθιά, ιφγσ ηεο άκεζεο ζηέξεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην 

ιεπηφ έληεξν θαη ηνπ ζρεηηθά ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξαηεξείηαη ζηα ηπθιά. Ζ 

πηψζε ηνπ pH πνπ παξαηεξείηαη ζηα πηελά, φπνπ εθαξκφζηεθε ν πεξηνξηζκφο ηεο 

δηαηξνθήο, ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ, 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε παξαγσγή ΠΛΟ απφ ηα επσθειή βαθηήξηα ηεο 

εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο, φπσο ην Bifidobacterium spp. 

Ζ αλάπηπμε επσθειψλ βαθηεξίσλ ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη ε κείσζε ηεο 

ηηκήο ηνπ pH πηζαλφλ λα απνηειεί έλαλ αθφκε κεραληζκφ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο πεξηνξίδεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, 

επεηδή ην φμηλν πεξηβάιινλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

C. perfringens (McReynolds θαη ζπλ., 2007). 

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

κνιπζκέλεο νκάδεο νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ πνπ εθδειψζεθαλ, ιφγσ 

ηεο κηθηήο κφιπλζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ (Ruff θαη 

ζπλ., 1974: Shane θαη ζπλ., 1985). Ζ κείσζε είλαη εληνλφηεξε ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ, ηα 

νπνία απνηεινχλ ην ζεκείν εληφπηζεο ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ (Al-Sheikhly θαη Truscott, 

1977α). 

Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο φισλ ησλ νκάδσλ είλαη κηθξφηεξε 

απφ φηη ηνπ εηιενχ. Σν εχξεκα απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη ζχκθσλν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ησλ Petersen θαη ζπλ. (1999), επεηδή θαζψο ην εληεξηθφ πεξηερφκελν πξνσζείηαη απφ 

εκπξφο πξνο ηα πίζσ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαζπψληαη απφ ηε δξάζε ησλ πεπηηθψλ 

ελδχκσλ θαη καδί κε ην λεξφ απνξξνθψληαη απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν, κε απνηέιεζκα ηε 
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ζπκπχθλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ πνηθίιεη απφ 

πηελφ ζε πηελφ (Choct, 2006), επεηδή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ, ηηο παγθξεαηηθέο εθθξίζεηο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ (Bedford θαη 

Schulze, 1998).  

Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ φισλ ησλ νκάδσλ, 

ζηε δηθή καο έξεπλα, ήηαλ πςειή. Απηφ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζηηεξεζίνπ ζε ζηηάξη θαη ζίθαιε, ηα νπνία πεξηείραλ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ΜΠ (Branton 

θαη ζπλ., 1987: Riddell θαη Kong, 1992). Οη ΜΠ δελ δηαζπψληαη απφ ηα έλδπκα ηνπ 

πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ημψδνπο (Iji θαη Tivey, 

1998: Juskiewicz θαη ζπλ., 2004) θαη ηελ πξνδηάζεζε ζηε εθδήισζε ηεο ΝΔ (Kaldhusdal θαη 

Skjerve, 1996). Ζ αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ ιεηηνπξγεί σο κεραληθφο 

θξαγκφο αλάκεζα ζηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηηεξεζίνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αηειή δηάζπαζή ηνπο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απνξξφθεζή ηνπο απφ ηνλ 

εληεξηθφ βιελλνγφλν. Ζ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην νπίζζην 

ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, ιφγσ ηεο αηεινχο δηάζπαζεο, επλνεί ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ππνρξεσηηθά αλαεξφβησλ βαθηεξίσλ θαη ησλ εληεξνβαθηεξίσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ C. perfringens (Vahjen θαη 

ζπλ., 1998). Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο πηζαλφλ λα απνηειεί 

έλαλ αθφκε κεραληζκφ, κέζα απφ ηνλ νπνίν ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθδειψλεη 

ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπ δξάζε θαηά ηεο ΝΔ. 

Ζ πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο πνπ παξαηεξείηαη ζηα 

πηελά ησλ νκάδσλ πνπ κνιχλζεθαλ νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ πνπ 

εθδειψζεθαλ, ιφγσ ηεο κηθηήο κφιπλζεο (Waldenstedt θαη ζπλ., 2000). Ζ κείσζε ηνπ 

ημψδνπο είλαη απνηέιεζκα σζκσηηθψλ θαη απνξξνθεηηθψλ κεηαβνιψλ, ιφγσ ησλ 

αιινηψζεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ (Crompton, 1976). 

Αλαθεθαιαησηηθά, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθδήισζε πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, δεδνκέλνπ φηη κεηψζεθε ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαη 

θπξίσο πεξηνξίζηεθε ε ζνβαξφηεηα εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. Οη πηζαλφηεξνη 

κεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ είλαη νη 

ελδνθξηλνινγηθέο κεηαβνιέο, ε δηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή κείσζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο θαη ε κεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
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3.2 Πεηξακαηηζκόο απμεκέλεο θόξηηζεο δαπέδνπ 

Ζ αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ δελ επεξέαζε ην Β ζε θαλέλα ζηάδην ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Proudfoot θαη ζπλ. (1979), νη νπνίνη 

παξαηήξεζαλ κείσζε ηνπ Β κε ηελ αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ. Ωζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ κφλν 24 εκέξεο θαη ην Β ήηαλ θαηά πνιχ 

ρακειφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ην Β ζηελ ειηθία θαηά ηε ζθαγή. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

κελ εθδεισζεί πιήξσο ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

Β. 

ηε δηθή καο έξεπλα ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 24 εκεξψλ 

βειηίσζε ην ΓΜΣ. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Dozier θαη ζπλ. 

(2006) θαη νθείιεηαη ζην κηθξφ Β θαη κέγεζνο ησλ πηελψλ ζε απηή ηε λεαξή ειηθία, θαζψο 

επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο 

δαπέδνπ. πγθεθξηκέλα, ηα πηελά πνπ βξίζθνληαη ζε πςειή θφξηηζε, θαηαλαιψλνπλ 

ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα ζεξκνξχζκηζε, εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κε αγσγή κεηαμχ 

ηνπο. Δπίζεο, ζηε δηθή καο έξεπλα ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο πεξηφξηζε ηελ απψιεηα ηεο ηξνθήο 

απφ ηηο ηξνθνδφρνπο, ελψ επηπιένλ παξαηεξήζεθε θαηαλάισζε ηξνθήο απεπζείαο απφ ηε 

ζηξσκλή πνπ βξηζθφηαλ πεξηθεξηθά ησλ ηξνθνδφρσλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ αχμεζε ζεκαληηθά ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, κεηά ηελ πεηξακαηηθή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε 

C. perfringens θαη Eimeria spp. Ζ επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ θαίλεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα 

ηπθιά, θαζψο θαη απφ ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο C. perfringens απφ ην ήπαξ. 

ηα πηελά κε ζνβαξέο αιινηψζεηο ΝΔ, ν γαζηξεληεξηθφο βιελλνγφληνο θξαγκφο 

θαηαξξίπηεηαη, κε απνηέιεζκα ηα βαθηήξηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα λα εηζέξρνληαη ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη κέζσ ηεο ππιαίαο θπθινθνξίαο λα θζάλνπλ ζην ήπαξ (Lovland 

θαη Kaldhusdal, 2001). 

Ζ απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παζνγέλεηα ηεο 

ΝΔ, ιφγσ ηεο ςπρνινγηθήο θαηαπφλεζεο θαη ηεο αλνζνθαηαζηνιήο πνπ παξαηεξείηαη ζε 

θαηαζηάζεηο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ. χκθσλα κε ηνπο Heckert θαη ζπλ. (2002), ε 

απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθαιεί κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζπιάθνπ ηνπ Fabricious, κε 

απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ρπκηθή αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ πηζαλφλ λα νθείιεηαη 

θαη ζηε κεηαβνιή ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο κηθξνβηαθήο ζχζηαζεο ηεο 
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ζηξσκλήο πνπ απηή πξνθαιεί (Sorensen θαη ζπλ., 2000: Lovanh θαη ζπλ., 2007). Σν 

κηθξνβηαθφ θνξηίν ηεο ζηξσκλήο αλέξρεηαη ζηηο 1010-1011 
cfu/g ζηξσκλήο (Lovanh θαη ζπλ., 

2007: Rothrock θαη ζπλ., 2007) θαη ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens αλέξρεηαη ζηηο 10
5
-10

6 

cfu/g ζηξσκλήο (Garrido θαη ζπλ., 2004), απνηειψληαο ζεκαληηθή πεγή κφιπλζεο γηα ηα 

πηελά. Ζ αχμεζε ηεο πγξαζίαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ pH θαη ηεο ακκσλίαο ηεο ζηξσκλήο 

πνπ πξνθαιεί ε απμεκέλε θφξηηζε επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

C. perfringens, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ θαη ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. 

Σν pH ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο γαζηξεληεξηθέο 

εθθξίζεηο θαη ηα ΠΛΟ, ηα νπνία παξάγνληαη θαηά ηηο κηθξνβηαθέο δπκψζεηο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ε ζχζηαζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ 

pH, ζηα ηκήκαηα εθείλα φπνπ ν κηθξνβηαθφο πιεζπζκφο είλαη πςειφο, φπσο ε λήζηηδα, ν 

εηιεφο θαη θπξίσο ηα ηπθιά. Ζ απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ πξνθαιεί κεηαβνιή ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηξσκλήο θαη ηδηαίηεξα κεηαβνιή ηεο πγξαζίαο, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηνπ pH θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ακκσλίαο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ηε 

κηθξνβηαθή ζχζηαζε ηεο ζηξσκλήο (Lovanh θαη ζπλ., 2007). Ζ ζηξσκλή απνηειεί ζεκαληηθή 

πεγή κφιπλζεο γηα ηα πηελά, κε απνηέιεζκα ε κεηαβνιή ηεο κηθξνβηαθήο ηεο ζχλζεζεο λα 

επεξεάδεη ηε ζχλζεζε ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο ησλ πηελψλ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ 

ηε κεηαβνιή ηνπ pH ζηελ νκάδα ησλ πηελψλ κε ηελ πςειή θφξηηζε. 

Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ πνπ εθηξέθνληαη ζε ζπλζήθεο 

πςειήο θφξηηζεο επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ πςειφηεξν πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ 

πνπ εθηξέθνληαη ζε πςειή θφξηηζε αιιά δελ κνιχλζεθαλ. Ωζηφζν, ζηα πηελά πνπ 

κνιχλζεθαλ, ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά, παξά ηε 

δηαθνξεηηθή θφξηηζε δαπέδνπ. Ζ κφιπλζε ησλ πηελψλ δηαηάξαμε ηελ ηζνξξνπία ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ νη δηάθνξνη θιψλνη C. perfringens ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαη κε ηα ππφινηπα βαθηήξηα ηεο κηθξνρισξίδαο (Nauerby θαη ζπλ., 2003: Barbara θαη 

ζπλ., 2008), κε απνηέιεζκα λα κεηξηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens θαη ζηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ. 

Οη καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηνλ 

πςειφ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ (Novoa-

Garrido θαη ζπλ., 2006). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα 

επξήκαηα ησλ Novoa-Garrido θαη ζπλ. (2006), επεηδή ε αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ 
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πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαζψο επίζεο θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο πνπ παξαηεξήζεθε 

κεηά ηε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη Eimeria spp. νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο ΝΔ θαη 

θνθθηδίσζεο πνπ πξνθάιεζε ε κηθηή κφιπλζε (Waldenstedt θαη ζπλ., 2000). Οη αιινηψζεηο 

πνπ πξνθαινχληαη ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν κεηαβάιινπλ ηε ζχζηαζε ηνπ εληεξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν γίλεηαη πδαξέο αλάκηθην κε αέξηα θαη λεθξσηηθφ πιηθφ θαη 

πξνθαινχλ σζκσηηθέο θαη απνξξνθεηηθέο κεηαβνιέο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ημψδνπο 

(Crompton, 1976). Ζ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ημψδνπο πνπ παξαηεξήζεθε κε ην ζπλδπαζκφ 

ηεο κφιπλζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο θφξηηζεο νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ θαη ζηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηα πηελά 

(Feddes θαη ζπλ., 2002). 

Αλαθεθαιαησηηθά, ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ αχμεζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη 

επηδείλσζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο θαη ηεο ΝΔ ζην έληεξν κεηά απφ 

κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη Eimeria spp., θαζψο επίζεο πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens θαη ηεο ηηκήο ηνπ pH ζηα ηπθιά. Ζ πξνδηάζεζε ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ πνπ παξαηεξείηαη ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα φηαλ εθηξέθνληαη ζε 

ζπλζήθεο απμεκέλεο θφξηηζεο εληζρχεη ηελ δπζκελή ηεο δξάζε ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία 

ησλ πηελψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο.  
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3.3 Πεηξακαηηζκόο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε πξνθάιεζε κείσζε ηνπ Β ηφζν ζηα πηελά πνπ κνιχλζεθαλ 

φζν θαη ζε απηά πνπ δελ κνιχλζεθαλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ησλ 

Donkoh (1989) θαη Bartlett θαη Smith (2003). Ζ κείσζε ηνπ Β πνπ παξαηεξήζεθε νθείιεηαη 

ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ (Yahav θαη Plavnik, 1999), ζηε κείσζε ηεο φξεμεο 

(Hurwitz θαη ζπλ., 1980) θαη ζηε κεησκέλε θαηαλάισζεο ηξνθήο απφ ηα πηελά (Yalcin θαη 

ζπλ., 1997) ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο. Δπίζεο, 

ζηε κείσζε ηνπ Β ζπκβάιιεη θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζεξκνξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, γηα ηελ απνβνιή ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο. Σα πηελά ζε 

θαηαζηάζεηο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο θαηαλαιψλνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο κφλν ην 67% απφ 

ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηεο ηξνθήο, ελψ ην ππφινηπν 33% αμηνπνηείηαη γηα 

ηε ζεξκνξχζκηζε. 

Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ πξνθάιεζε 

ηελ εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ ζε πηελά πνπ δελ είραλ κνιπλζεί, ελψ ζε πηελά πνπ 

κνιχλζεθαλ επηδείλσζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ. Ζ πξνδηάζεζε ηεο ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ κπνξεί λα εξκελεπηεί κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ απηή 

αζθεί ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα (Thaxton θαη ζπλ., 1968). 

Ζ έθζεζε ησλ πηελψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαιεί κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ζπιάθνπ ηνπ Fabricious, ηνπ ζχκνπ αδέλα θαη ηνπ ζπιήλα, ηα νπνία είλαη φξγαλα πνπ 

κεηέρνπλ ηφζν ζηελ θπηηαξηθή φζν θαη ζηε ρπκηθή αλνζία (Bartlett θαη Smith, 2003). 

πγθεθξηκέλα, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε πξνθαιεί κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ 

(Mashaly θαη ζπλ., 2004), αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο Β θαη Σ ιεκθνθπηηάξσλ (Kadymov θαη 

Aleskerov, 1988), κείσζε ηεο θαγνθπηηαξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ (Kadymov 

θαη Aleskerov, 1988) θαη κείσζε ηεο παξαγσγήο αληηζσκάησλ (Zulkifi θαη ζπλ., 2000). ηελ 

πξφθιεζε ηεο αλνζνθαηαζηνιήο ζπκβάιιεη θαη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

θνξηηθνζηεξφλεο ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο πνπ πξνθαιεί ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε (Ben Nathan 

θαη ζπλ., 1976). 

ηελ πξνδηάζεζε ηεο ΝΔ, πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη θαη ε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηεο 

εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο πνπ παξαηεξείηαη ζηα πηελά ηα νπνία πθίζηαληαη ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε (Suzuki θαη ζπλ., 1983). πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ ζηαθπιφθνθθσλ, ησλ ζηξεπηφθνθθσλ θαη ησλ θισζηξηδίσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. 

Ζ θπζηνινγηθή εληεξηθή κηθξνρισξίδα παξέρεη πξνζηαζία ζηνλ μεληζηή απφ παζνγφλα 

βαθηήξηα, εκπνδίδνληαο ηνλ απνηθηζκφ θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο, κέζσ ηνπ 
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αληαγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ (Nurmi θαη Randala, 1973). Ζ δηαηαξαρή ηεο δπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θπζηνινγηθή εληεξηθή κηθξνρισξίδα, κεηψλεη ηελ άκπλα 

ηνπ μεληζηή ζηηο εληεξηθέο κνιχλζεηο θαη δίλεη ηε επθαηξία ζε δπλεηηθά παζνγφλα βαθηήξηα, 

φπσο ην C. perfringens, λα πξνθαιέζνπλ λφζν (Burkholder θαη ζπλ., 2008).  

ε θαηαζηάζεηο θαηαπφλεζεο, ιφγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο (Franco-Jimerez θαη Beck, 

2007) ή/θαη ηεο δξάζεο θαη άιισλ παξαγφλησλ θαηαπφλεζεο (Lindquist θαη Craig, 1988), 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ ζεξκηθνχ ζνθ. Οη πξσηεΐλεο απηέο 

ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο επηθαλεηαθνί επηζειηαθνί ππνδνρείο, δηεπθνιχλνληαο ηε 

ζχλδεζε ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ, φπσο ηνπ C. perfringens θαη ηεο S. enteritidis, ζην 

εληεξηθφ επηζήιην (Burkholder θαη ζπλ., 2008). 

Οη αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο θαη ηδηαίηεξα ε πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (Kregel θαη ζπλ., 1988), ε νπνία νδεγεί 

ζηελ ππνμία ησλ εληεξνθπηηάξσλ (Hall θαη ζπλ., 1999) θαη ζηελ θπηηαξηθή δπζιεηηνπξγία 

(Gisolfi, 2000). Ζ ππνμία θαη ε δπζιεηηνπξγία ησλ εληεξνθπηηάξσλ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο εληεξηθέο κνιχλζεηο θαη λα πξνδηαζέζεη ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ. 

Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηελ εθδήισζε καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν, φπσο θαίλεηαη απφ ηε κείσζε ηεο ζνβαξφηεηαο ζηα πηελά 

ηεο νκάδαο φπνπ εθαξκφζηεθε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζπλνδεχηεθε απφ ηε κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα 

ησλ Novoa-Garrido θαη ζπλ. (2006) νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαη ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ. Ζ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ θαη ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά πηζαλφλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ηξνθήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηρζπαιεχξνπ, ην νπνίν ελνρνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν (Tisljar θαη ζπλ., 2002) θαη επλνεί ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens (Drew θαη ζπλ., 2004). 

Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε, παξά ην γεγνλφο φηη πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε 

κνξθνινγία ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ηε ζχλζεζε ηεο κηθξνβηαθήο εληεξηθήο 

ρισξίδαο, δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ pH ζην πεξηερφκελν ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ζσιήλα. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηα επξήκαηα ησλ Gordon θαη Ronald (1997). 

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο κνιπζκέλεο 

νκάδεο, νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ πνπ εθδειψζεθαλ, ιφγσ ηεο κηθηήο 
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κφιπλζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ (Ruff θαη ζπλ., 1974: 

Shane θαη ζπλ., 1985). Ζ κείσζε είλαη εληνλφηεξε ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ, φπνπ 

απνηεινχλ ηα θχξηα ζεκεία εληφπηζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ (Al-Sheikhly θαη Truscott, 

1977α). 

Σα πηελά ηα νπνία εθηίζεληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ηξνθήο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ 

γηα λα απμήζνπλ ηελ απνβνιή ζεξκφηεηαο κέζσ εμάηκηζεο (Vo θαη ζπλ., 1978: Yalcin θαη 

ζπλ., 1997). Δπίζεο, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε απμάλεη ην ρξφλν δηαβαηφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαηά 20% (Gordon θαη Roland, 1998). Σφζν ε κεηαβνιή ζηελ θαηαλάισζε 

ηξνθήο θαη λεξνχ φζν θαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ δηαβαηφηεηαο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ωζηφζν, ζηε δηθή καο έξεπλα δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο ζηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε ήηαλ θπθιηθή θαη δηαξθνχζε 12 ψξεο εκεξεζίσο, επηηξέπνληαο ζηα πηελά λα 

δηαηξέθνληαη θαλνληθά ζην δηάζηεκα πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ ήηαλ θπζηνινγηθή. 

Δπίζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε θαη ηε 

δεηγκαηνιεςία ήηαλ αξθεηά κεγάιν, δίλνληαο ζηα πηελά ηε δπλαηφηεηα λα εγθιηκαηηζηνχλ 

ζηε θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία θαη λα θαηαλαιψζνπλ θπζηνινγηθέο πνζφηεηεο ηξνθήο θαη 

λεξνχ.  

Ζ κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο κεηά ηε κφιπλζε κε ην 

C. perfringens θαη ηε κηθηή θαιιηέξγεηα Eimeria spp. νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο 

θαη ΝΔ πνπ πξνθάιεζε ε κηθηή κφιπλζε (Waldenstedt θαη ζπλ., 2000). Οη αιινηψζεηο ΝΔ θαη 

θνθθηδίσζεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ πξφθιεζε σζκσηηθψλ θαη 

απνξξνθεηηθψλ κεηαβνιψλ, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ημψδνπο (Crompton, 1976).  

χκθσλα κε ηνπο Kaldhusdal θαη ζπλ. (1999), φηαλ ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens 

μεπεξλά ηηο 10
6
 cfu/g εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εθδήισζεο ΝΔ, 

ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Baba θαη ζπλ. (1997), ζε θιηληθά πεξηζηαηηθά ΝΔ, ν πιεζπζκφο ηνπ 

C. perfringens αλέξρεηαη έσο ηηο 10
8
 cfu/g εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο 

φηη ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε πξνθάιεζε ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ θαη επηδείλσζε ηηο αιινηψζεηο 

ηεο, ν κέζνο φξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ πνπ δελ 

κνιχλζεθαλ θαη εθηέζεθαλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο δελ μεπέξαζε ηηο 10
6
 cfu/g εληεξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πηελψλ ηεο 
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νκάδαο. Ωζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ πηελψλ ηεο νκάδαο δελ εθδήισζαλ ΝΔ θαη είραλ 

θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ C. perfringens ζηα ηπθιά, κε απνηέιεζκα ν κέζνο φξνο λα 

θπκαίλεηαη ζε θπζηνινγηθά φξηα. 

Αλαθεθαιαησηηθά, ε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ πξνθάιεζε ηελ εθδήισζε 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ΝΔ ζε πηελά πνπ δελ κνιχλζεθαλ θαη επηδείλσζε ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ζε πηελά πνπ κνιχλζεθαλ, εληζρχνληαο ηε δξάζε ηεο 

κφιπλζεο. Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ πηζαλφλ 

νθείιεηαη ζηελ αλνζνθαηαζηνιή, ηε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηεο εληεξηθήο κηθξνρισξίδαο, 

ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ ζεξκηθνχ ζνθ θαη ζηηο αηκνδπλακηθέο 

κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζεξκνξπζκηζηηθψλ 

κεραληζκψλ. 

 



                                                                        ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΛΟΓΧ ΦΤΥΟΤ 

 191 

3.4 Πεηξακαηηζκόο θαηαπόλεζεο ιόγσ ςύρνπο 

Σν ςχρνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θπζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο θαηαπφλεζεο ησλ πηελψλ. Ζ κείσζε ηνπ Β πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηελ 20
ή
 

εκέξα ζηα πηελά ησλ νκάδσλ φπνπ κεηψζεθε ε ζεξκνθξαζία είλαη ζχκθσλε κε ηα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο ησλ Hangalapura θαη ζπλ. (2003). Ζ κείσζε ηνπ Β νθείιεηαη ζηε δηέγεξζε ησλ 

ζεξκνξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ απαηηεί ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά φξηα, παξά ηε ρακειή 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Hangalapura, 2006). 

Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ αιινηψζεσλ ΝΔ 

ζην έληεξν ησλ πηελψλ πξνέθπςε φηη ε θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο επεξεάδεη ηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, επηδεηλψλνληαο ζεκαληηθά ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ θαη 

απμάλνληαο ζρεηηθά ην πνζνζηφ ησλ πηελψλ πνπ εθδειψλνπλ αιινηψζεηο. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαη ηεο ζπρλφηεηαο απνκφλσζήο ηνπ απφ ην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ην ήπαξ ησλ πηελψλ. 

Ζ επίδξαζε ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, πηζαλφλ, 

νθείιεηαη ζηελ αλνζνθαηαζηνιή πνπ πθίζηαληαη ηα πηελά, ηα νπνία εθηίζεληαη ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (Hangalapura, 2006). Ζ επίδξαζε ηνπ ςχρνπο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

επηηπγράλεηαη είηε κέζσ ηνπ βηνελεξγεηαθνχ κεραληζκνχ είηε κέζσ ηνπ ελδνθξηληθνχ 

ζπζηήκαηνο (Hangalapura, 2006). χκθσλα κε ηνπο Hester θαη ζπλ. (1996) θαη ηνλ Gross θαη 

Siegel (1988), ην ςχρνο πξνθαιεί θαηαζηνιή ηεο ρπκηθήο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο ζε 

αβγνπαξαγσγέο φξληζεο πνπ εθηξέθνληαη ζε αηνκηθνχο θισβνχο. Παξνκνίσο, ε θπηηαξηθή 

αλνζνινγηθή αληίδξαζε αξζεληθψλ νξληζίσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία 

πεξηνξίζηεθε (Regnier θαη Kelley, 1981). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Hangalapura θαη ζπλ. 

(2006), ε θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο δηεγείξεη ηελ θπηηαξηθή αλνζία, αιιά φρη ηε 

ρπκηθή, παξά ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο IL-12β θαη IL-4 πνπ πξνθαιεί. 

Ζ αληαπφθξηζε ησλ πηελψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

ςχρνο θαη ηε κφιπλζε, επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε δηάξθεηα ηεο θαηαπφλεζεο θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ζα εθαξκνζηεί ε κφιπλζε. Ζ ζπγθέληξσζε θνξηηθνζηεξφλεο ζηνλ νξφ ηνπ 

αίκαηνο ησλ πηελψλ, 6 ψξεο κεηά ηελ έθζεζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε, ζπγθξηηηθά κε ησλ πηελψλ πνπ δελ εθηέζεθαλ. Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζή ηεο, 

κεηά απφ 24 ψξεο, έθηαζε ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ πηελψλ πνπ δελ εθηέζεθαλ (Shinder 

θαη ζπλ., 2002). 
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Σα πηελά πξνζαξκφδνληαη πνιχ γξήγνξα ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε 

απνηέιεζκα, εάλ ε κφιπλζε εθαξκνζηεί πνιχ αξγφηεξα απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

λα κελ επεξεαζηεί απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιεί ε 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο (Thaxton θαη Siegel, 1970). χκθσλα κε ηνπο Santin θαη ζπλ. 

(2003), ε έθζεζε ησλ πηελψλ ζην ςχρνο δελ επεξέαζε ηε ρπκηθή αλνζνινγηθή αληίδξαζε, 

επεηδή ν εκβνιηαζκφο απείρε ρξνληθά απφ ηελ θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο ή 

εθαξκφζηεθε κεηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ πηελψλ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. ηε δηθή καο 

έξεπλα ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ ήηαλ απφηνκε (κέζα ζε 20 ιεπηά) θαη ε 

κφιπλζε ησλ πηελψλ γηλφηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο.  

Ζ πξνδηάζεζε ηνπ ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ην λφζεκα 

εθδειψλεηαη ζπρλφηεξα ηνπο ςπρξνχο κήλεο ηνπ έηνπο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε Ννξβεγία (Kaldhusdal θαη Skjerve, 1996), ην 

πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο ΝΔ ήηαλ κεγαιχηεξν ηελ πεξίνδν Οθηψβξηνο – Μάξηηνο. Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην ΖΒ (Hermans θαη Morgan, 2007), 

ηνλ Καλαδά (Long, 1973α: Bernier θαη ζπλ., 1974) θαη ηε Γεξκαλία (Koehler θαη ζπλ., 1977), 

ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο, Ηνχιηνο – Οθηψβξηνο. 

Ζ αληίζεζε απηή ππνδειψλεη φηη ε επίδξαζε ηεο επνρήο ζηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΝΔ 

επεξεάδεηαη, εθηφο απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο δηαρεηξηζηηθνχο 

θαη δηαηξνθηθνχο θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ απφδεημε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

Ζ εκθάληζε ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά θαη φρη per se κε ηε ΝΔ (Novoa-Garrido θαη ζπλ., 

2006). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα πηελά κε ΝΔ, ν πιεζπζκφο ηνπ C. perfringens 

ζηα ηπθιά είλαη πνιχ πςειφο κε απνηέιεζκα κελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Ωζηφζν, ζηε δηθή καο έξεπλα, ε θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο, 

παξφιν πνπ αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, πεξηφξηζε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. Σα 

αληηθξνπφκελα απηά απνηειέζκαηα πηζαλφλ λα νθείινληαη ζηε δξάζε άιισλ παξαγφλησλ 

πνπ επίζεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν (Ono θαη 

ζπλ., 2001: Tisljar θαη ζπλ., 2002: Hoerr, 2003). 

Ζ θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο επεξέαζε ζεκαληηθά ην pH ηνπ εληεξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, πξνθάιεζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ pH ζην πεξηερφκελν ηνπ 

εηιενχ θαη ησλ ηπθιψλ. Ζ κεηαβνιή απηή επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ C. perfringens, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πςειφηεξν πιεζπζκφ ηνπ ζηα ηπθιά θαη ηε κεγαιχηεξε 
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ζπρλφηεηα απνκφλσζήο ηνπ απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα ησλ πηελψλ πνπ εθηέζεθαλ ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Mitsch θαη ζπλ., 2004). 

Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

κνιπζκέλεο νκάδεο νθείιεηαη ζηηο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ πνπ εθδειψζεθαλ, ιφγσ 

ηεο κηθηήο κφιπλζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ (Ruff θαη 

ζπλ., 1974: Shane θαη ζπλ., 1985). Ζ κείσζε είλαη εληνλφηεξε ζηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ, 

φπνπ απνηεινχλ ηα θχξηα ζεκεία εληφπηζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ (Al-Sheikhly θαη Truscott, 

1977α). 

Ζ ηηκή ηνπ ημψδνπο ζηηο κε κνιπζκέλεο νκάδεο ήηαλ ζρεηηθά πςειή, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε ζχλζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, ην νπνίν πεξηείρε 43,65% ζηηάξη θαη 7,5% 

ζίθαιε. Σφζν ην ζηηάξη φζν θαη ε ζίθαιε είλαη δεκεηξηαθνί θαξπνί πινχζηνη ζε ΜΠ, νη 

νπνίνη δελ δηαζπψληαη απφ ηα έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πηελψλ θαη πξνθαινχλ 

αχμεζε ηνπ ημψδνπο (Riddell θαη Kong, 1992) θαη πξνδηάζεζε ζηε ΝΔ (Bedford θαη Classen, 

1992: Kaldhusdal θαη Hofshagen, 1992: Bedford, 2000). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο 

Waldenstedt θαη ζπλ. (2000), ε κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ δελ είρε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηαβάζκηζε ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ θαη ηνλ πιεζπζκφ C. perfringens 

ζηα ηπθιά. 

Ζ κείσζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο, κεηά ηε κφιπλζε κε ην 

C. perfringens θαη ηε κηθηή θαιιηέξγεηα Eimeria spp., νθείιεηαη πηζαλφλ ζηηο αιινηψζεηο 

θνθθηδίσζεο πνπ πξνθάιεζε ε κηθηή θαιιηέξγεηα θνθθηδίσλ (Waldenstedt θαη ζπλ., 2000). Οη 

αιινηψζεηο ΝΔ θαη θνθθηδίσζεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν είραλ σο 

απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν έγηλε πδαξέο, 

αλάκηθην κε αέξηα θαη λεθξσηηθφ πιηθφ θαη ηελ πξφθιεζε σζκσηηθψλ θαη απνξξνθεηηθψλ 

κεηαβνιψλ, νδεγψληαο ζηε κείσζε ηνπ ημψδνπο (Crompton, 1976). 

Αλαθεθαιαησηηθά, ε θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ επηδείλσζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ 

ηεο ΝΔ κεηά απφ κηθηή κφιπλζε κε Eimeria spp. θαη C. perfringens θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. Αθφκε, πξνθάιεζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ην ήπαξ. Ζ επίδξαζε ηεο 

θαηαπφλεζεο ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο πηζαλφλ λα εθδειψλεηαη κέζσ ηεο κεησκέλεο 

αλνζνινγηθήο αληαπφθξηζεο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ pH ησλ ηπθιψλ ζηα πηελά πνπ εθηίζεληαη 

ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 
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3.5 Πεηξακαηηζκόο εκβνιηαζκνύ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθό εκβόιην 

Ζ κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima ή δεθαπιάζηα δφζε 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ Β. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζχκθσλν 

κε ην αληίζηνηρν ηεο κειέηεο ησλ Jackson θαη ζπλ. (2003). Ζ κείσζε ηνπ Β νθείιεηαη ζηηο 

αιινηψζεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή πέςε 

θαη ηελ πιεκκειή απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ (Ruff, 1978). 

Δπίζεο, ζε θαηαζηάζεηο εληεξίηηδαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θπηνθηλψλ ζηνλ 

νξφ ηνπ αίκαηνο, ιφγσ ηεο θιεγκνλήο ηνπ έληεξνπ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

φξεμε γηα θαηαλάισζε ηξνθήο (Johnson, 1998). 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο 

δσήο ηνπο, νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ Β, ε νπνία ήηαλ εληνλφηεξε κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο 

θαη ζχκθσλε κε ηε κείσζε ηνπ Β ησλ πηελψλ πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο κειέηεο ησλ Danforth 

(1998) θαη Waldenstedt θαη ζπλ. (1999). Ωζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ Williams (1994), ν νπνίνο παξαηήξεζε θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ πηελψλ πνπ 

εκβνιηάζηεθαλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο κάξηπξεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζην 4% ησλ 

εκβνιηαζκέλσλ πηελψλ παξαηεξήζεθαλ αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζηε ρνξήγεζε ΑΑΠ ζε φιεο ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο θαη ζην πςειφ πνζνζηφ 

ζλεηφηεηαο (15,3 %) πνπ παξαηεξήζεθε ζηνπο κάξηπξεο ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Williams 

(1994). Δπίζεο, ε δηθή καο έξεπλα δηήξθεζε κφλν 24 εκέξεο κε απνηέιεζκα ηα πηελά λα κελ 

εθδειψζνπλ αληηζηαζκηζηηθή αλάπηπμε. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ πεξηφξηζε ηφζν ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

φζν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε 

C. perfringens θαη E. maxima. Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ 

είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Williams θαη ζπλ. (1999β), νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη θξενπαξαγσγά 

νξλίζηα ηα νπνία, είραλ εκβνιηαζηεί κε ην πφζηκν λεξφ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, δελ 

εθδήισζαλ ΝΔ, ελψ πηελά ζηα νπνία είραλ ρνξεγεζεί ηνλνθφξα κε ΑΑΠ εθδήισζαλ ΝΔ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο McReynolds θαη ζπλ. (2004), ε ρνξήγεζε δσληαλνχ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ζε πνιιαπιάζηα δφζε κείσζε ηε ζλεηφηεηα ηεο ΝΔ κεηά απφ 

κφιπλζε κφλν κε C. perfringens, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά ηα νπνία κνιχλζεθαλ κε 

C. perfringens αιιά δελ εκβνιηάζηεθαλ. 

Ωζηφζν, ε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο κειέηεο ησλ Ernik θαη Bedrnik (2001), νη νπνίνη 

παξαηήξεζαλ φηη ζηηο εθηξνθέο φπνπ ν έιεγρνο ηεο θνθθηδίσζεο βαζηδφηαλ ζηελ πξνιεπηηθή 
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ρνξήγεζε αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζην ζηηεξέζην, δελ εθδειψζεθαλ πεξηζηαηηθά ΝΔ, 

παξά κφλν φηαλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην δσληαλφ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην.  

Ζ αληίζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Ernik θαη Bedrnik (2001) κε ηηο παξαπάλσ 

κειέηεο, αιιά θαη κε ηεο δηθήο καο έξεπλαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

πξνέξρνληαη απφ θιηληθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο, φπνπ ε κφιπλζε ησλ 

πηελψλ δελ είλαη ειεγρφκελε, ελψ νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, ν γελφηππνο θαη ην ζηηεξέζην 

ησλ πηελψλ, ηα νπνία έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ, κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθά. 

Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαηά ηεο ΝΔ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο, ε νπνία απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πξνδηαζεζηθφ 

παξάγνληα ηεο ΝΔ (Williams θαη ζπλ., 2003). Ο πεξηνξηζκφο ησλ αιινηψζεσλ ηεο 

θνθθηδίσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ην 

C. perfringens ζηνλ απιφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, πεξηνξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ ηνμηλνγέλεζή ηνπ. Ο πεξηνξηζκφο ησλ αιινηψζεσλ ηεο θνθθηδίσζεο 

κεηψλεη θαη ηνλ απνηθηζκφ ηνπ C. perfringens ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (Baba θαη ζπλ., 

1992). 

Δπίζεο, ε θιεγκνλή πνπ παξαηεξείηαη ηνπηθά ζην έληεξν, σο απνηέιεζκα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ (Williams, 2002) δηεγείξεη, εθηφο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο εηδηθήο αλνζίαο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο κε εηδηθήο αλνζίαο (Dalloul θαη 

Lillehoj, 2005). πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο κε εηδηθήο αλνζίαο δηεγείξνληαη ηα 

θαγνθχηηαξα, ηα καθξνθάγα θαη ην ζπκπιήξσκα, ελψ απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο εηδηθήο 

αλνζίαο δηεγείξνληαη ε παξαγσγή αληηζσκάησλ, ε έθθξηζε θπηνθηλψλ θαη ηα ιεκθνθχηηαξα. 

Ζ δηέγεξζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ κεραληζκψλ ηεο κε εηδηθήο 

αλνζίαο, πνπ παξαηεξείηαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε άκπλα ηνπ πηελνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδερφκελεο κφιπλζεο απφ 

ην C. perfringens θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθδήισζεο ηεο ΝΔ ζηα αξρηθά ζηάδηα (Dalloul θαη 

Lillehoj, 2005). 

Ζ εκθάληζε ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν ησλ 

θξενπαξαγσγψλ νξληζίσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά (Novoa-

Garrido θαη ζπλ., 2006). Όζν πςειφηεξνο είλαη ν πιεζπζκφο ηνπ ζηα ηπθιά ηφζν ζπρλφηεξεο 

ή/θαη εληνλφηεξεο είλαη νη καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο ζην κπψδε ζηφκαρν. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

εκβνιίνπ ζηα πηελά ησλ νκάδσλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν θαη ζε 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. 
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Αληίζεηα, ζηα πηελά πνπ κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ν 

εκβνιηαζκφο πξνθάιεζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν θαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά. Δπίζεο, ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη 

E. maxima πνπ δελ είραλ εκβνιηαζηεί κείσζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα 

ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε ησλ 

πηελψλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, ρσξίο 

σζηφζν λα παξαηεξείηαη αλάινγε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δελ πξνθχπηεη ζπζρέηηζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά θαη ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν, γεγνλφο 

ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Novoa-Garrido θαη ζπλ. (2006), επεηδή 

νη αιινηψζεηο ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens 

ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ πνπ εθδειψλνπλ ΝΔ. 

Ζ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν ησλ πηελψλ πνπ δελ είραλ εκβνιηαζηεί, αιιά είραλ 

κνιπλζεί κε C. perfringens θαη E. maxima, πηζαλφλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ηξνθήο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζνβαξέο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ (Reid θαη Pitois, 1965). 

Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ηρζπαιεχξνπ, ην νπνίν έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην 

κπψδε ζηφκαρν (Tisljar θαη ζπλ., 2002). 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην κείσζε ηε ζπρλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens ζηε λήζηηδα θαη ην ήπαξ, κεηά απφ ηε κηθηή κφιπλζε κε 

C. perfringens θαη E. maxima. Ζ κείσζε απηή πηζαλφλ νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αιινηψζεσλ ηεο E. maxima ζηε λήζηηδα, ε νπνία απνηειεί θαη ην ζεκείν εληφπηζήο ηεο, κε 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη θαη ν απνηθηζκφο ηνπ C. perfringens ζην ζεκείν απηφ (Long θαη 

Reid, 1982). Οη αιινηψζεηο ζην γαζηξεληεξηθφ βιελλνγφλν πξνθαινχλ ηε δηάζπαζε ηνπ 

εληεξηθνχ βιελλνγφληνπ θξαγκνχ θαη επηηξέπνπλ ζε κηθξννξγαληζκνχο πνπ απνηθνχλ ζην 

έληεξν λα εηζέιζνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ήπαξ, κέζσ 

ηεο ππιαίαο θπθινθνξίαο (Lovland θαη Kaldhusdal, 1999). Ζ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην ήπαξ νθείιεηαη ζηηο επηφηεξεο αιινηψζεηο 

θνθθηδίσζεο θαη ΝΔ πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ πηελψλ.  

Ζ κφιπλζε ησλ πηελψλ είηε κε C. perfringens θαη E. maxima είηε κε C. perfringens 

θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ κείσζε ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, ζπγθξηηηθά κε ηα πηελά ηα νπνία δελ κνιχλζεθαλ. 
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Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην πεηξακαηηθφ κνληέιν αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη Eimeria spp., κε απνηέιεζκα ηελ 

ηαπηφρξνλε εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ θαη θνθθηδίσζεο θαη ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH 

(Ruff θαη ζπλ., 1974: Shane θαη ζπλ., 1985). 

Ζ κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima νδήγεζε ζηελ 

εληνλφηεξε κείσζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, ππνδειψλνληαο φηη νη αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο ήηαλ εληνλφηεξεο. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηελ πηψζε ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, κεηά απφ κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε 

C. perfringens θαη E. maxima. Οη εληνλφηεξεο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο, κεηά απφ κηθηή 

κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε ησλ 

πηελψλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, πηζαλφλ 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη σνθχζηεηο ηεο E. maxima είλαη πιήξνπο ινηκνγφλνπ δχλακεο, 

ελψ αληίζεηα νη εκβνιηαθέο σνθχζηεηο έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο ινηκνγφλνπ δχλακεο.  

Ζ αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ εληεξηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ πέςε 

θαη απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε (Bedford θαη Classen, 1992). Ζ αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ 

ζηα πηελά πνπ εκβνιηάζηεθαλ ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα ησλ Bedford θαη Classen (1992), 

επεηδή ζπλνδεχηεθε απφ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. Ωζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα ησλ Waldenstedt θαη ζπλ. (2000), ζχκθσλα κε ηα νπνία ε θνθθηδίσζε πξνθαιεί 

κείσζε ηνπ ημψδνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη εκβνιηαθέο σνθχζηεηο είλαη 

δσληαλέο, αιιά ε ινηκνγφλνο δχλακή ηνπο έρεη πεξηνξηζηεί, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ 

λα εθδειψζνπλ δξάζε αλάινγε ησλ θπζηθψλ σνθχζηεσλ. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ 

εκβνιηαθψλ σνθχζηεσλ είλαη κηθξφηεξνο, ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ ζηηο πεηξακαηηθέο θαη ηηο 

θπζηθέο κνιχλζεηο. 

Αληίζεηα, ζηα πηελά πνπ κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη E. maxima ε κείσζε ηνπ 

ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ είλαη εληνλφηεξε απφ φηη ζηα πηελά 

πνπ κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ. 

Απηφ νθείιεηαη ζηηο εληνλφηεξεο αιινηψζεηο θνθθηδίσζεο πνπ ζπλππάξρνπλ, ιφγσ ηεο 

κφιπλζεο κε κεγάιν αξηζκφ σνθχζηεσλ E. maxima πιήξνπο ινηκνγφλνπ δχλακεο θαη 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν εκβνιηαζκφο πεξηνξίδεη ηε κείσζε ηνπ ημψδνπο. Ζ 
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κείσζε ηνπ ημψδνπο είλαη απνηέιεζκα σζκσηηθψλ θαη απνξξνθεηηθψλ κεηαβνιψλ, ιφγσ ησλ 

αιινηψζεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ (Crompton, 1976). 

Ο εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε ην ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην κείσζε ηνλ πιεζπζκφ 

ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ, ηφζν απηψλ πνπ κνιχλζεθαλ φζν θαη απηψλ πνπ 

δελ κνιχλζεθαλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο κάξηπξεο, αληίζηνηρα. Ζ 

κείσζε απηή είλαη ζπκβαηή κε ηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαηά 

ηεο ΝΔ, σζηφζν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ Waldenstedt θαη 

ζπλ. (1999), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά, 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο κάξηπξεο. Ζ δηαθνξά απηή πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ πξνζζήθε 

αληηθνθθηδηαθψλ θαξκάθσλ ζην ζηηεξέζην ησλ καξηχξσλ ηεο έξεπλαο ησλ Waldenstedt θαη 

ζπλ. (1999), ηα νπνία ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο αληηθισζηξηδηαθήο ηνπο δξάζεο πεξηφξηζαλ ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens. 

Γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ δελ αξθεί κφλν ε κφιπλζε κε 

C. perfringens, αιιά απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε δξάζε παξαγφλησλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηελ 

εθδήισζή ηεο, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια νη ζπλζήθεο ζην γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ ηνμηλνγέλεζε ηνπ C. perfringens. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο ηεο ΝΔ είλαη ν πξνεγνχκελνο ηξαπκαηηζκφο 

ηνπ γαζηξεληεξηθνχ βιελλνγφλνπ απφ Eimeria spp. (Al-Sheikly θαη Al-Saieg, 1980). Γηα 

απηφλ ην ιφγν, ζηα πεξηζζφηεξα πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ 

ρξεζηκνπνηείηαη κηθηή κφιπλζε C. perfringens θαη E. maxima (Williams θαη ζπλ., 2003) ή 

πνιιαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ (Keyburn θαη ζπλ., 2006: 

Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2007: Pedersen θαη ζπλ., 2008).  

ηε δηθή καο έξεπλα ηφζν ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη 

E. maxima φζν θαη ε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ πξνθάιεζαλ ηελ εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ, ππνδειψλνληαο ηελ 

επηηπρία ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο. 

πγθξηηηθά, ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima αχμεζε ην 

πνζνζηφ ησλ πηελψλ πνπ έθεξαλ αιινηψζεηο ΝΔ. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο 

ΝΔ απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε κειέηε θαη 

θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο ΝΔ, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε απηήο. Δπίζεο, ε κφιπλζε κφλν κε έλα είδνο 

θνθθηδίνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζα ζηελ νκάδα, 

ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε κε 4 ή θαη πεξηζζφηεξα είδε θνθθηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 
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δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα, επηηξέπνληαο ηελ επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ πνπ 

πξνθάιεζε ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε 

κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ αιινηψζεσλ θαη ηνπο δείθηεο ηεο 

αλνζνινγηθήο δηέγεξζεο ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ 

απηψλ πνπ νθείινληαη ζηε ΝΔ θαη απηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ θνθθηδίσζε 

(Gholamiandekhordi θαη ζπλ., 2007). 

Ωζηφζν, επεηδή θαη ζηα δχν πεηξακαηηθά κνληέια ην πνζνζηφ ησλ πηελψλ κε 

αιινηψζεηο ΝΔ είλαη πςειφ, ρσξίο λα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο, ζα 

κπνξνχζαλ θαη ηα δχν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επηηπρία γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή 

ηνπ λνζήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ην πεηξακαηηθφ κνληέιν ηεο κηθηήο κφιπλζεο κε 

C. perfringens θαη E. maxima ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εκβνιίσλ θαη πξντφλησλ κε ζεξαπεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, ελψ ην 

πεηξακαηηθφ κνληέιν κε ηε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πξντφλησλ κε πξνιεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, θαζψο επίζεο γηα ηε 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα θαη ηελ αλνζία ηεο 

ΝΔ.  

Αλαθεθαιαησηηθά, ν εκβνιηαζκφο ησλ πηελψλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην 

πεξηνξίδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ, κεηά απφ κηθηή 

κφιπλζε κε C. perfringens θαη E. maxima. Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ εκβνιίνπ εληζρχεηαη 

θαη απφ ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηε λήζηηδα θαη ην ήπαξ 

θαη απφ ην κηθξφηεξν πιεζπζκφ C. perfringens πνπ παξαηεξείηαη ζηα ηπθιά ησλ πηελψλ πνπ 

εκβνιηάζηεθαλ. Ζ ηδηφηεηα απηή ηνπ εκβνιίνπ, ην θαζηζηά αθφκε πην ζεκαληηθφ εξγαιείν 

ζηελ πξφιεςε ηεο θνθθηδίσζεο αιιά θαη ηεο ΝΔ, δχν λνζεκάησλ κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ πηελνηξνθία.  
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξάζκαηα πεηξακαηηζκνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηαηξνθήο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Ο θπζηθόο πεξηνξηζκόο ηεο δηαηξνθήο: 

 Τπνβάζκηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο. 

 Μείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ 

εηιενχ, ηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά. 

 Δθδήισζε πξνζηαηεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ζρεηηθά (Ρ>0.10) ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο αιινηψζεσλ ΝΔ, 

αληίζηνηρα. 

 

πκπεξάζκαηα πεηξακαηηζκνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απμεκέλεο θόξηηζεο 

δαπέδνπ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Η απμεκέλε θόξηηζε δαπέδνπ: 

 Δπηδείλσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ ήπαηνο, θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 

 Πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ θαη ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ησλ ηπθιψλ. 

 Αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην 

δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα θαη ην ήπαξ θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα 

ηπθιά. 

 Δπεξέαζε ηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. 

 

πκπεξάζκαηα πεηξακαηηζκνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο 

ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Η ζεξκηθή θαηαπόλεζε ησλ πηελώλ: 

 Τπνβάζκηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα ησλ καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ 

ηνπ κπψδνπο ζηνκάρνπ. 
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 Μείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. 

 Πξνθάιεζε ηελ εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ ζε πηελά πνπ δελ κνιχλζεθαλ. 

 Αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ ζηα πηελά πνπ 

κνιχλζεθαλ. 

 

πκπεξάζκαηα πεηξακαηηζκνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαπόλεζεο ιόγσ ςύρνπο 

ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Η θαηαπόλεζε ησλ πηελώλ ιόγσ ςύρνπο: 

 Πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα εκθάληζεο 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. 

 Μείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο θαη 

αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηπθιψλ. 

 Αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην 

γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη ην ήπαξ, θαζψο θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζηα ηπθιά. 

 Δπεξέαζε ηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, πξνθαιψληαο ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. 

 

πκπεξάζκαηα πεηξακαηηζκνύ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εκβνιηαζκνύ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθό εκβόιην ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Ο εκβνιηαζκόο ησλ πηελώλ κε ΕΛΔ αληηθνθθηδηαθό εκβόιην: 

 Πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ 

ζην ήπαξ θαη ηνλ κπψδε ζηφκαρν. 

 Πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

εηιενχ θαη ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ, θαζψο επίζεο  

ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. 

 Αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηε 

λήζηηδα θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ C. perfringens ζηα ηπθιά. 

 

Η κόιπλζε ησλ πηελώλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε κόιπλζε κε 

C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δόζε ΕΛΔ αληηθνθθηδηαθνύ εκβνιίνπ: 

 Δπηδείλσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην ήπαξ θαη πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. 
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 Μείσζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηελ ηηκή ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, 

ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ θαη ηελ ηηκή ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο 

θαη ηνπ εηιενχ. 

 Αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ην 

ήπαξ, ην κπψδε ζηφκαρν θαη ην δσδεθαδάθηπιν. 

 Πξνθάιεζε ζεκαληηθή (Ρ≤0.05) αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. 

 

Ο εκβνιηαζκόο ησλ πηελώλ κε ΕΛΔ αληηθνθθηδηαθό εκβόιην πξηλ ηε κόιπλζε κε C. perfringens 

θαη E. maxima: 

 Πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο καθξνζθνπηθψλ αιινηψζεσλ 

ζην ήπαξ θαη αχμεζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο καθξνζθνπηθψλ 

αιινηψζεσλ ζην κπψδε ζηφκαρν. 

 Πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ, ηεο λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, θαζψο επίζεο θαη ηε κείσζε ηεο ηηκήο 

ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο λήζηηδαο. 

 Πεξηφξηζε ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο ηνπ C. perfringens απφ ηε 

λήζηηδα θαη ην ήπαξ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζηα ηπθιά. 

 Δπεξέαζε ηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά (Ρ≤0.05) ηε ζνβαξφηεηα 

θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αιινηψζεσλ ΝΔ. 
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5. ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο απνηειεί ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ πηελψλ κε αξθεηέο εθαξκνγέο ζηελ ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία. Ζ 

πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο, θαηά ηεο ΝΔ, ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθαξκνγέο. Θα 

κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο κε ην πφζηκν λεξφ, 

απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην θφζηνο 

ηνπ λνζήκαηνο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ 

δηαηξνθήο θαη ζε άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή θαη άιισλ 

ζπζηεκάησλ ζηα θξενπαξαγσγά νξλίζηα. Σέινο, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ πξηλ ηε κφιπλζε, 

κεηψλνληαο πηζαλφλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.  

Ζ θφξηηζε δαπέδνπ ηεο εθηξνθήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ 

πξφνδν ηεο ζπζηεκαηηθήο πηελνηξνθίαο, επεηδή επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα έζνδα ηνπ 

πηελνηξφθνπ, θαζψο επίζεο ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ. Ζ επίδξαζε ηεο 

απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ξφιν 

ηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ζνβαξά ππφςε ζηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη πξφιεςεο ηεο ΝΔ. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα 

εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ θαη ζε άιιεο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή θαη άιισλ ζπζηεκάησλ. Σέινο, ε απμεκέλε 

θφξηηζε ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηα πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ. 

Οη επηπηψζεηο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο γηα ηελ πηελνηξνθία νθείινληαη θπξίσο 

ζηελ πςειή ζλεηφηεηα θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ζηηο απνδφζεηο ησλ πηελψλ θαη 

εληζρχνληαη απφ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Ζ ζεξκηθή θαηαπφλεζε ζα 

κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηα πεηξακαηηθά κνληέια αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ, κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ κνληέινπ. Ωζηφζν, ε πεηξακαηηθή ηεο εθαξκνγή πξνυπνζέηεη ηελ αγνξά 

εηδηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηφζν γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο φζν θαη γηα ηνλ 

έιεγρν απηήο, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ πνιιέο θνξέο είλαη απαγνξεπηηθφ. Μειινληηθά, ζα 

κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ πηελψλ θαη ζε άιιεο 
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παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πεπηηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ή θαη άιισλ 

ζπζηεκάησλ. 

Σν ςχρνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο απφ φινπο ηνπο θπζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο θαηαπφλεζεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ. Ζ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο θαηαπφλεζεο ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο εληζρχεηαη θαη απφ ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ 

θαη ε επηδείλσζε ησλ αιινηψζεψλ ηεο, κεηά ηελ θαηαπφλεζε ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο, 

απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θαη ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηα 

πεηξακαηηθά κνληέια. Ωζηφζν, ε πεηξακαηηθή ηεο εθαξκνγή πξνυπνζέηεη ηελ αγνξά εηδηθνχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηφζν γηα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν 

απηήο, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ πνιιέο θνξέο είλαη απαγνξεπηηθφ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε 

δηελέξγεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ζα κπνξνχζε λα πξνγξακκαηηζηεί ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ 

έηνπο, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαη ηεο ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο έληνλεο επίδξαζεο ηεο θαηαπφλεζεο 

ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε 

ηεο θαηαπφλεζεο ησλ πηελψλ ιφγσ ςχρνπο θαη ζε άιια λνζήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζην 

πεπηηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ ή/θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

Ζ αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο ζηα αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα, ηα πςειφ θφζηνο 

παξαζθεπήο λέσλ θαξκάθσλ θαη ε πίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ παξαγσγή 

βηνινγηθψλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιηαζκνχ σο κέηξν πξφιεςεο ηεο θνθθηδίσζεο θαη εληζρχνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπ γηα ηελ πηελνηξνθία. Ζ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηνπ ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ 

εκβνιίνπ έλαληη ηεο θνθθηδίσζεο θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη ηεο ΝΔ ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ην 

θαζηζηά αθφκε πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ πξφιεςε ησλ δχν λνζεκάησλ. Σα λνζήκαηα 

απηά, έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ παγθφζκηα ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία θαη 

αζξνηζηηθά επζχλνληαη γηα ηε κεγαιχηεξε απψιεηα θεξδψλ γηα ηνπο πηελνηξφθνπο. 

Μειινληηθά ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην ζηε κφιπλζε ησλ πηελψλ θαη κε άιινπο ινηκνγφλνπο παξάγνληεο πνπ πξνζβάιινπλ 

ηνλ πεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ε επίδξαζε ησλ πξνζζεηηθψλ δηαηξνθήο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο ΝΔ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ κε 

ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην.  

Σφζν ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima φζν θαη ε κηθηή 

κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ 
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πξνθάιεζαλ ηελ εθδήισζε αιινηψζεσλ ΝΔ, ππνδειψλνληαο ηελ επηηπρία ηνπ πεηξακαηηθνχ 

κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο. Ωζηφζν, ζπγθξηηηθά, ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε 

C. perfringens θαη E. maxima αχμεζε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

αιινηψζεσλ ΝΔ.  

Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηεο ΝΔ απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο, 

ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεηαο ηεο ΝΔ, αιιά θαη 

ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςή ηεο. 

Δπίζεο, ε κφιπλζε κφλν κε έλα είδνο θνθθηδίνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε δηαθχκαλζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζα ζηελ νκάδα, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε κε 4 ή θαη πεξηζζφηεξα είδε 

θνθθηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα δσληαλά αληηθνθθηδηαθά εκβφιηα, επηηξέπνληαο ηελ 

επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ πεηξακαηφδσσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ε αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ πνπ 

πξνθάιεζε ε κηθηή κφιπλζε ησλ πηελψλ κε C. perfringens θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε 

κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηζηνπαζνινγηθή εηθφλα ησλ αιινηψζεσλ θαη ηνπο δείθηεο ηεο 

αλνζνινγηθήο δηέγεξζεο ησλ πηελψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ 

απηψλ πνπ νθείινληαη ζηε ΝΔ θαη απηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ θνθθηδίσζε. 

Ωζηφζν, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα δχν πεηξακαηηθά κνληέια κε 

επηηπρία γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηνπ λνζήκαηνο, επεηδή θαη ζηα δχν ην πνζνζηφ 

ησλ πηελψλ κε αιινηψζεηο ΝΔ είλαη πςειφ, ρσξίο λα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζλεηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ην πεηξακαηηθφ κνληέιν ηεο κηθηήο κφιπλζεο κε C. perfringens 

θαη E. maxima ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εκβνιίσλ θαη πξντφλησλ κε ζεξαπεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, ελψ ην πεηξακαηηθφ κνληέιν κε 

ηε κηθηή κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξντφλησλ κε 

πξνιεπηηθή δξάζε θαηά ηεο ΝΔ, θαζψο επίζεο γηα ηε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα θαη ηελ αλνζία ηεο ΝΔ. 

Πεηξακαηηθά κνληέια κε νκνηνκνξθία ζε φιεο ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο, ζα 

επηηξέςνπλ πεξαηηέξσ πξφνδν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

λέσλ κεζφδσλ γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο ΝΔ ζηα νξλίζηα. 
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6. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ λεθξσηηθή εληεξίηηδα απνηειεί έλα λφζεκα κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, 

ην νπνίν εθηφο απφ ηελ επίδξαζε ζηελ πγεία θαη ηελ επδσία ησλ πηελψλ απνηειεί θίλδπλν 

θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θάζε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

εθδήισζή ηεο ΝΔ λα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ θαηαπφλεζεο, 

φπσο ηνπ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο, ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ, ηεο 

ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο θαη ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ δελ έρεη δηεξεπλεζεί. 

Κίλεηξν ηεο δηθήο καο πεηξακαηηθήο έξεπλαο απνηέιεζε αθελφο ε απνπζία αλαθνξψλ 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ θαηαπφλεζεο ζηελ παζνγέλεηα 

ηεο ΝΔ θαη αθεηέξνπ ε πςειή ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηε 

ζπζηεκαηηθή πηελνηξνθία. Δπίζεο, θίλεηξν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηθήο καο πεηξακαηηθήο 

έξεπλαο απνηέιεζε θαη ε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεηξακαηηθψλ κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ.  

ηφρνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο, ηεο απμεκέλεο θφξηηζεο δαπέδνπ, ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο, 

ηεο θαηαπφλεζεο ιφγσ ςχρνπο θαη ηνπ εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθθηδηαθφ εκβφιην ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ε θαζηέξσζε ελφο πεηξακαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο, ην 

νπνίν λα είλαη πην αμηφπηζην θαη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 

επαλαιεςηκφηεηα. 

πλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

δηεμήρζεζαλ 5 πεηξακαηηζκνί. ε θάζε έλαλ απφ ηνπο 4 πεηξακαηηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

240 λενζζνί εκέξαο νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζε 4 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ, κε δχν 

επαλαιήςεηο γηα θάζε πεηξακαηηθή νκάδα. ηνλ πέκπην πεηξακαηηζκφ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

εκβνιηαζκνχ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 300 λενζζνί εκέξαο νη 

νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ηπραία ζε 5 νκάδεο ησλ 60 νξληζίσλ, κε δχν επαλαιήςεηο γηα θάζε 

πεηξακαηηθή νκάδα. Ζ δηάξθεηα ηνπ θάζε πεηξακαηηζκνχ ήηαλ 24 εκέξεο. ε θάζε νκάδα 

δηεμήρζεζαλ 5 ρξνληθέο δεηγκαηνιεςίεο, κε 12 νξλίζηα αλά δεηγκαηνιεςία ηε 16
ε
 εκέξα, ηελ 

21
ε
, ηελ 22

ε
, ηελ 23

ε 
θαη ηελ 24

ε
 εκέξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ. Σα νξλίζηα ζαλαηψζεθαλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηνμεηδίνπ άλζξαθα, λεθξνηνκήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζεζαλ νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο.  
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Οη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε ρξνληθή δεηγκαηνιεςία ήηαλ ε 

καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ εληέξνπ, ηνπ κπψδνπο 

ζηνκάρνπ θαη ηνπ ήπαηνο, ε ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε δεηγκάησλ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο 

λήζηηδαο, ηνπ εηιενχ θαη ηνπ ήπαηνο, ε παξαζηηνινγηθή εμέηαζε ησλ θνπξάλσλ, ε 

κηθξνζθνπηθή εμέηαζε λσπψλ επηρξηζκάησλ απφ ηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν θαη ην 

πεξηερφκελν, ε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ηεο 

λήζηηδαο, ηνπ εηιενχ θαη ησλ ηπθιψλ, ε κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ ημψδνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

λήζηηδαο θαη ηνπ εηιενχ, ε απνκφλσζε ηνπ C. perfringens απφ ην κπψδε ζηφκαρν, ην 

δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα, ηνλ εηιεφ θαη ην ήπαξ θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

C. perfringens ζηα ηπθιά. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε πεηξακαηηζκνχ ππνινγίζηεθε 

ην Β ησλ νξληζίσλ ηελ 1
ε
 εκέξα, ηελ 10

ε
 εκέξα, ηε 16

ε
 εκέξα, ηε 17

ε
 εκέξα θαη ηελ 21

ε
 

εκέξα θαη ν ΓΜΣ ζηα δηαζηήκαηα 10-16 εκεξψλ θαη 17-21 εκεξψλ. 

Γηα ηελ πεηξακαηηθή αλαπαξαγσγή ηεο ΝΔ, ηα νξλίζηα κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 

3 θνξέο εκεξεζίσο γηα ηέζζεξηο ζπλερφκελεο εκέξεο, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 

εκέξα θαη κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ ηε 18
ε
 εκέξα. Δπηπιένλ, ε 

ζχλζεζε ηνπ ηειηθνχ ζηηεξεζίνπ δηακνξθψζεθε θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα πξνδηαζέηεη ζηελ 

εθδήισζε ηεο ΝΔ, πεξηέρνληαο ηρζπάιεπξν θαη δεκεηξηαθνχο θαξπνχο πινχζηνπο ζε ΜΠ, 

ζε πςειή ζπγθέληξσζε. Καλέλα ζηηεξέζην δελ πεξηείρε αληηβηνηηθνχο απμεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη αληηθνθθηδηαθά θάξκαθα. 

ηφρνο ηνπ πξψηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαηξνθήο ησλ νξληζίσλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο 4: ε νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, ε νκάδα SN, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο, ε νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 

θαη κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη ε νκάδα SP, ζηα νξλίζηα ηεο 

νπνίαο εθαξκφζηεθε θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο θαη κφιπλζε. Ο θπζηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο εθαξκφζηεθε κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ηξνθνδφρσλ εθηφο 

θισβνχ γηα 12 ψξεο, απφ ηηο 21:00 έσο ηηο 9:00, ηε 16
ε
, ηε 17

ε
, ηε 18

ε
 θαη ηε 19

ε
 εκέξα. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο 

ησλ νξληζίσλ εθδειψλεη πξνζηαηεπηηθή δξάζε έλαληη ηεο ΝΔ. 

ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο απμεκέλεο 

θφξηηζεο δαπέδνπ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ νη εμήο 4: ε νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, 

ε νκάδα DN, φπνπ ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ πςειή, ε νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο 
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κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη ε 

νκάδα DP, φπνπ ε θφξηηζε δαπέδνπ ήηαλ πςειή θαη ηα νξλίζηα κνιχλζεθαλ. χκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο εηαηξίαο πξνκήζεηαο ησλ λενζζψλ, σο θπζηνινγηθή θφξηηζε δαπέδνπ νξίζηεθε 

ηα 15 νξλίζηα/m
2
, ελψ γηα ηελ αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ ηνπνζεηήζεθαλ 30 νξλίζηα/m

2
 

απφ ηελ ειηθία ηεο 1
εο

 εκέξαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη ε 

αχμεζε ηεο θφξηηζεο δαπέδνπ πξνδηαζέηεη ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ θαη επηδεηλψλεη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ. 

ηφρνο ηνπ ηξίηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο 

θαηαπφλεζεο ησλ νξληζίσλ ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο 4: ε νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

αξλεηηθνί κάξηπξεο, ε νκάδα HN, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε, ε νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη κε 

δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη ε νκάδα HP, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο 

εθαξκφζηεθε ζεξκηθή θαηαπφλεζε θαη κφιπλζε. Ωο θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ γηα 

νξλίζηα ειηθίαο 17-20 εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξίαο πξνκήζεηαο ησλ 

λενζζψλ, νξίζηεθε ε εθείλε ησλ 25 
o
C. Γηα ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ε 

ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ απμήζεθε θαηά 10 
o
C, θζάλνληαο ζηνπο 35 

o
C, γηα 12 ψξεο 

εκεξεζίσο, απφ ηηο 21:00 έσο ηηο 9:00, ηε 16
ε
, ηε 17

ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ ζε νξλίζηα πνπ δελ 

έρνπλ κνιπλζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κφιπλζε λα επηδεηλψζεη ηηο αιινηψζεηο. 

ηφρνο ηνπ ηέηαξηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαηαπφλεζεο 

ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ. Οη πεηξακαηηθέο νκάδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο 4: ε νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

αξλεηηθνί κάξηπξεο, ε νκάδα CN, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε θαηαπφλεζε ιφγσ 

ςχρνπο, ε νκάδα P, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη κε δεθαπιάζηα 

δφζε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ θαη ε νκάδα CP, ζηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εθαξκφζηεθε 

θαηαπφλεζε ιφγσ ςχρνπο θαη κφιπλζε. Γηα ηελ θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο ε 

ζεξκνθξαζία ζαιάκνπ κεηψζεθε θαηά 10 
o
C, θζάλνληαο ζηνπο 15 

o
C, γηα 12 ψξεο 

εκεξεζίσο, απφ ηηο 09:00 έσο ηηο 21:00, ηε 17
ε
, ηε 18

ε
, ηε 19

ε
 θαη ηελ 20

ή
 εκέξα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη ε θαηαπφλεζε ησλ 

νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο επηδεηλψλεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ. 

ηφρνο ηνπ πέκπηνπ πεηξακαηηζκνχ ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εκβνιηαζκνχ 

ησλ νξληζίσλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΝΔ θαη ε θαζηέξσζε 
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ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο ΝΔ. Οη πεηξακαηηθέο 

νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο 5: ε νκάδα N, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αξλεηηθνί κάξηπξεο, ε νκάδα PN, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο 

εκβνιηάζηεθαλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο, ε νκάδα P, ηα 

νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη κε δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, ε νκάδα M, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο κνιχλζεθαλ κε C. perfringens 

θαη κε E. maxima θαη ε νκάδα PM, ηα νξλίζηα ηεο νπνίαο εκβνιηάζηεθαλ κε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην θαη κνιχλζεθαλ κε C. perfringens θαη κε E. maxima. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ν εκβνιηαζκφο ησλ νξληζίσλ κε ΔΛΓ αληηθνθθηδηαθφ 

εκβφιην ηελ 1
ε
 εκέξα ηεο δσήο ηνπο πεξηνξίδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ππνβαζκίδεη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ. Δπηπιένλ, ε κφιπλζε ησλ νξληζίσλ κε C. perfringens 

θαη E. maxima, ζπγθξηηηθά κε ηε κφιπλζε κε C. perfringens θαη δεθαπιάζηα δφζε ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθνχ εκβνιίνπ, απμάλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη επηδεηλψλεη ηε ζνβαξφηεηα 

ησλ αιινηψζεσλ ηεο ΝΔ. 

Αλαθεθαιαησηηθά, απφ φινπο ηνπο πεηξακαηηζκνχο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεηξακαηηθή έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε απμεκέλε θφξηηζε δαπέδνπ, ε ζεξκηθή 

θαηαπφλεζε θαη ε θαηαπφλεζε ησλ νξληζίσλ ιφγσ ςχρνπο πξνδηαζέηνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο 

ΝΔ, ελψ αληίζεηα, ν θπζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο δηαηξνθήο θαη ν εκβνιηαζκφο κε ην ΔΛΓ 

αληηθνθθηδηαθφ εκβφιην, εθδειψλνπλ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζηελ εθδήισζε ηεο ΝΔ. 
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SUMMARY 

Necrotic enteritis (NE) is described as a disease of high economical impact which 

affects health and welfare of broilers and may also pose a threat to public health. Therefore 

any predisposing factor to NE is regarded very important.  

The effect of stress factors attributed to management practices such as feed 

deprivation, high stocking density, heat stress, cold stress and vaccination with live attenuated 

anticoccidial vaccine on the pathogenesis of NE has not been studied adequately. Therefore, 

the objective of the present study was to validate the effect of the above mentioned 

management stressors on the pathogenesis of NE by the use of an effective experimental 

model.  

For this purpose five experiments were carried out. In each one of the four 

experiments 240 day old broiler chicks (Cobb 500) were randomly allocated into four 

experimental groups of 60 broilers each, while in the fifth experiment for the evaluation of 

vaccination with live attenuated anticoccidial vaccine on the pathogenesis of NE, 300 day old 

broilers chicken were randomly allocated into five experimental groups of 60 broilers each. 

Each experimental group consisted of two replicates (subgroups). The experimental period for 

each experiment was set to 24 days. On day 16, 21, 22, 23 and 24, six birds per subgroup 

were euthanized.  
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The examinations conducted at each sampling day included the gross lesion scoring of 

intestine, gizzard and liver, the histopathology of intestine and liver, the flotation of feces, the 

microscopic examination of wet smears from intestinal mucosa and content, the measurement 

of pH of intestinal content, the measurement of viscosity of contents of jejunum and ileum, 

the bacterial cultivation of C. perfringens from liver and swab samples of gizzard, duodenum, 

jejunum, and ileum and the quantification of C. perfringens in cecum. Moreover, broilers 

were weighed on day 1, 9, 16, 17 and 21, while feed conversion ratio was calculated for the 

periods of 10-16 days of age and 17-21 days of age. 

In order to reproduce the NE, an experimental challenge model using C. perfringens 

and tenfold dose of a live anticoccidial vaccine was adopted. Experimentally challenged birds 

were orally infected three times per day with 4x10
8
 cfu C. perfringens for four consecutive 

days (days 17, 18 19 and 20). The used strain was resistant to rifampicin. For the induction of 

NE, at day 18 birds were also inoculated orally with tenfold dose of a live anticoccidial 

vaccine (Paracox TM-5) which consisted of oocysts of E. acervulina, E. maxima, E. mitis and 

E. tenella. Broilers in all groups were fed a specially formulated three phase ratio (starter 1-

9d, grower 10-16d and finisher 17-24d), which included large quantities of wheat, rye and 

soya. In the finisher ration soya was replaced by fishmeal which acted as predisposing factor 

of NE. The use of antibiotic growth promoters and anticoccidial drugs was avoided. 

The aim of the first experiment was to investigate the effect of feed deprivation on the 

pathogenesis of NE in broiler chickens. The treatment groups used in this experiment were 

group N served as negative control, group SN where feed deprivation was applied, group P 

where birds were experimentally challenged with C. perfringens and tenfold dose of a live 

attenuated anticoccidial vaccine and group SP where birds were both experimentally 

challenged and suffered starvation. In groups where feed deprivation was applied, the feed 

was withdrawn at days 16, 17, 18 and 19 for 12 hours daily starting from 21:00 to 09:00. The 

results of the experiment demonstrated that starvation has a significant protective effect 

against the experimentally induced NE in broilers, by limiting the C. perfringens caeca counts 

and reducing the severity of the NE lesions. 

The objective of second experiment was to assess the influence of high stocking 

density as a predisposing factor in NE in broiler chickens. The treatment groups used in this 

experiment were control group N where birds were at normal stocking density (15 birds/m
2
) 

and not challenged, group DN where birds were raised at 50% increased stocking density 

from 1
st
 day (30 birds/m

2
), group P where birds were raised at standard stocking density and 

challenged with C. perfringens and with tenfold dose of a live attenuated anticoccidial 
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vaccine and group DP where birds were challenged and raised at increased stocking density as 

described above. The experiment provides evidence that high stocking density increased the 

frequency and severity of NE. 

The purpose of third experiment was to investigate the effects of heat stress on the 

pathogenesis of NE in broiler chickens. The treatment groups used in this experiment were 

group N served as negative control, group HN where heat stress (35
o
C) was applied, group P 

where birds were experimentally challenged with C. perfringens and with tenfold dose of a 

live attenuated anticoccidial vaccine, and group HP where birds were both experimentally 

challenged and suffered heat stress. In groups where heat stress was applied, temperature was 

increased from 25
ν
C (the recommended temperature for broilers at the respective age) to 35

ν
C 

at days 16, 17, 18, 19 and 20 for 12 hours daily starting from 21:00 to 09:00h. Heat stress 

predisposes broilers to the manifestation of NE, because it provokes the occurrence of NE 

lesions in non challenged birds and also caused further increase of the severity of lesions in 

challenged birds. 

The objective of fourth experiment was to assess the influence of cold stress on the 

pathogenesis of NE in broiler chickens. The treatment groups used in this experiment were 

group N served as negative control, group CN where cold stress (15 
o
C) was applied, group P 

where birds were experimentally challenged with C. perfringens and tenfold dose of a live 

attenuated anticoccidial vaccine and group CP where birds were both experimentally 

challenged and suffered cold stress as described above. In groups where cold stress was 

applied, temperature was decreased from 25
ν
C (the recommended temperature for broilers at 

the respective age) to 15
ν
C at days 17, 18, 19 and 20 for 12 hours daily starting from 9:00 to 

21:00. The experiment provides evidence that cold stress increased severity of subclinical NE. 

The objective of fifth experiment was to assess the influence of live anticoccidial 

vaccine on the pathogenesis of NE in broiler chickens and to establish a more efficient 

experimental model for the reproduction of NE. The treatment groups used in this experiment 

were group N served as negative control, group PN where birds vaccinated at day 1 with live 

attenuated anticoccidial vaccine, group P where birds were experimentally challenged with 

C. perfringens and tenfold dose of a live attenuated anticoccidial vaccine, group M where 

birds were challenged with C. perfringens and E. maxima and group PM where birds 

vaccinated at day 1 and were challenged with C. perfringens and E. maxima. The study 

provides evidence that live anticoccidial vaccine decreased the frequency and severity of 

experimental NE. Furthermore, the challenge of birds with C. perfringens and E. maxima 
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increased the frequency and aggregated the severity of NE lesions compared to challenge with 

C. perfringens and tenfold dose of a live anticoccidial vaccine. 

It is evident from our studies that among the management factors in intensive broiler 

production systems, high stocking density, heat stress and cold stress pose a significant 

predisposal role for the induction of NE, while feed deprivation and vaccination against 

coccidiosis act protectively against it. 
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