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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία είναι χωρισµένη σε δυο µέρη: στο γενικό και το ερευνητικό. 

Στο πρώτο µέρος το οποίο είναι το γενικό, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

κτηνοτροφικοί τοµείς της γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας και 

της κρεατοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας σε όλη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επίσης γίνεται παρουσίαση των βασικότερων ασθενειών οι 

οποίες προσβάλλουν τα αιγοπρόβατα καθώς και των µεθόδων θεραπείας 

τους.  

Στο δεύτερο µέρος το οποίο είναι το ερευνητικό, ακολουθεί µελέτη στο 

σφαγείο της Κρύας Βρύσης στο Νοµό Πέλλας (υλικά και µέθοδοι) κατά 

την οποία δόθηκε ερωτηµατολόγιο στους κτηνοτρόφους της περιοχής 

όπου περιλάµβανε γενικές και πιο ειδικές ερωτήσεις και χωρίζονταν σε 

τρία µέρη, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσµατα, η συζήτηση 

και τα συµπεράσµατα της έρευνας.  

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε τη βιβλιογραφία.  

 

 

SUMMARY 
The paper is divided in two parts: the general and the experimental one. 

In the first part, which is the general one, a reference is being made to the 

stockbreeding sectors of the milk-producing sheep and goat breeding and 

of the meat-producing sheep and goat breeding throughout the European 

Union. A reference is also made to the major diseases of sheep and goats 

as well as to their treatment. In the following second part, which is the 

experimental one, there is a presentation of a research in the 

slaughterhouse, situated in the location of Kria Vrisi in the Prefecture of 

Pella (materials and methods). A questionnaire ha been distributed to the 

stockbreeders of the area, including general and specialized questions and 

divided in three parts. What follow is the results, the discussion and the 

conclusion of the research. 

Finally, the paper ends with the bibliography that has been used. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ασκώντας το επάγγελµα της κτηνιάτρου στην πράξη σε Αγροτικά 

κτηνιατρεία και παρατηρώντας τις δραστηριότητες των κτηνοτρόφων και 

κυρίως των αιγοπροβατοτρόφων, πολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί 

οδηγούν ή γιατί αναγκάζονται να οδηγήσουν τα ενήλικα αιγοπρόβατα 

στο σφαγείο και µάλιστα πολλές φορές κατά την διάρκεια της 

γαλακτοπαραγωγής. Στα πλαίσια της εκπόνησης του µεταπτυχιακού µου 

στο Εργαστήριο της Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης 

µου δόθηκε η ευκαιρία µε αυτήν την εργασία να διερευνήσω τα πιθανά 

αίτια που οδηγούν τα ενήλικα µικρά µηρυκαστικά στο σφαγείο. 

Η µεταπτυχιακή εργασία που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα 

προσωπικής εργασίας και της βοήθειας των δασκάλων µου. Από τη θέση 

αυτή θέλω να εκφράσω τις θερµότατες ευχαριστίες µου προς τον 

επίκουρο καθηγητή κ. Γιαδίνη Νεκτάριο, ο οποίος εµπνεύστηκε την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας και προσέφερε την αµέριστη βοήθεια 

και συµπαράσταση του σε όλα τα στάδια της. Επίσης θέλω να εκφράσω 

τις θερµές µου ευχαριστίες προς το λέκτορα κ. Βαλεργάκη Γεώργιο, 

µέλος της τριµελούς επιτροπής, για τις πολύτιµες συµβουλές του καθόλη 

την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και προς τον 

αναπληρωτή καθηγητή κ. Αρσένο Γεώργιο για την πολύτιµη βοήθειά 

του.    

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον συνάδελφο 

κ. Λάπα Γεώργιο, επιβλέπων κτηνίατρο του σφαγείου Κρύας Βρύσης, για 

την πολύτιµη βοήθειά του, καθώς  και στους ιδιοκτήτες του σφαγείου 

κυρίους Θεόδωρο και Παναγιώτη Ελµαλικλίδη για την φιλοξενία τους, 

όπως και στην κυρία Χάϊδω Τουλιοπούλου και στον κ. Θεόδωρο 
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Τσόρµπα για την συµβολή τους στην συγκέντρωση απαραίτητων 

στοιχείων για την παρούσα εργασία. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον σύζυγο µου κ. 

∆εδέ Νικόλαο και τις αγαπηµένες µου κόρες Ισιδώρα και Λαµπρινή για 

την κατανόηση τους και την συµπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια του 

µεταπτυχιακού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η µελέτη µεγάλου αριθµού ζωικών καταλοίπων από οικισµούς των 

προϊστορικών χρόνων σε ολόκληρη την Ελλάδα µας επιτρέπει να 

υποστηρίζουµε ότι η κτηνοτροφία βασιζόταν για πολλές χιλιετίες στην 

παραγωγή κρέατος και πολύ λιγότερο σε άλλα προϊόντα. Κατά τη 

νεολιθική εποχή η σύνθεση ενός κοπαδιού, αλλά και οι ηλικίες σφαγής 

των µελών του, αποτελούσαν οικονοµική επιλογή µεγάλης βαρύτητας. 

Ωστόσο, από το τέλος της νεολιθικής εποχής συντελείται µία στροφή 

προς τα προϊόντα του ζώντος ζώου (γάλα και έριο), γνωστή στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως «επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων» (secondary 

products revolution). Πρόκειται για πραγµατική επανάσταση, µε τους 

οικονοµικούς όρους της εποχής εκείνης, καθ’ όσον καταγράφονται 

συστηµατικά αλλαγές τόσο στη δοµή των κοπαδιών όσο και στις ηλικίες 

σφαγής των ζώων που τα απαρτίζουν (Γιαννούλη 2005).  

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων, το γάλα και τα 

προϊόντα του όχι µόνο αποτελούσαν βασικό είδος διατροφής αλλά 

γινόταν και συστηµατική εκτροφή ειδικών φυλών ζώων για 

συγκεκριµένα προϊόντα. Έτσι λοιπόν, γνωρίζουµε ότι η αίγα της Σκύρου 

ήταν ονοµαστή για την παραγωγή µεγάλης ποσότητας γάλακτος καθώς 

γάλα και ότι από το γάλα του προβάτου της Κέας παρασκεύαζαν τυρί µε 

ονοµασία προέλευσης! Οι µεγαλύτερες ποσότητες τυριού προερχόταν 

από αίγειο και πρόβειο γάλα και πολύ λιγότερο από αγελαδινό. Οι 

αγελάδες ήταν ζώα ιδιαίτερα σηµαντικά για τις αγροτικές εργασίες και 

πολύ λιγότερο για τη γαλακτοπαραγωγή (Γιαννούλη 2005). 
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Σήµερα η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί παραδοσιακά έναν από 

τους δυναµικότερους κλάδους στη χώρα µας, συµβάλλοντας κατά 18% 

στο αγροτικό εισόδηµα (Σκιαδάς 2007). 

Η παραγωγική αυτή κατεύθυνση στηρίχθηκε στους άφθονους 

φυσικούς πόρους και προσαρµόσθηκε στις κλιµατολογικές και 

εδαφολογικές συνθήκες της πατρίδας µας. Έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

δεδοµένου ότι αξιοποιεί εκτάσεις ορεινές - µειονεκτικές που θα ήταν 

αδύνατο να αξιοποιηθούν διαφορετικά.  

Το αίγειο και πρόβειο κρέας και γάλα είναι δυο βασικές 

κατηγορίες προϊόντων µε µεγάλη οικονοµική σηµασία και αποτελούν τις 

κυριότερες πηγές αγροτικού εισοδήµατος των κατοίκων των ορεινών και 

µειονεκτικών περιοχών. 

Η αιγοπροβατοτροφία σε µεγάλο µέρος της δεν έχει εντατική 

µορφή αλλά ηµιεντατική και αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στη 

διαχείριση των κοινόχρηστων βοσκοτόπων. Η διατροφή των κοπαδιών 

στηρίζεται κατά µεγάλο ποσοστό στους φυσικούς βοσκότοπους 

(λιβάδια), οι οποίοι αποτελούν περίπου το 40% της συνολικής έκτασης 

της χώρας. Τα περισσότερα από τα µισά (57%) λιβάδια είναι 

κοινόχρηστα. Πάντως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική 

µείωση των παραγωγικών ζώων που εκτρέφονται νοµαδικά ή οικόσιτα 

και µια τάση συγκέντρωσης σε µεγάλες και οργανωµένες µονάδες 

(εντατικές εκµεταλλεύσεις). 

Ο κύριος όγκος της Ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας αποτελείται 

από γενετικώς ανοµοιογενή ποίµνια, τα οποία απαρτίζονται από ζώα 

διαφορετικών φυλών. Τα ζώα είναι διασταυρωµένα άγνωστης 

γονοτυπικής σύνθεσης, ενώ παρουσιάζουν µεγάλη παραλλακτικότητα σε 

ό,τι αφορά τα µορφολογικά, φυσιολογικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά τους. Ο συνολικός αριθµός των εγχώριων προβάτων που 

εκτρέφονται σε αµιγή ποίµνια δεν υπερβαίνει τα 700.000 κεφάλια. Από 
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τις 26 συνολικά ελληνικές φυλές, οι έξι έχουν εξαφανισθεί, ενώ οι 

υπόλοιπες έχουν κύρια κατεύθυνση την γαλακτοπαραγωγή, συνδυασµένη 

µε την παραγωγή κρέατος αµνού και εριφίου και δευτερευόντως µε την 

παραγωγή µαλλιού. Ο συνολικός πληθυσµός των αιγοπροβάτων στην 

Ελλάδα είναι περίπου 13,6 εκατοµµύρια κεφάλια, από τα οποία το 90% 

περίπου είναι κυρίως διασταυρώσεις µεταξύ των διαφόρων ελληνικών 

φυλών (Σκιαδάς 2007). 

Η αιγοπροβατοτροφία προσφέρεται σαν µια «διέξοδος» της 

σύγχρονης αγροτικής οικονοµίας συµµετέχοντας κατά 45% περίπου στη 

συνολική ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής. Αντίθετα ο τοµέας 

της αιγοπροβατοτροφίας για το σύνολο των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E) δεν έχει την ίδια σηµασία όπως για τη χώρα 

µας.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτρέφονται περίπου 100,5 εκατοµµύρια 

πρόβατα και αίγες. Οι σηµαντικότερες χώρες, από πλευράς 

εκτρεφόµενου αριθµού προβάτων είναι οι εξής:  

1) Ηνωµένο Βασίλειο 33.131.000 πρόβατα και 95.000 αίγες,  

2)  Ισπανία 19.952.300 πρόβατα  και 2.959.300 αίγες,  

3) Ιταλία 823.700 πρόβατα και  920.000 αίγες,  

4) Γαλλία 8.188.320 πρόβατα και 1.224.391 αίγες και τέλος  

5) Ελλάδα 8.904.000 πρόβατα και 5.455.000 αίγες, µε βάση στοιχεία του 

2008 (FAO 2008) 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στη χώρα µας εκτρέφεται 

περίπου το 45% του συνολικού αριθµού αιγών της Ε.Ε. Τέλος, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η εκτροφή προβάτων και αιγών γίνεται κύρια για το 

κρέας τους ενώ στη χώρα µας γίνεται για το γάλα τους, χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι το 95% των ζώων στην Ελλάδα αρµέγεται (Σκιαδάς 

2007). 
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Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

 

Αίγες και πρόβατα µε κατεύθυνση την γαλακτοπαραγωγή 

εκτρέφονται και στις γειτονικές µας χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), η 

Ρουµανία και η Τουρκία. Η εκτροφή προβάτων για παραγωγή γάλακτος 

αποτελεί δραστηριότητα που ασκείται κυρίως στις νότιες χώρες, όπου 

αρµέγεται µεγάλος αριθµός ζώων πχ. Ελλάδα µε ποσοστό 95%, Ιταλία 

µε ποσοστό 70% κ.λπ., ενώ στην Ε.Ε. αρµέγεται περίπου το 30% των 

προβατίνων κατά µέσο όρο . 

Οι κύριες χώρες παραγωγής αιγείου και πρόβειου γάλακτος στην 

Ε.Ε είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Η 

παραγόµενη ποσότητα γάλακτος στην Ε.Ε για το χρονικό διάστηµα 

1996-2005 φαίνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί (Σκιαδάς 2007). 

 

Συνολική παραγωγή Αιγείου και Πρόβειου Γάλακτος στην Ε.Ε-15 σε 

χιλιάδες τόνους 

 

έτη 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Πο/τα 

(χιλ. 

τόνοι) 

3781 3790 3764 3633 3871 4001 4116 4094 3991 4021 

 

Πίνακας 1.: Εξέλιξη συνολικής παραγωγής αιγείου και πρόβειου γάλακτος 

στην Ε.Ε (πηγή FAO & Eurostat). 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1, η παραγωγή πρόβειου και 

αιγείου γάλακτος στην Ε.Ε παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις τα 

τελευταία χρόνια και κυµαίνεται γύρω από τους 4 εκατοµµύρια τόνους. 
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Αξιοσηµείωτο είναι ότι η χώρα µας παράγει το 30% περίπου του 

συνολικώς παραγόµενου στην Ε.Ε πρόβειου και αιγείου γάλακτος. 

Για το αίγειο και πρόβειο γάλα δεν υπάρχουν περιορισµοί στην 

παραγωγή (όπως τα όρια ποσόστωσης στο αγελαδινό γάλα) που να 

επιβάλλονται από την Ε.Ε. Έτσι οι κτηνοτρόφοι είναι ελεύθεροι να 

διαµορφώσουν την παραγωγή τους ανάλογα µε την πορεία της ζήτησης, 

η οποία διαµορφώνει και τις τιµές. Το παραγόµενο πρόβειο και αίγειο 

γάλα κατευθύνεται σε διάφορες χρήσεις µε κύρια την παραγωγή τυριών 

(Παπαθεοδώρου και συν. 2006). 

 

 

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

 

Η παγκόσµια παραγωγή κρέατος προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί 

από τα 229 εκατοµµύρια τόνους το 1999/2001 σε 465 εκατοµµύρια 

τόνους το 2050. Η Ε.Ε είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός 

πρόβειου και αιγείου κρέατος παγκοσµίως µετά την Κίνα. Το πρόβειο 

κρέας είναι το κύριο προϊόν του τοµέα σε επίπεδο Ε.Ε, ενώ για τη χώρα 

µας είναι το γάλα. Η εκτροφή προβάτων για παραγωγή κρέατος 

παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για τις βόρειες χώρες της Ε.Ε, όπου τα 

πρόβατα εκτρέφονται σχεδόν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, όσο και 

για τις νότιες χώρες. Στη Νότια Ευρώπη, η εκτροφή αιγών συνδέεται 

σχεδόν εξολοκλήρου µε την παραγωγή γάλακτος και το βάρος των 

εριφίων που απογαλακτίζονται και παχύνονται διαφέρει, ακολουθώντας 

παρόµοια πρότυπα µε εκείνα των αµνών από αγέλες προβάτων 

γαλακτοπαραγωγής. (Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κώστα 

Σκιαδά 2007). 
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Η παραγωγή πρόβειου και αιγείου κρέατος ακολουθεί σταθερά 

πτωτική πορεία στην Ε.Ε, παρουσιάζοντας µια συνολική µείωση της 

τάξεως του 10% στη δεκαετία 1996-2005. 

 

 

Συνολική παραγωγή Αιγείου και Πρόβειου Κρέατος στην Ε.Ε-15 σε 

χιλιάδες τόνους 

 

έτη 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Πο/τα 

(χιλ. 

τόνοι) 

1158 1121 1155 1163 1153 1021 1035 1014 1044 1044 

 

 

Πίνακας 2: Εξέλιξη συνολικής παραγωγής αιγείου και πρόβειου κρέατος 

στην Ε.Ε (πηγή FAO & Eurostat). 

 

Η εγχώρια συνολική παραγωγή αιγείου και πρόβειου κρέατος 

αντιστοιχεί µόλις στο 11-12% της συνολικής αντίστοιχης παραγωγής της 

Ε.Ε. Γενικότερα, παρατηρείται µια µείωση τόσο της παραγωγής, όσο και 

της κατά κεφαλήν κατανάλωσης. 

Η παραγωγική αυτή εξειδίκευση της Ελληνικής 

αιγοπροβατοτροφίας, κυρίως προς την γαλακτοπαραγωγή και 

δευτερευόντως στην παραγωγή κρέατος αµνών και εριφίων, συνέτεινε 

και στην αλλαγή του τρόπου εκτροφής. Έτσι παρατηρούµε ότι οι 

εκτροφές τείνουν να γίνουν εντατικές. Κατασκευάζονται σύγχρονες 

εγκαταστάσεις µε τεχνολογικούς εξοπλισµούς, που παρέχουν καλύτερη 

ποιότητα ζωής στα ζώα αλλά και ευκολότερες συνθήκες εργασίας για 

τους κτηνοτρόφους όπου εκτρέφονται µε τον ηµιεντατικό τρόπο 
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εκτροφής κατά τον οποίο, τα ζώα είναι σταβλισµένα αλλά κάποιες ώρες 

της ηµέρας βγαίνουν και βόσκουν σε ιδιωτικά ή κοινόχρηστα χωράφια.  

Ένα πρόβληµα που απασχολεί τα ποίµνια αιγών και προβάτων είτε 

του εντατικού, είτε του ηµιεντατικού συστήµατος είναι η πρόωρη 

αποµάκρυνση και αξιοποίηση κάποιων ζώων, πριν ολοκληρώσουν την 

παραγωγική τους ζωή. Οι παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν στην 

πρόωρη αποµάκρυνση ενός προβάτου ή µιας αίγας είναι πολλοί. Αν και 

ως σήµερα δεν έχει γίνει κάποια συστηµατική µελέτη για αυτό το θέµα, 

παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθούν οι κυριότεροι από 

αυτούς τους παράγοντες. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  

1.1 Μαστίτιδες 

Οι µαστίτιδες προκαλούν σηµαντικές απώλειες στην 

προβατοτροφία κυρίως, αλλά και στην αιγοτροφία. Η οικονοµική 

σηµασία της µαστίτιδας οφείλεται στην απώλεια  της λειτουργίας του 

µαστικού αδένα και στην ανάγκη πρόωρης σφαγής των προβατίνων και 

αιγών. Οι οικονοµικές απώλειες δεν περιορίζονται µόνο στο παραπάνω 

αλλά επιβαρύνονται από το θάνατο των ασθενών ζώων, τα έξοδα 

αντικατάστασης των ζώων που σφάζονται πρόωρα, τις κτηνιατρικές 

δαπάνες, την µειωµένη γαλακτοπαραγωγή, την υποβάθµιση της 

ποιότητας του γάλατος, την απόρριψη γάλακτος ακατάλληλου για 

ανθρώπινη κατανάλωση και φυσικά την αυξηµένη θνησιµότητα και 

µικρότερη από την κανονική αύξηση βάρους των αρνιών και εριφίων 

(Watkins 1990, Jones 1991b, Keisler et al 1992,  Φθενάκης 1993, 

Larsgard and Vaabenoe 1993). 

  Τα βακτήρια Staphylococcus aureus και Pasteurella haemolytica 

είναι οι σηµαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες στις µαστίτιδες. Έχει 

βρεθεί ότι ευθύνονται για το 80% περίπου των περιπτώσεων στις οποίες 

έχει προσδιοριστεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Αναφέρονται επίσης 

περιστατικά µαστιτίδων από Escherichia coli ιδιαίτερα σε ενσταυλισµένα 

κοπάδια (Jones 1991a).  

Ο ιός της Maedi-Visna µπορεί να προκαλέσει σκληρυντική 

µαστίτιδα και υπογαλαξία στα αιγοπρόβατα (Monleon et al 1997, 

Pekelder 1995). 

∆εν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά οι παράγοντες που προδιαθέτουν 

τις προβατίνες και τις αίγες σε µαστίτιδα. Προσδιορίστηκαν κάποιοι 

παράγοντες όπως:  
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1. περιβαλλοντικοί: διάφορα έντοµα, ιδιαίτερα η µύγα Hydrotoea 

irritans, ίσως µεταδίδουν βακτήρια λόγω του διαδοχικού παρασιτισµού 

σε θηλές ασθενών και υγιών ζώων (Jensen & Swift 1982, Jones 1990). Η 

επιµόλυνση των θηλών µε κόπρανα, σε ενσταυλισµένα ζώα, ίσως 

προδιαθέτει σε µόλυνση µαστικών αδένων µε εντεροβακτήρια (Jones 

1990). 

2. γενετικοί: γενετικοί παράγοντες ίσως επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα των τοπικών µηχανισµών άµυνας στο µαστικό 

αδένα (Jones 1990). 

3. ζωοτεχνικοί: Ο ενσταβλισµός των ζώων σε µικρούς στάβλους, 

στους οποίους τα ζώα δεν έχουν τη δυνατότητα πολλών κινήσεων 

προδιαθέτει σε µαστίτιδα (Keller 1977). Λανθασµένα ρυθµισµένες 

αρµεκτικές µηχανές προδιαθέτουν σε µαστίτιδα (Blood et al 1983). Η 

παράλειψη της απολύµανσης ή η ελλιπής απολύµανση των χεριών των 

αρµεκτών ή των αρµεκτικών συστηµάτων προδιαθέτει σε µαστίτιδα 

(Bushnell et al 1978). 

4. ηθολογικοί: ο θηλασµός από κάθε αρνί περισσότερων από µιας 

προβατίνας, προδιαθέτει σε µετάδοση παθογόνων βακτηρίων από κάποιο 

ασθενές ζώο σε κάποια άλλα υγιή (Jensen &Swift 1982). 

5. διατροφικοί: η κατανάλωση µουχλιασµένων ζωοτροφών 

πιθανόν προδιαθέτει σε µαστίτιδα (Brown et al 1981). Σε κλινικές 

µελέτες βρέθηκε ότι η χορήγηση σεληνίου και βιταµίνης Ε σε 

γαλακτοπαραγωγά ζώα, σχετιζόταν µε µείωση της συχνότητας κλινικής 

και υποκλινικής µαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα στην Ιταλία 

(Morgante et al 1999), ενώ σε Ελληνικές εκτροφές µε χαµηλά επίπεδα 

σεληνίου και βιταµίνης Α παρατηρήθηκαν αυξηµένα κρούσµατα κλινικής 

µαστίτιδας σε σύγκριση µε εκτροφές που είχαν κανονικά επίπεδα αυτών 

των ουσιών (Giadinis et al 2008)   
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6. νοσολογικοί: τραύµατα της θηλής τα οποία προκαλούνται από 

λοιµώδεις ασθένειες ή από την αρµεκτική µηχανή ή από τα δόντια των 

αµνοεριφίων (Marsh 1932) ή κατά το κούρεµα (Clark 1972) θεωρήθηκαν 

ότι προδιέθεταν σε µαστίτιδα. 

Οι παραπάνω θεωρούνται προδιαθέτοντες παράγοντες της 

µαστίτιδας των αιγοπροβάτων χωρίς όµως να έχει καθοριστεί µε 

βεβαιότητα η συµβολή ή το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην 

αιτιολογία της ασθένειας.   

   

Κλινική εκδήλωση 

Στις αίγες και στις προβατίνες παρουσιάζεται η κλινική µαστίτιδα, 

η οποία εµφανίζεται µε ποικιλία κλινικών συµπτωµάτων και η 

υποκλινική µαστίτιδα, στην οποία η φλεγµονή του µαστικού αδένα δεν 

είναι κλινικά εµφανής ( Schalm et al 1971). 

O Quinlivan (1968) και ο Clark (1980) διέκριναν, µε γνώµονα τη 

διάρκεια και τη βαρύτητα των συµπτωµάτων, τρείς µορφές κλινικής 

µαστίτιδας: την υπεροξεία, την οξεία και τη χρόνια. Στην υπεροξεία 

παρουσιάζονται γενικευµένα και εντοπισµένα στο µαστό κλινικά 

συµπτώµατα: πυρετός (>42
ο
C), ταχυκαρδία, απάθεια, µυϊκή αδυναµία, 

µυϊκός τρόµος, απώλεια της όρεξης και απουσία µηρυκασµού. Η νόσος 

εµφανίζεται απότοµα και έχει ταχύτατη εξέλιξη. Συνήθως το άρρωστο 

ζώο καταλήγει στο θάνατο µέσα σε λίγες ώρες. 

Στην οξεία µαστίτιδα καθώς τα συµπτώµατα είναι συγκεκριµένα κι 

όχι γενικά, εντοπίζονται στο µαστικό αδένα. Στην πλειονότητα των 

περιστατικών οι αλλοιώσεις εντοπίζονται σ’ ένα µαστικό αδένα. Ο 

προσβεβληµένος µαστός είναι θερµός, εξοιδηµένος, σκληρός και 

επώδυνος. Το µαστικό έκκριµα αλλοιώνεται (γίνεται ορώδες, πυώδες, 

οροαιµατηρό ή αιµατηρό). Σε περίπτωση γαγγραινώδους µαστίτιδας το 

δέρµα αποκτά κυανωτικό χρώµα. Στη συνέχεια η περιοχή γίνεται µαύρη 
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µε υποδόριο εµφύσηµα και καταλήγει σε νέκρωση του αδένα και 

απόπτωση τµήµατος µαστικού ιστού, ακολουθεί ουλοποίηση. 

Η χρόνια µαστίτιδα ακολουθεί µετά την οξεία µαστίτιδα. 

Πρόκειται για σχηµατισµό πυωδών αποστηµάτων στο µαστικό 

παρέγχυµα. Προχωρεί µε αργό ρυθµό, δεν υπάρχουν έντονα κλινικά 

συµπτώµατα και γίνεται αντιληπτή κατά την ενδελεχή κλινική εξέταση 

των αιγών και προβατίνων κατά τον απογαλακτισµό ή πριν το ζευγάρωµα 

(Jones 1991b). 

Στην υποκλινική µαστίτιδα δεν παρουσιάζεται κανένα κλινικό 

σύµπτωµα. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα είναι η αύξηση των σωµατικών 

κυττάρων στο γάλα και η µείωση της γαλακτοπαραγωγής. (Fthenakis & 

Jones 1990a). Παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξης των 

αµνοεριφίων λόγω της µειωµένης γαλακτοπαραγωγής. Συνήθως η 

διάγνωση της υποκλινικής µαστίτιδας δεν γίνεται έγκαιρα, ενώ είναι 

δυνατό η υποκλινική µαστίτιδα να µεταπέσει σε κλινική (Fthenakis & 

Jones 1990a).    

 

Πρόληψη 

Η πρόληψη της µαστίτιδας βασίζεται και επιτυγχάνεται κυρίως µε 

διαχειριστικές µεθόδους (Jones 1991). To πρόγραµµα πρόληψης της 

µαστίτιδας των αιγών και των προβατίνων πρέπει:  

α. να παρουσιάζει οικονοµικό όφελος,  

β. να γίνεται κατανοητό από τους κτηνοτρόφους που θα το 

εφαρµόσουν και  

γ. να µπορεί να ενσωµατώνεται µέσα στο γενικό σύστηµα 

διαχείρισης του κοπαδιού (Fthenakis 1993). 

Η σωστή προετοιµασία των ζώων πριν από κάθε άρµεγµα 

ελαττώνει τον αριθµό µικροβίων στη θηλή και το θηλαίο πόρο και 

µειώνει τον κίνδυνο εισόδου βακτηρίων στο µαστικό αδένα. Η 
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προετοιµασία περιλαµβάνει το πλύσιµο του µαστού και την απόρριψη 

των πρώτων ριπών γάλακτος των µαστικών αδένων κάθε αίγας και 

προβατίνας (Fthenakis 1993). 

Το προσεκτικό χειρωνακτικό άρµεγµα, η σωστή ρύθµιση και η 

συντήρηση των αρµεκτικών µηχανών είναι απαραίτητες για την αποφυγή 

τραυµατισµών των θηλών και πρόκλησης µαστίτιδας. 

Η  απολύµανση των θηλών µετά από κάθε άρµεγµα συµβάλει 

σηµαντικά στη πρόληψη της µαστίτιδας. Σε πολλές µελέτες αποδείχθηκε 

ότι η απολύµανση των θηλών µετά από κάθε άρµεγµα ελαττώνει τη 

συχνότητα της µαστίτιδας έως και 50% (Wilson &Kingwill 1975). 

Οι συχνές αλλαγές της αχυροστρωµνής των στάβλων, ο 

καθαρισµός και η απολύµανση του δαπέδου των σταυλικών 

εγκαταστάσεων (Quinlivan 1968b), η καταπολέµηση των εντόµων( Jones 

1990) και η συχνή αλλαγή των βοσκοτόπων συµβάλουν στη µείωση των 

περιστατικών µαστίτιδας. 

Η σφαγή χρόνια άρρωστων ζώων είναι απαραίτητη για την πλήρη 

εξάλειψη των χρόνιων φορέων αιτιολογικών παραγόντων της µαστίτιδας. 

Η σφαγή αιγών ή προβατίνων µε χρόνιες ανίατες µαστίτιδες είναι 

σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός προγράµµατος πρόληψης της 

µαστίτιδας (Simmons & Ryley 1954). 

Μια σηµαντική ενέργεια είναι η προληπτική ενδοµαστική 

χορήγηση αντιβιοτικών στη λήξη της γαλακτικής περιόδου (αντιβιοτικά 

ξηρής περιόδου). Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η θεραπεία κάποιων 

υποκλινικών µαστιτίδων που δεν έχουν εντοπιστεί καθώς και η 

περαιτέρω προστασία του µαστικού αδένα από νέες µολύνσεις κατά την 

ξηρή περίοδο (Fthenakis 1993). 
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Θεραπεία  

Η έγκαιρη διάγνωση της µαστίτιδας, ο άµεσος διαχωρισµός των 

ασθενών ζώων και η αποτελεσµατική θεραπεία των κλινικών 

περιστατικών συµβάλουν αποτελεσµατικά στην µείωση της βαρύτητας 

αλλά και της διάρκειας της µόλυνσης των ήδη µολυσµένων µαστικών 

αδένων. 

Χρησιµοποιούνται διάφορα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για 

ενδοµαστική έγχυση αντιβιοτικών (αµπικιλλίνη, ερυθροµυκίνη, 

κλοξακιλλίνη, λινκοµυκίνη, νεοµυκίνη, οξυτετρακυκλίνη, προκαϊνική 

πενικιλλίνη, ριφαµυκίνη, πρεδνιζολόνη). 

Η συχνή εξέταση του γάλακτος µε σκοπό τον προσδιορισµό του 

αριθµού των σωµατικών κυττάρων βοηθά στην γρήγορη διάγνωση και 

θεραπεία των υποκλινικών µαστιτίδων (Fthenakis 1993). 

 

1.2 Λοιµώδης Αγαλαξία 

Η λοιµώδης αγαλαξία είναι πολύ συχνή στην Ελλάδα. Αποτελεί 

ένα από τα σηµαντικότερα νοσήµατα των µικρών µηρυκαστικών, µε 

µεγάλη οικονοµική σηµασία. Χαρακτηρίζεται κυρίως από φλεγµονώδεις 

εντοπίσεις στο µαστό, στις αρθρώσεις και στους οφθαλµούς 

(Παπαδόπουλος 1992). 

Η λοιµώδης αγαλαξία οφείλεται στο Mycoplasma agalactiae. Άλλα 

είδη µυκοπλασµάτων που σχετίζονται µε την µαστίτιδα είναι M.argini, 

M.capricolum, M. Mycoides subsp. Mycoides (Jones 1983). 

 

Κλινική εικόνα 

Εκδηλώνεται µε αποβολή ή γέννηση θνησιγενών εµβρύων, 

οφθαλµικά συµπτώµατα (κνησµώδη κερατοεπιπεφυκίτιδα, δακρύρροια, 

φωτοφοβία, απολήγει σε πανοφθαλµία και απώλεια του οφθαλµού), 

αρθρικά συµπτώµατα (συχνότερα σε αντιβραχιοκαρπικές και 
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ταρσοκνηµικές αρθρώσεις) και µαστικά συµπτώµατα. Στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων, η µυκοπλαµατική µαστίτιδα είναι αµφοτερόπλευρη, 

λόγω της αιµατογενούς µόλυνσης των µαστικών αδένων. Η παραγόµενη 

ποσότητα γάλακτος ελαττώνεται, µέχρι πλήρη στείρευση. Το µαστικό 

έκκριµα  γίνεται  κίτρινο ή πράσινο, υφάλµυρο, ορώδες και περιέχει 

µικρά πήγµατα. (Fthenakis 1993). 

 

H νόσος µπορεί να εµφανιστεί άλλοτε µε οξεία και άλλοτε µε 

υποξεία ή χρόνια µορφή. Στην οξεία µορφή παρατηρείται ψηλός πυρετός 

καταβολή και οι παραπάνω εντοπίσεις. Μέσα σε λίγες µέρες απολήγουν 

στο θάνατο (10-20%) ή στη χρόνια µορφή. Στη χρόνια µορφή, η οποία 

είναι συχνότερη, τα γενικά συµπτώµατα είναι ελαφρά και έχουµε 

βαθµιαία εµφάνιση των εντοπίσεων, όπως µείωση της 

γαλακτοπαραγωγής, χωλότητες και τύφλωση. Στα ζώα που κυοφορούν 

είναι δυνατό να παρατηρηθούν αποβολές κατά την περίοδο της νόσου ή 

αργότερα. Στη χρόνια µορφή ο µαστός παρουσιάζει ατροφία και 

διάσπαρτους ινώδης όγκους ή ολική σκλήρυνση  (Παπαδόπουλος 1992). 

  

Επιζωοτιολογία 

Η λοιµώδης αγαλαξία διαγιγνώσκεται κυρίως την άνοιξη, την 

εποχή της µέγιστης γαλακτοπαραγωγής. Η νόσος µεταδίδεται από κοπάδι 

σε κοπάδι µε ζώα φορείς. Ο µικροοργανισµός απεκκρίνεται από τα 

άρρωστα ζώα µε το γάλα και κατά την οξεία φάση µε όλες τις εκκρίσεις 

και απεκκρίσεις τους. Η µετάδοση γίνεται µε έµµεση ή άµεση επαφή. Οι 

προβατίνες, µετά την ανάρρωση τους, αποβάλουν το µικροοργανισµό µε 

το γάλα τους µέχρι και επί ένα χρόνο (Turner 1959, Smith 1984). 
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Πρόληψη 

Επιβάλλεται η αποµόνωση των µολυσµένων κοπαδιών µε σκοπό 

τον περιορισµό της µετάδοσης της νόσου, ενώ συστήνονται και 

εµβολιασµοί. Υπάρχουν νεκρά και ζωντανά εµβόλια. Τα εµβόλια 

εφαρµόζονται προληπτικά σε κοπάδια που δεν έχουν νοσήσει ή σε 

κοπάδια που πέρασαν το νόσηµα. (El-Masannat 1987, Watson 1988). 

 

Θεραπεία 

Σε περιπτώσεις µυκοπλασµατικής µαστίτιδας συνίσταται η 

ενδοµυϊκή χορήγηση οξυτετρακυκλίνης σε συνδυασµό µε την 

ενδοµαστική χορήγηση λινκοµυκίνη ή ερυθροµυκίνης. Σηµαντική είναι η 

αποτελεσµατικότητα της τυλοζίνης κατά την θεραπεία 

Η ενροφλοξακίνη ήταν πιο αποτελεσµατικό αντιµικροβιακό  in 

vitro, η τυλοζίνη ήταν λίγο πιο αποτελεσµατική από την τετρακυκλίνη, 

ακλουθούν η λινκοµυκίνη - σπεκτινοµυκίνη και η σπειραµυκίνη.(Loria 

et.al 2003). 

Μια σηµαντική συνέπεια της χορήγησης αντιµικροβιακών ουσιών 

είναι η απόρριψη του παραγόµενου γάλακτος για κάποιο χρονικό 

διάστηµα (χρόνος αναµονής) µετά την χορήγηση του αντιβιοτικού για 

λόγους δηµόσιας υγείας. Ο χρόνος αναµονής πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη κατά την συνταγογράφηση  και την εφαρµογή της θεραπείας και 

να ενηµερώνεται σχετικά ο κτηνοτρόφος. (Fthenakis 1993). 

 

1.3 Προϊούσα Πνευµονία (Maedi – Visna) 

Η Maedi και η Visna είναι αντίστοιχα η αναπνευστική και η 

νευρική εκδήλωση της ίδιας ιογενούς λοίµωξης. Συµπεριλαµβάνονται 

στην οµάδα των «αργών λοιµώξεων», γιατί έχει µακρό χρόνο επώασης 

και εξέλιξης (Παπαδόπουλος 1992). 
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Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι lenti-ιός της υποοικογένειας 

Lentivirinae της οικογένειας των Retroviridae. Η περίοδος επώασης στη 

φυσική νόσο είναι 2-3 χρόνια, ιστολογικές όµως αλλοιώσεις υπάρχουν 

νωρίτερα. Προσβάλει κυρίως τους πνεύµονες και το νευρικό σύστηµα, 

αλλά µπορεί να εντοπίζεται στους µαστούς και στις αρθρώσεις 

(Παπαδόπουλος 1992, Radostits et al 2000). 

 

 

Κλινική εικόνα 

Τα πρώτα σηµάδια της νόσου είναι η απώλεια βάρους, η καταβολή 

των δυνάµεων και τα αναπνευστικά συµπτώµατα, όπως η ταχύπνοια και 

η προοδευτικά αυξανόµενη δύσπνοια, ιδιαίτερα µετά από άσκηση 

(Dawson 1980). Επίσης πολύ συχνό εύρηµα είναι η χρόνια σκληρυντική 

µαστίτιδα (Houwers et al 1988, Molen et al 1985). Οι Molen, Vecht και 

Houwers (1985) και οι Lujan et al (1991) βρήκαν ότι σε κοπάδια 

µολυσµένα µε ιό Maedi–Visna, η συχνότητα µαστικών αλλοιώσεων ήταν 

63% και 58%, αντίστοιχα, και περιέγραψαν διάχυτες και 

αµφοτερόπλευρες αλλοιώσεις: εστιακή λεµφοειδή υπερπλασία γύρω από 

τους γαλακτοφόρους πόρους, διάµεση διήθηση µονοπύρηνων κυττάρων 

και ίνωση. Η παραγωγή γάλακτος µειώνεται σηµαντικά. (Dohoo et al 

1987). 

Τα αιγοπρόβατα που παρουσιάζουν την νευρική µορφή της νόσου, 

αρχικά δείχνουν αλλαγή στη συµπεριφορά, ανώµαλη στάση της κεφαλής, 

τροµώδης κινήσεις των χειλιών, παράλυση των οπισθίων άκρων, 

προοδευτική παραπληγία και θάνατο, ύστερα από εβδοµάδες ή µήνες 

(Παπαδόπουλος 1992). 

Η νόσος µεταδίδεται κυρίως µε το µολυσµένο πρωτόγαλα και 

γάλα, ενώ δεν αποκλείεται και µετάδοση από την µητέρα στο έµβρυο 

µέσω του πλακούντα (Dawson 1980). Τα τελευταία χρόνια έχει 
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αποδειχθεί και άµεση µετάδοση από ζώο σε ζώο µε συγχρωτισµό (Sharp 

1991, Eltahir et al 2006).  

 

Πρόληψη και έλεγχος της νόσου 

Η εφαρµογή της πολιτικής της κλειστής εκτροφής, που 

εφαρµόζουν ορισµένοι κτηνοτρόφοι, βοηθάει πολύ στον περιορισµό της 

µετάδοσης της Maedi–Visna (Dawson 1980). Συχνές ορολογικές 

εξετάσεις για την ανίχνευση του νοσήµατος, µέσα στο κοπάδι είναι 

απαραίτητες. Είναι η πιο ασφαλής πρακτική για να διαγνωστεί η νόσος ή 

να µην εισβάλει το νόσηµα µέσα σε ένα υγιές κοπάδι (Williams Fulton & 

Simard 1989, Houwers & Gielkens 1979). Όλα τα θετικά ζώα 

αποµακρύνονται από την εκτροφή υποχρεωτικά για να µειωθεί η πηγή 

µόλυνσης (Houwers 1984). 

Η µείωση της πυκνότητας του πληθυσµού καθώς και άµεση 

αποµάκρυνση του νεογέννητου από τη µητέρα του αµέσως µετά τον 

τοκετό είναι µια πολύ καλή στρατηγική για τον περιορισµό της νόσου 

(Houwers 1980).  

Ο Houwers (1980) σε πειραµατική έρευνα που έκανε σε 11 

κοπάδια µε υψηλό βαθµό µόλυνσης µε  Maedi–Visna, αποµάκρυνε 382 

αµνούς από τις µητέρες τους αµέσως µετά τον τοκετό χωρίς να τους 

χορηγηθεί πρωτόγαλα ή γάλα, αλλά ακολουθήθηκε τεχνητός θηλασµός. 

Στα αρνιά αυτά µετά από έξι µήνες πραγµατοποιήθηκαν ορολογικές 

εξετάσεις και βρέθηκε ότι µόνο 2 από τα 382 (0,5%) ήταν θετικά στη 

Maedi–Visna. Αντίθετα αρνιά που θήλασαν στις µητέρες τους, στις ίδιες 

φάρµες βρέθηκαν θετικά σε ποσοστό 39%. 
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Θεραπεία 

∆εν υπάρχει θεραπεία για την Maedi–Visna. Τα ζώα θα πρέπει να 

οδηγούνται έγκαιρα στο σφαγείο, πριν χάσουν βάρος και γίνουν 

ακατάλληλα προς βρώση . 

 

 

1.4 Πνευµονική Αδενωµάτωση 

Χρόνια πνευµονική ιογενής λοίµωξη των προβάτων. Πρόκειται για 

µια προοδευτική αναπνευστική νόσο που επηρεάζει τα ενήλικα ζώα. Στις 

αίγες είναι πιο σπάνια. Χαρακτηρίζεται από αδενωµατώδη υπερπλασία 

του επιθηλίου των κυψελίδων και των βρογχιδίων (Παπαδόπουλος 1992). 

∆εν έχει διευκρινιστεί µε ακρίβεια ο αιτιολογικός παράγοντας του 

νοσήµατος. Αρχικά αποµονώθηκε ένας ερπητοϊός (herpesvirus), 

αργότερα διαπιστώθηκαν στις αλλοιώσεις σωµατίδια τύπου c καθώς και 

RNA που είχε το ίδιο µοριακό βάρος µε τους Retroviridae (Sharp 1987, 

Παπαδόπουλος Ο 1992). Η λοίµωξη εντοπίζεται στους πνεύµονες και 

έχει χρόνια εξέλιξη. Οι κοιλότητες των κυψελίδων και των βρογχιδίων 

γεµίζουν από µεταπλαστικά επιθηλιακά κύτταρα. Το νόσηµα έχει τα 

χαρακτηριστικά µιας µεταδοτικής πρωτογενούς πνευµονικής νεοπλασίας.  

 

Κλινική εικόνα 

Η περίοδος επώασης είναι µεγάλη και κυµαίνεται από 6 µήνες ως 

µερικά χρόνια. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται σε ενήλικα άτοµα, ηλικίας 

µεγαλύτερης των 2 και συνήθως των 4 ετών. Πρόκειται για µια 

προοδευτική αναπνευστική νόσο µε απώλεια βάρους παρά την διατήρηση 

της όρεξης. Αρχικά παρουσιάζουν δύσπνοια και βήχα µετά από άσκηση. 

Ακολουθεί πιο έντονη δύσπνοια, ρινικό έκκριµα και απίσχναση. Σε 

προχωρηµένες περιπτώσεις ακούγονται υγροί ρόγχοι. Από την µύτη 

τρέχει άφθονη υδαρής βλέννα, ιδίως όταν ανυψωθεί το πίσω µέρος του 
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σώµατος (δοκιµή της χειράµαξας). Ο θάνατος επέρχεται αναπόφευκτα 

µετά από επιπλοκή από Pasteurella haemolytica (Myer et al 1988). 

 

 

∆ιάγνωση και αλλοιώσεις 

∆εν υπάρχουν ορολογικές δοκιµές για την ανίχνευση αντισωµάτων 

του ρετροϊών σε µολυσµένα πρόβατα. Η διάγνωση στηρίζεται στο 

ιστορικό και την κλινική εξέταση καθώς επίσης στα ευρήµατα της 

νεκροψίας και της ιστοπαθολογικής εξέτασης. 

Οι πνεύµονες είναι σκληροί, δεν συµπτύσσονται και είναι 

βαρύτεροι κατά 2-4 φορές από το φυσιολογικό. Παρατηρείται ηπάτωση, 

άφθονο υγρό στους βρόγχους και µερικές φορές αποστήµατα 

(Παπαδόπουλος 1992).  

 

Πρόληψη και έλεγχος του νοσήµατος 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την πνευµονική 

αδενωµάτωση  των αιγοπροβάτων ο έλεγχος θα πρέπει να βασίζεται στην 

τακτική επιθεώρηση των ενήλικων ζώων που µας δηµιουργούν υποψία 

για την νόσο. Η διατήρηση κλειστής εκτροφής βοηθά στη µείωση της 

διασποράς της νόσου και περιορίζει τον κίνδυνο εισαγωγής του 

νοσήµατος. 

Τα άρρωστα ζώα θα πρέπει οπωσδήποτε να θανατώνονται 

ανώδυνα, ενώ την ίδια τακτική ακολουθούµε και για τους απογόνους των 

ζώων αυτών (Sharp 1991). 

 

1.5 Παραφυµατίωση 

 

Πρόκειται για χρόνια εντερίτιδα των µηρυκαστικών η οποία 

χαρακτηρίζεται από διάρροια και προοδευτική απίσχναση. Οφείλεται στο 
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Mycobacterium paratuberculosis, το οποίο εντοπίζεται και δρα στο 

εντερικό βλεννογόνο (Παπαδόπουλος 1992). 

Η ασθένεια είναι πολύ διαδεδοµένη και προκαλεί οικονοµικές απώλειες 

τόσο από το θάνατο όσο και από τη µειωµένη παραγωγή των 

µολυσµένων ζώων κατά το υποκλινικό στάδιο του νοσήµατος (Johnston 

& Mac Lachlan 1986). 

Το Mycobacterium µεταδίδεται µε τα κόπρανα. Τα µολυσµένα ζώα 

αποβάλουν το µικρόβιο κατά το υποκλινικό στάδιο αλλά σε µεγαλύτερο 

αριθµό µόλις εµφανιστούν τα συµπτώµατα. Η µόλυνση γίνεται κυρίως 

από το στόµα, αλλά έχει αναφερθεί και µετάδοση µέσω του πλακούντα. 

Μετά την κατάποση του µικροβίου, µε το νερό ή την τροφή, εισβάλει, 

εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται στα επιθηλιακά κύτταρα του 

εντερικού βλεννογόνου. Ο χρόνος επώασης είναι 1-2 έτη και προκαλείται 

χρόνια υπερτροφική εντερίτιδα (ο υποβλεννογόνιος ιστός και ο 

βλεννογόνος παρουσιάζουν πτύχωση). Η απίσχναση οφείλεται στη 

διαταραχή της εντερικής λειτουργίας (Παπαδόπουλος 1992). Η εξέλιξη 

της νόσου εξαρτάται από το µικροβιακό φορτίο που έλαβε το ζώο αλλά 

και από την ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού στον εισβολέα. Τα 

ζώα που µολύνονται από µικρά εµφανίζουν πιο εύκολα κλινικά 

συµπτώµατα σε σχέση µε αυτά που µολύνονται σε µεγάλη ηλικία 

(Gilmour & Angus 1991). 

 

Κλινική εικόνα 

Τα συµπτώµατα εµφανίζονται σε ενήλικα αιγοπρόβατα 

µεγαλύτερα του έτους, λόγω του µεγάλου χρόνου επώασης, συνήθως 

µετά τον τοκετό. Το κύριο σύµπτωµα είναι η διαλείπουσα ή σταθερή 

διάρροια. Η όρεξη και η θερµοκρασία είναι φυσιολογικές. Το άρρωστο 

ζώο χάνει βάρος, αδυνατίζει και το τρίχωµα του είναι ανορθωµένο 

(Παπαδόπουλος 1992). 
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∆ιάγνωση 

Η διάγνωση της παραφυµατίωσης εκτός από την παρατήρηση της 

κλινικής εικόνας θα πρέπει να γίνεται και εργαστηριακά. Σήµερα δύο 

κατηγορίες διαγνωστικών δοκιµών εφαρµόζονται για την 

παραφυµατίωση. Η πρώτη αποσκοπεί στην ανίχνευση του παθογόνου 

αιτίου και η δεύτερη στην ανίχνευση της ανοσολογικής απάντησης του 

ζώου (εύρεση αντισωµάτων). Στην πρώτη κατηγορία εφαρµόζουµε την 

εξέταση επιχρισµάτων. Αυτά γίνονται από κόπρανα ζωντανών ζώων ή 

από εντερικό βλεννογόνο πτωµάτων. Τα επιχρίσµατα βάφονται µε χρώση 

Ziehl - Neelsen. Το αρνητικό αποτέλεσµα δεν σηµαίνει και απουσία του 

νοσήµατος, απαιτείται επανάληψη. Μια στις τρείς περιπτώσεις 

ανιχνεύεται µε την πρώτη προσπάθεια (στο 33% των περιπτώσεων 

ανιχνεύεται στο πρώτο δείγµα εξέτασης (Παπαδόπουλος 1992). 

Για την ανίχνευση αντισωµάτων στο αίµα εφαρµόζουµε την 

ELISA. Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι λόγω της φύσης της νόσου, η 

ευαισθησία της δοκιµής που εφαρµόζουµε κάθε φορά εξαρτάται από το 

στάδιο του νοσήµατος. Για παράδειγµα, µεγαλύτερη αποβολή 

µυκοβακτηριδίων στα περιττώµατα έχουµε πριν την φάση ανίχνευσης 

αντισωµάτων µε ELISA (Sweeney et al 2006). Επίσης η ELISA 

παρουσιάζει µεγαλύτερη ακρίβεια σε ζώα που έχουν µολυνθεί µε µεγάλο 

µικροβιακό φορτίο (Whitlock et al 2000). Η εφαρµογή της PCR σε 

µολυσµένα κόπρανα ή σε προσβεβληµένο ιστό (έντερο) δίνει πολύ καλά 

αποτελέσµατα για την ανίχνευση του Mycobacterium paratuberculosis 

(Collins et al 1993). 

    

Πρόληψη 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την παραφυµατίωση, η 

προσοχή µας θα πρέπει να εντοπίζεται στο να µην εισβάλει το νόσηµα  

στην εκτροφή ή εάν υπάρχει, πώς θα περιοριστεί. Η τακτική του 
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κλειστού τύπου εκτροφής είναι ένα σηµαντικό όπλο για τον κτηνοτρόφο. 

Ζώα που έχουν δοκιµαστεί εργαστηριακά - ορολογικά και είναι θετικά θα 

πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από το κοπάδι (Gilmour & Angus 

1991). Το ίδιο και οι απόγονοί τους, γιατί ενδέχεται να έχουν µολυνθεί µε 

τα κόπρανα των µητέρων τους ή κατά την ενδοµήτρια φάση της ζωής 

τους (Muhammed & Eliasson 1979). Η χρήση εµβολίων αποτελεί πολλές 

φορές τη µόνη λύση (Παπαδόπουλος 1992). 

 

1.6 Ψευδοφυµατίωση (Τυρώδης Λεµφαδενίτιδα) 

 

Η τυρώδης λεµφαδενίτιδα είναι µια χρόνια λοιµώδης νόσος των 

ενήλικων προβάτων και σπανιότερα των αιγών, που χαρακτηρίζεται από 

τυρώδη διαπύηση των λεµφαδένων (Παπαδόπουλος 1992).  

Ο αιτιολογικός παράγοντας που προκαλεί το νόσηµα είναι τo 

Corynebacterium pseudotuberculosis (Renshaw et al 1979). Τα βακτήρια 

παράγουν µια εξωτοξίνη. Είναι µια φωσφολιπάση D η οποία προσβάλει 

τη σφιγγοµυελίνη των ερυθροκυττάρων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

αιµοφόρων αγγείων. Η νόσος έχει χρόνο επώασης έως και 4 µήνες. Τα 

βακτήρια επιβιώνουν στο έδαφος για 8 µήνες ενώ στο άχυρο και στο 

σανό για δύο µήνες ( Baird 1997d, Brown &Olander1987). 

 

Κλινική εικόνα 

 

Η νόσος εµφανίζεται µε δύο µορφές, την επιφανειακή (δερµατική) 

και τη σπλαχνική. Η επιφανειακή χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

δερµατικών αποστηµάτων µε πύο. Αυτά εµφανίζονται στο κεφάλι, στον 

αυχένα, στις ωµοπλάτες, στην βουβωνική χώρα και στα άκρα όπου 

υπάρχουν λεµφογάγγλια. Τα µικρόβια εισέρχονται από  λύσεις της 

συνέχειας του δέρµατος (κατά το κούρεµα, από τραυµατισµούς στις 
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φάτνες, σε ποτίστρες ή σε συρµατοπλέγµατα). Μεταφέρονται µε 

φαγοκύτταρα στους επιχώριους λεµφαδένες, όπου σχηµατίζονται 

αποστήµατα. Το πύο είναι κιτρινοπράσινο και άοσµο. Στην αρχή είναι 

ρευστό, τελικά όµως γίνεται τυρώδες και µπορεί να είναι διαταγµένο σε 

στρώµατα, σαν κρεµµύδι που καλύπτεται από παχύ ινώδες περίβληµα. 

Όταν διαρρηχτούν αυτά τα αποστήµατα το περιεχόµενό τους µολύνει µε 

Corynebacterium pseudotuberculosis όλο τον χώρο και διασπείρεται το 

νόσηµα. 

Η σπλαχνική µορφή της ψευδοφυµατίωσης εµφανίζεται όταν το 

µικρόβιο περάσει στη κυκλοφορία του αίµατος και εγκαθίσταται στα 

βρογχικά, µεσοπνευµόνια ή άλλα λεµφογάγγλια στον πνεύµονα ή άλλα 

όργανα. Η νόσος είναι ύπουλη και συνήθως υποκλινική. Χαρακτηρίζεται 

από µείωση των αποδόσεων και ίσως καταλήξει και στο θάνατο 

(Παπαδόπουλος 1992, Gilmour 1991). 

 

∆ιάγνωση και Πρόληψη του νοσήµατος 

Η κλινική διάγνωση της ψευδοφυµατίωσης γίνεται µε βάση τη 

συµπτωµατολογία, ενώ η επιβεβαίωση επιτυγχάνεται µε την καλλιέργεια 

υλικού από τα αποστήµατα (Παπαδόπουλος 1992).  

Όταν εισβάλει το νόσηµα στην εκτροφή παραµένει για αρκετά 

χρόνια. Η αποφυγή µόλυνσης θα επιτευχτεί µε αυστηρή διαχείριση και 

πρακτικές υγιεινής.   

Σε περιπτώσεις αποστηµάτων αυτά θα πρέπει να διανοίγονται 

χειρουργικά, για να µην µολύνεται ο περιβάλλον χώρος. 

Να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί από τις ακατάλληλες 

εγκαταστάσεις αλλά και κατά την κουρά. Να απολυµαίνονται µε ισχυρό 

απολυµαντικό τα ψαλίδια και οι λεπίδες από τις κουρευτικές µηχανές από 

ζώο σε ζώο. Στους τραυµατισµούς να χρησιµοποιείται αντισηπτικό 

(ιώδιο) (Paton et al 1996). 
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Τα νεοεισερχόµενα ζώα να διατηρούνται σε καραντίνα και να 

ελέγχονται για τυχόν αποστήµατα (Scott et al 1997). 

Η χρήση εµβολίων έχει αρχίσει να εφαρµόζεται. Τα πρώτα 

παρασκευάστηκαν στο Κολοράντο. Το 1998 δηµοσιεύτηκε µελέτη, στην 

εφηµερίδα του Αµερικάνικου Κτηνιατρικού Συλλόγου, που ανέφερε 

σηµαντική µείωση αποστηµάτων µετά από εµβολιασµούς.  

 

 

1.7 ∆ιαταραχές της Γονιµότητας 

 

Σε γενικές γραµµές οι διαταραχές της γονιµότητας των 

αιγοπροβάτων δεν είναι συχνές. Η καλή γονιµότητα των αιγοπροβάτων 

οφείλεται στο γεγονός ότι εκτρέφονται κάτω από φυσικές συνθήκες και 

τα αρσενικά συµβιώνουν µε τα θηλυκά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

οχείας, γεγονός που ευνοεί τη γονιµότητα των ζώων (Τσακάλωφ 1993). 

∆ιάφορα αίτια µπορούν να µειώσουν τη γονιµότητα των 

αιγοπροβάτων και να τα οδηγήσουν σε στειρότητα. Αυτά µπορεί να είναι 

ανατοµικά, λειτουργικά, διατροφικά, διαχειριστικά και µολυσµατικά 

αίτια. 

Τα ανατοµικά αίτια στειρότητας σπάνια ανευρίσκονται στα 

αιγοπρόβατα. Σχετικά µε τα λειτουργικά όσον αφορά ορισµένα ζώα, οι 

πρώτοι οίστροι της αναπαραγωγικής περιόδου δεν συνοδεύονται από 

ωοθυλακιορρηξία. Έτσι το ποσοστό γονιµότητας των πρώτων συζεύξεων 

είναι χαµηλότερο από εκείνο των επόµενων οίστρων. Οι ωοθήκες των 

αιγοπροβάτων παρουσιάζουν ως ένα βαθµό διαταραχές της λειτουργίας 

τους. Αυτές οι διαταραχές γίνονται αντιληπτές όταν, κάτω από δυσµενείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες, παρατηρούνται διαταραχές του ωοθηκικού 

κύκλου και µείωση του ποσοστού γονιµότητας των ζώων. Τα ευρήµατα 

που ανευρίσκονται στις ωοθήκες, κατά την νεκροψία των ζώων που 
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αξιοποιούνται, είναι ατροφία των ωοθηκών, κυστική εκφύλιση των 

ωοθηκών και παραµένοντα ωχρά σωµάτια (Τσακάλωφ 1993). 

Η διατροφή µε µη ισορροπηµένο σιτηρέσιο συνεπάγεται την 

εµφάνιση τροφοπενιών, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν 

αγονιµότητα στα αιγοπρόβατα. Η ασιτία επιδρά στη γονιµότητα κυρίως 

των νεαρών ζώων και χαρακτηρίζεται από άνοιστρο, σιωπηλό οίστρο και 

ωοθηκικούς κύκλους διάρκειας 26 - 42 ηµερών. 

Η έλλειψη βιταµίνης Α συνήθως απολήγει σε αποβολή ή σε 

τοκετούς νεκρών ή θνησιγενών νεογέννητων (Τσακάλωφ 1993). 

Οι βιταµίνες D, E, και C όπως και εκείνες του συµπλέγµατος Β δεν 

είναι απαραίτητες για το αναπαραγωγικό σύστηµα των αιγοπροβάτων. Η 

έλλειψη όµως Co είναι δυνατό να επηρεάσει τη δραστηριότητα της 

µικροβιακής χλωρίδας της µεγάλης κοιλίας, µε αποτέλεσµα τη µείωση 

της όρεξης και την καταβολή της θρέψης. Έτσι η έλλειψη κοβαλτίου 

(Β12) είναι δυνατό να προκαλέσει καταβολή των δυνάµεων, αναφροδισία 

και γέννηση ασθενικών αµνοεριφίων (Fisher & MacPherson 1991 ,1992). 

Η έλλειψη χαλκού στα αιγοπρόβατα προκαλεί µείωση της 

γονιµότητας και ανώµαλους ωοθηκικούς κύκλους (Τσακάλωφ 1993). 

Η γονιµότητα των αιγοπροβάτων διαταράσσεται από την έλλειψη 

φωσφόρου και παρουσιάζουν καθυστέρηση της ενήβωσης  και της 

εµφάνισης οίστρου, ανώµαλοι ωοθηκικοί κύκλοι. Οι αποβολές είναι 

σπάνιες αλλά τα νεογέννητα είναι θνησιγενή (Τσακάλωφ 1993). 

Η έλλειψη βιταµίνης Ε και σεληνίου προκαλεί ασθενικά και 

θνησιγενή νεογέννητα τα οποία ζουν µικρό χρονικό διάστηµα πριν 

πεθάνουν από καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω αλλοιώσεων του µυοκαρδίου 

(Hamliri et al 1990). 

∆ιαχειριστικές τακτικές που εφαρµόζουν οι κτηνοτρόφοι µπορούν 

να επηρεάσουν το ποσοστό γονιµότητας των αιγοπροβάτων. Όπως: η 

διενέργεια τεχνητής σπερµατέγχυσης σε ακατάλληλο χρόνο, η 
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καταπόνηση των ζώων την εποχή των συζεύξεων (βίαια µεταχείριση, 

καταδίωξη από σκυλιά), η υψηλή θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά 

την εποχή των συζεύξεων ή κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες µετά από τη 

σύζευξη. Η αγονιµότητα είναι µεγαλύτερη όταν τα ζώα παραµένουν 

ακούρευτα. Επιβάλλεται να κουρεύονται πριν από την περίοδο των 

συζεύξεων (Τσακάλωφ 1993). 

Οι µολύνσεις των γεννητικών οργάνων των αιγοπροβάτων από µη 

ειδικούς µικροοργανισµούς (κόκκοι, βακτήρια, σπάνια ιοί καθώς και ο 

Spherophorus necrophorus) συµβαίνουν κυρίως κατά τη δυστοκία, την 

κατακράτηση των εµβρυϊκών υµένων και την καθυστέρηση της 

παλινδρόµησης της µήτρας. Ανάλογα µε το τµήµα του γεννητικού 

συστήµατος που θα µολυνθεί µπορεί να έχουµε κολπίτιδα, ενδοµητρίτιδα 

ή σαλπιγγίτιδα. Οι µολύνσεις των γεννητικών οργάνων κατά τη λοχεία 

οδηγούν συνήθως σε αγονιµότητα (Τσακάλωφ 1993).  

Οι µολύνσεις του αναπαραγωγικού συστήµατος των αιγοπροβάτων 

που εγκυµονούν, µε ειδικούς µικροοργανισµούς, προκαλούν αποβολές, 

τοκετούς ασθενικών ή θνησιγενών νεογέννητων και κατακράτηση 

εµβρυϊκών υµένων στα θηλυκά. Ενώ στα αρσενικά ορχίτιδα, 

επιδιδυµίτιδα και φλεγµονές των επικουρικών αδένων (Τσακάλωφ 1993). 

Η εφαρµογή προληπτικών µέτρων υγιεινής και η διενέργεια 

προγραµµάτων εµβολιασµών ανάλογα το νόσηµα θα βοηθήσουν στην 

πρόληψη και στον περιορισµό των περιστατικών αγονιµότητας. 

 

1.8 Λοιµώδης Ποδοδερµατίτιδα  

 

Η λοιµώδης ποδοδερµατίτιδα είναι µια µεταδοτική λοίµωξη του 

άκρου ποδός των αιγοπροβάτων. Προκαλείται από τη συνέργεια 

προδιαθετόντων παραγόντων και βακτηρίων. Οι λοιµογόνοι παράγοντες 

είναι Fusobacterium (Spherophorum) necrophorum, αναερόβιο, Gram-, 
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που υπάρχει στο περιβάλλον όλων των ποιµνιοστάσιων και Bacteroides 

nodosus, αναερόβιο, Gram-, που πολλαπλασιάζεται µόνο στις αλλοιώσεις 

και επιζεί µόνο λίγες µέρες στο έδαφος. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες της λοιµώδους ποδοδερµατίτιδας: 

1) ∆ερµατίτιδα του µεσοδακτύλιου διαστήµατος. Ελαφρά 

επιδερµική προσβολή από F. necrophorum, και C.pyogenes. 

2) Ποδοδερµατίτιδα. Επιδερµική προσβολή του µεσοδακτύλιου 

διαστήµατος και της χηλής από F. Necrophorum και 

Dichelobacter nodosus (B. Nodosus). 

3) Λοιµώδης νέκρωση του δακτυλικού υποθέµατος.  Υποδόρια 

προσβολή  από F. Necrophorum και C.pyogenes 

(Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη 1992).   

Η εµφάνιση και η σοβαρότητα (ένταση και διάρκεια) του 

νοσήµατος επηρεάζονται σηµαντικά από διάφορους προδιαθέτοντες 

παράγοντες. Στα πρόβατα, οι παράγοντες δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί 

και είναι πολλές φορές δύσκολο να διερευνηθεί ο ρόλος τους. Η 

ταξινόµησή τους µπορεί να γίνει σε γενετικούς και κυρίως 

περιβαλλοντικούς. (Γελασάκης και συν 2009) 

Α) γενετικοί παράγοντες: έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει γενετική 

προδιάθεση για την λοιµώδη ποδοδερµατίτιδα (Escayg et al.1997). Στα 

πρόβατα ο χρωµατισµός των χηλών αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

των επιµέρους φυλών. Οι µαύρες χηλές είναι κατά κανόνα σκληρές και 

ανθεκτικές, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τις κηρόχρωµες χηλές 

(Chesterton 1989). 

Β) περιβαλλοντικοί παράγοντες: 

- το σύστηµα εκτροφής:  

Το σύστηµα εκτροφής επηρεάζει τη συχνότητα εµφάνισης των 

νοσηµάτων του άκρου ποδιού. Κατά το ηµιεντατικό σύστηµα εκτροφής, 

τα ζώα βαδίζουν πολλές ώρες στη βοσκή, σε ξηρό ή και πετρώδες 
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έδαφος. Η φθορά που προκαλείται στις χηλές αντισταθµίζει συνήθως την 

ανάπτυξή τους, διατηρώντας την επιθυµητή µορφολογία (Gallivan 2002). 

Αντίθετα, στα πρόβατα που εκτρέφονται κατά το εντατικό σύστηµα, 

όπου τα ζώα παραµένουν µονίµως σταβλισµένα (υγρό και µαλακό 

έδαφος), οι χηλές φθείρονται µε αργό ρυθµό. Αποτέλεσµα είναι η 

υπερανάπτυξή τους που προδιαθέτει στην εµφάνιση των νοσηµάτων του 

άκρου ποδός (Γελασάκης και συν 2009. ) 

- η διατροφή: 

Σφάλµατα που σχετίζονται µε τη διατροφή µπορούν να 

επηρεάσουν την εκδήλωση των νοσηµάτων του άκρου ποδός. Η έλλειψη 

πολλών θρεπτικών ουσιών από το σιτηρέσιο των ζώων µπορεί να µειώσει 

την κερατινοποίηση και την ανθεκτικότητα των χηλών. Έτσι η έλλειψη 

βιταµινών A, C, E  και η σεληνοπρωτεΐνη υπεροξειδάση του γλουταθείου  

οδηγούν στην οξείδωση  των λιπαρών οξέων (λινολεϊκού, αραχιδονικό 

οξύ) που αποτελούν σηµαντικά δοµικά συστατικά των 

µεσοσωληνοειδούς της κεράτινης ουσίας (Wertz and Downing 1982). Σε 

ότι αφορά τα ανόργανα στοιχεία το ασβέστιο (Ca) και ο ψευδάργυρος 

(Zn) είναι απαραίτητα για τις ενζυµικές αντιδράσεις σχηµατισµού της 

κερατίνης. 

- συνθήκες σταβλισµού. 

Η αυξηµένη υγρασία και η υψηλή συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων 

(ούρα και κόπρανα) στη στρωµνή, λόγω µειωµένης συχνότητας 

καθαρισµού, προδιαθέτουν στην αύξηση της ευαισθησίας των χηλών 

(Borderas et al.2004).  

- περιποίηση και προστασία των χηλών. 

Το παραπάνω επιτυγχάνεται µε συχνή εφαρµογή ποδοκοµίας και 

ποδόλουτρων. Σκοπός των παραπάνω είναι ο καθαρισµός των χηλών από 

νεκρωµένους ιστούς, λάσπη και παγιδευµένα ξένα σώµατα, επίσης 
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αποσκοπούν στη µείωση του αριθµού των παθογόνων µικροοργανισµών 

στην περιοχή των χηλών (Winter 2004a).    

 

 

1.9 Κοινούρωση  

Πρόκειται για ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήµατος των 

αιγοπροβάτων, µετά την µετανάστευση και εγκατάσταση του παρασίτου 

Coenurus ceredralis, την κυστική µορφή των προνυµφών της ταινίας 

multiceps, σε διάφορα σηµεία του εγκεφάλου. Η εξέλιξη της T. multiceps 

εξαρτάται από την κατάποση της στο στάδιο της προνύµφης από κάποιο 

σαρκοφάγο. Η T. Multiceps ζει στο λεπτό έντερο των σαρκοφάγων 

(Edwards et al 1979). Τα αιγοπρόβατα µολύνονται µε την κατανάλωση 

µολυσµένων φυτών µε ωοκύστες ή αυγά της ταινίας (Willis and Herbert 

1984). Στη συνέχεια οι σκωληκοκεφαλές µέσου του αίµατος φτάνουν και 

εγκαθίστανται στον εγκέφαλο. 

Η νόσος µπορεί να εµφανιστεί τόσο µε οξεία όσο και χρόνια 

µορφή. Η οξεία µορφή της κοινούρωσης εµφανίζεται κατά τη 

µεταναστευτική φάση. Συµβαίνει περίπου 10 ηµέρες µετά την κατάποση 

µεγάλου αριθµού αυγών της ταινίας. Τα νεαρά αρνιά ηλικίας 6-8 

εβδοµάδων είναι πιθανό να εµφανίσουν σηµάδια οξείας νόσου. 

Συµπτώµατα φλεγµονώδους και αλλεργικής αντίδρασης. Ορισµένα 

µπορεί να πεθάνουν σε διάστηµα 5-7 ηµέρες µε συµπτώµατα 

µηνιγγοεγκεφαλίτιδας (Skerritt 1991). 

Η χρόνια κοινούρωση συµβαίνει κυρίως σε πρόβατα 6-18 µηνών. 

Ο χρόνος που απαιτείται για τις προνύµφες να µεταναστεύσουν, να 

αναπτυχθούν και να προκαλέσουν δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα κυµαίνεται από 2 έως 6 µήνες. Τα πρώτα σηµάδια συνδέονται 

µε αλλαγή στην συµπεριφορά του ζώου, συνήθως παραµένει µόνο του 

στο τέλος του κοπαδιού. Καθώς η κύστη αυξάνεται τα κλινικά 
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συµπτώµατα επιδεινώνονται. Τα συµπτώµατα αυτά είναι τα εξής: 

κατάθλιψη, µονοµερής τύφλωσης, κυκλικές κινήσεις, αλλαγή της στάσης 

της κεφαλής, αδυναµία, έλλειψη συντονισµού, κατάπτωση και τέλος 

παράλυση (Bussell et. al. 1997). Το ζώο εάν δεν αντιµετωπισθεί 

χειρουργικά θα καταλήξει.  

 

Έλεγχος και Πρόληψη 

Ο καλύτερος έλεγχος και πρόληψη για το νόσηµα είναι να µην 

χορηγούνται ωµά κρέατα στην διατροφή των σαρκοφάγων (Edwards et al 

1979). Να λαµβάνονται µέτρα για τον αποπαρασιτισµό των ποιµενικών 

σκύλων. Κάθε τρεις µήνες να τους χορηγείται ανθελµινθικό και κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας να συγκεντρώνονται τα κόπρανά τους και να 

καταστρέφονται (Χειµωνάς 1993). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Η δική µας µελέτη 

 

Υλικά και µέθοδοι 

 

Επισκεφτήκαµε το σφαγείο της Κρύας Βρύσης του Νοµού Πέλλας 

για πέντε µήνες (Απρίλιο – Αύγουστο), µια φορά την εβδοµάδα και 

καταγράψαµε όλα τα ενήλικα αιγοπρόβατα πάνω από 14 µηνών που 

σφάχτηκαν σε αυτό το διάστηµα.  

Το σφαγείο της Κρύας Βρύσης είναι ένα ιδιωτικό βιοµηχανικό 

σφαγείο µε µεγάλη δυναµικότητα. Εξυπηρετεί σε καθηµερινή βάση τους 

κτηνοτρόφους του νοµού Πέλλας, µέρος των κτηνοτρόφων του νοµού 

Ηµαθίας, του νοµού Θεσσαλονίκης και του νοµού Κιλκίς. Παρέχει την 

δυνατότητα σφαγής βοοειδών, αιγοπροβάτων καθώς και χοιρινών. 

Εξοπλισµένο µε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό και µε τεχνολογικό 

εξοπλισµό και κάτω από τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστηµονικά 

καταρτισµένων κτηνιάτρων παρέχει αξιόπιστο έργο στο τοµέα της 

δηµόσιας υγείας. 

Πριν την έναρξη της εργασίας και µε δεδοµένο το χρονικό 

περιορισµό που είχαµε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος επιλέξαµε τη συγκεκριµένη περίοδο µετά από µελέτη των 

στοιχείων των τελευταίων έξι ετών (2003- 2008). 
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Πίνακας 3. Μέσος όρος αριθµών σφαγµένων ενήλικων αιγ/των κατά µήνα 

για τα τελευταία έξι χρόνια (2003 -2008) στο σφαγείο Κρύας Βρύσης 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω στοιχεία που µας παρείχαν τα 

σφαγεία βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο αριθµό ενήλικων αιγοπροβάτων 

σφάζουν οι κτηνοτρόφοι τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. 

Έτσι επιλέξαµε αυτή τη χρονική περίοδο για την συγκέντρωση των 

στοιχείων µας. 

Από τις πληροφορίες των υπευθύνων του σφαγείου αλλά και από 

προσωπική παρατήρηση, η ∆ευτέρα ήταν η µέρα µε τον µεγαλύτερο 

αριθµό σφαγών ενήλικων αιγοπροβάτων. Σε όλο το χρονικό διάστηµα 

της µελέτης πηγαίναµε τις ∆ευτέρες και µετά από συνεννόηση µε τους 

υπευθύνους του σφαγείου και επιπλέον άλλες ηµέρες της εβδοµάδας που 

περίµεναν µεγάλο αριθµό αιγοπροβάτων. 

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΦΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (2003-2008) ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 
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Μέθοδοι 

Η συλλογή των στοιχείων  πραγµατοποιούνταν κατά την άφιξη 

των κτηνοτρόφων και των αιγοπροβάτων που συνόδευαν στο χώρο του 

σφαγείου. Για το λόγο αυτό λαµβάνονταν προσωπικές συνεντεύξεις, 

κατά τις οποίες οι παραγωγοί απαντούσαν σε συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο, ενώ ακολουθούσε κλινική εξέταση των ζώων πριν τη 

σφαγή και στην συνέχεια αυτά παρακολουθούνταν στη γραµµή σφαγής. 

Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε γενικές και πιο ειδικές ερωτήσεις 

και χωρίζονταν σε τρία µέρη. 

Στο πρώτο µέρος οι ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά και 

δηµογραφικά στοιχεία του κτηνοτρόφου (όνοµα, διεύθυνση, κωδικός 

εκτροφής). 

Στο δεύτερο µέρος οι κτηνοτρόφοι απαντούσαν σε ερωτήσεις 

σχετικά µε την γενική εικόνα της εκτροφής (συνολικό αριθµό ζώων, 

τύπος εκτροφής, διατροφή, αποπαρασιτισµοί και εµβολιακά 

προγράµµατα). 

Στην τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου οι παραγωγοί 

απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικές µε τον αριθµό των ζώων που 

οδηγήθηκαν στο σφαγείο το τελευταίο χρόνο αλλά και τη συγκεκριµένη 

ηµέρα καθώς και τους λόγους για τους οποίους έφερναν τα ζώα για 

σφαγή. 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στο σφαγείο από την ίδια την 

κτηνίατρο (υποψήφια µεταπτυχιακή φοιτήτρια) και δίνονταν 

διευκρινήσεις όπου υπήρχαν απορίες. Κανένας κτηνοτρόφος δεν 

αρνήθηκε να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο. 
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Αποτελέσµατα 

 

Ο αριθµός των κτηνοτρόφων που ερωτήθηκαν ήταν 53. Από το 

δείγµα αυτό των κτηνοτρόφων οι 41 προερχόντουσαν από τον νοµό 

Πέλλας, όπου και ανήκει και το σφαγείο, 4 κτηνοτρόφοι από τον νοµό 

Ηµαθίας, 4 από τον νοµό Κιλκίς και 3 από το νοµό Θεσσαλονίκης. 

Από τις 53 εκτροφές οι 18 είναι εντατικές, τα ζώα παραµένουν 

µόνιµα στις σταβλικές εγκαταστάσεις ενώ οι 35 είναι ηµιεντατικές, τα 

ζώα κάποιες ώρες της ηµέρας βγαίνουν στις γύρω περιοχές και βόσκουν. 

Το σύνολο των ζώων που εξετάσθηκαν κατά τις επισκέψεις µας 

στο σφαγείο ήταν 490 ζώα. Από αυτά τα 452 ήταν πρόβατα θηλυκά, 2 

πρόβατα αρσενικά και 36 γίδες. Η πλειοψηφία των ζώων ήταν µιγάδες 

γαλακτοπαραγωγών φυλών.  

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε στις 37 εκτροφές 

εφαρµόζονται δύο (2) αποπαρασιτισµοί το χρόνο ενώ στις 16 εκτροφές 

ένας (1) αποπαρασιτισµός το χρόνο.  

Αναφορικά µε τα εµβολιακά προγράµµατα που εφαρµόζουν οι 

κτηνοτρόφοι, παρατηρούµε ότι όλοι εµβολιάζουν για το νόσηµα της  

εντεροτοξιναιµίας. Άλλοι εµβολιάζουν µία φορά και άλλοι δύο φορές το 

χρόνο. Από τους 53 κτηνοτρόφους µόνο 10 εµβολιάζουν τα κοπάδια τους 

για λοιµώδη Αγαλαξία. Σε ερώτησή µας, πως και αποφάσισαν να το 

κάνουν, απάντησαν ότι είχαν πρόβληµα λοιµώδους αγαλαξίας τα 

περασµένα χρόνια στην εκτροφή τους γι’ αυτό και το επέλεξαν. Ένας 

µόνο κτηνοτρόφος µας είπε ότι εµβολιάζει για ενζωοτική αποβολή 

(χλαµύδια) και ένας για παραφυµατίωση. 

Οι 22 από τους 53 που ρωτήθηκαν, για την αιτία σφαγής των ζώων 

του τελευταίου χρόνου, απάντησαν ότι η µειωµένη γαλακτοπαραγωγή 

και οι µαστίτιδες τους ανάγκαζαν να αποµακρύνουν πρόωρα τα ζώα το 
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τελευταίο χρόνο. Τέσσερις κτηνοτρόφοι ανέφεραν σαν αιτία σφαγής των 

ζώων τους, για τον περασµένο χρόνο την κοινούρωση. Τρείς ανέφεραν 

αναπνευστικά προβλήµατα και ένας την ποδοδερµατίτιδα.  

Αναφορικά µε την διατροφή οι περισσότεροι µας ανέφεραν ότι 

µόνοι τους συνθέτουν το σιτηρέσιο και µόνο τρείς, ότι τους το προτείνει 

ο κτηνίατρος ανάλογα µε τις διατροφικές ανάγκες των ζώων. Πέντε µόνο 

κτηνοτρόφοι, µας ανέφεραν ότι προσθέτουν ισορροπιστή ιχνοστοιχείων 

στο σιτηρέσιο των ζώων τους.  

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων για τα ζώα που 

οδηγήθηκαν τη στιγµή της συνέντευξης στο σφαγείο µπορούµε να 

αναφέρουµε τα παρακάτω: 

Εξετάστηκαν συνολικά 490 ζώα.  

Από το σύνολο των εξεταζόµενων ζώων τα 215 ζώα οδηγήθηκαν 

στο σφαγείο λόγο της µειωµένης γαλακτοπαραγωγής, χωρίς αλλοιώσεις 

του µαστικού αδένα. ∆εν πληρούσαν τις παραγωγικές προσδοκίες των 

ιδιοκτητών τους και δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις τους. Μετά από 

ενδελεχή έλεγχο των ζώων αυτών αποκλείστηκαν τα άλλα αίτια 

µειωµένης γαλακτοπαραγωγής (Γιαδίνης και συν. 2008) και βρέθηκε ότι 

η αιτία σφαγής των ζώων ήταν η υποκλινική µαστίτιδα. Εξετάσθηκαν 40 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα γάλακτος και αποµονώθηκαν CNS στα 20 

δείγµατα, Staphylococcus aureus στα 10 δείγµατα, Mycoplasma 

agalactiae στα 8 δείγµατα, ενώ 2 δείγµατα γάλατος ήταν αρνητικά.  

Τα 118 θηλυκά ζώα παρουσίασαν κλινική µαστίτιδα και δεν 

ανταποκρίθηκαν στην θεραπευτική αγωγή, µε αποτέλεσµα να 

καταστραφεί ο µαστικός αδένας. Έτσι τα ζώα έχασαν την παραγωγική 

τους αξία. Βακτηριολογικές εξετάσεις γάλατος σε 20 από 32 πρόβατα 

έδειξαν προσβολή από St. αureus, ενώ αποµονώθηκε Streptococcus spp. 

σε 5 δείγµατα γάλατος, Pseudomonas aeruginosa σε 2 δείγµατα, E. coli 

σε 2 δείγµατα, ενώ 3 δείγµατα ήταν αρνητικά.   
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Η µεγάλη ηλικία είναι κατά σειρά το τρίτο αίτιο σφαγής των 

ενήλικων αιγοπροβάτων. 104 ζώα από τα 490 σφάχτηκαν λόγω 

προχωρηµένης ηλικίας. 

Η αγονιµότητα και η απώλεια οιστρικών κύκλων είναι ένας 

σηµαντικός λόγος για την πρόωρη αποµάκρυνση των θηλυκών 

αιγοπροβάτων από την αναπαραγωγική ζωή.  Όπως επίσης και η 

αποβολή µια φορά ή κατά επανάληψη. 31 ήταν τα ζώα που εσφάγησαν 

λόγω µη γονιµότητας και αποβολών. 

Για οικονοµικούς λόγους 8 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή. 

Συγκεκριµένα ο κτηνοτρόφος χρειαζόταν άµεσα χρήµατα και αξιοποίησε 

κάποια ζώα για εξοικονοµήσει χρήµατα 

6 ζώα είχαν προβλήµατα µε τα άκρα τους γι’αυτό και σφάγισαν. 

Ενώ 5 ζώα ήταν «βουρλά» λόγω κοίνουρου, αυτά παρουσίαζαν 

είτε προβλήµατα στην ισορροπία τους είτε ήταν τυφλά. 1 ζώο οδηγήθηκε 

για σφαγή λόγω κατάγµατος. Από τα αρσενικά, οι δύο κριοί είχαν 

αξιοποιηθεί στην αναπαραγωγή και είχαν συµπληρώσει την προσφορά 

τους.  

 

Αιτία αποµάκρυνσης. Αριθµός ζώων. 

Μειωµένη γαλακτοπαραγωγή 215 ζώα, 43,87% 

Μαστίτιδα. 118 ζώα, 24,08% 

Μεγάλη ηλικία. 104 ζώα, 22,22%  

Μη γονιµότητα. 31 ζώα,  6,32 %  

Οικονοµικούς λόγους. 8   ζώα, 1,63% 

Ποδοδερµατίτιδα  6   ζώα, 1,22% 

Κοίνουρος. 5  ζώα, 1,02% 

Κάταγµα 1   ζώο, 0,20% 

Αρσενικά  2   ζώα, 0,4% 
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Συζήτηση 

 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή σκοπός αυτής της εργασίας 

ήταν να διερευνηθούν τα αίτια που αναγκάζουν τους 

αιγοπροβατοτρόφους να οδηγήσουν τα ζώα τους σε πρόωρη σφαγή. Για 

το λόγο αυτό επισκεφτήκαµε το σφαγείο της Κρύας Βρύσης του νοµού 

Πέλλας, για πέντε µήνες, και συγκεντρώσαµε τις απαραίτητες 

πληροφορίες. 

Από τα αποτελέσµατα της ερευνάς µας, που αναφέραµε παραπάνω 

παρατηρούµε ότι, το µεγαλύτερο τµήµα των ζώων που οδηγήθηκαν για 

πρόωρη σφαγή ήταν ζώα µε µειωµένη γαλακτοπαραγωγή. Το ποσοστό 

ήταν 43,8%, που θεωρείται πολύ σηµαντικό. 

Όταν ρωτούσαµε τους παραγωγούς τι σηµαίνει γι’ αυτούς 

µειωµένη γαλακτοπαραγωγή απαντούσαν ότι τα ζώα παρήγαγαν γάλα 

κάτω από 1 lit ηµερησίως. Αυτό δεν τους συνέφερε οικονοµικά γι’ αυτό 

και έσφαζαν τα θηλυκά αιγοπρόβατα. 

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι παρατήρησαν ότι η µείωση 

παρουσιαζόταν λίγο µετά την σφαγή των αµνοεριφίων. Μικρό χρονικό 

διάστηµα µετά την σφαγή των µικρών το γάλα µειωνόταν σηµαντικά και 

αναγκαζόταν ο κτηνοτρόφος να σφάξει πρόωρα τα θηλυκά ζώα. Στην 

περίπτωση αυτή δε µπορούµε να διευκρινίσουµε εάν και κατά το 

θηλασµό η γαλακτοπαραγωγή ήταν ικανοποιητική και αν τα αµνοερίφια 

είχαν το επιθυµητό σωµατικό βάρος για την ηλικία τους. Ή µήπως µετά 

την αποµάκρυνση των µικρών άλλαζαν σύσταση και ποσότητα στο 

σιτηρέσιο των µητέρων. 

Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε στην υποκλινική µαστίτιδα, 

γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν ανέφεραν κάποια αλλαγή στον µαστικό αδένα, 

ενώ και οι βακτηριολογικές εξετάσεις σε 40 ζώα οδηγούν σε παρόµοια 

συµπεράσµατα. Σε µια έρευνα στον τοµέα της υποκλινικής µαστίτιδας 
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στα πρόβατα της νότιας Αγγλίας διαπιστώθηκε ότι αυτή επικρατούσε σε 

ποσοστά 5,5-7,0% κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Τα βακτήρια που 

αποµονώθηκαν από 48 µαστικούς αδένες µε υποκλινική µαστίτιδα ήταν 

Streptococcus (42%), πηκτάση - αρνητικά Staphylococcus (33%), 

Pasteurella haemolytica (17%), Staphylococcus aureus (8%) (Watkins et 

al 1991). 

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Γιαδίνης και 

συνεργάτες (2008), για το «σύνδροµο της µείωσης του γάλατος» σε 22 

γαλακτοπαραγωγά κοπάδια προβάτων, παρατήρησαν ότι η µείωση της 

γαλακτοπαραγωγής κυµαινόταν από 30% ως 90% (κ.µ.ο.60%). Η 

αναλογία των προσβεβληµένων ζώων σε κάθε κοπάδι ήταν από 27%- 

100% (κ.µ.ο.60,5%). Στα 11 κοπάδια οι υποκλινικές µαστίτιδες (που 

οφείλονταν σε β-κοαγκουλάση αρνητικό σταφυλόκοκκο) ήταν η µόνη 

αιτία για τη µείωση της γαλακτοπαραγωγής. Ενώ σε άλλα τρία κοπάδια 

συνυπήρχε µαζί µε άλλες παθολογικές καταστάσεις. Επίσης από τα 

υπόλοιπα κοπάδια, στα τέσσερα επιβεβαιώθηκε µόλυνση από Lenti-ιούς. 

Σε τρία κοπάδια Λοιµώδης Αγαλαξία (Mycoplasma agalactiae). Γενικά 

προβλήµατα διαχείρισης (υποσιτισµού, µεταβολικά, έντονου 

παρασιτικού φορτίου) βρέθηκαν σε 6 κοπάδια. 

Ορισµένοι κτηνοτρόφοι είπαν ότι τα ζώα τους και την 

προηγούµενη χρονιά δεν είχαν πολύ γάλα αλλά τους έδωσαν µια 

ευκαιρία ακόµη, χωρίς αποτέλεσµα. Τα ζώα αυτά ήταν µικρά σε ηλικία, 

άρα το γενετικό τους υλικό δεν τους έδινε τη δυνατότητα για µεγαλύτερη 

παραγωγή. 

Επίσης σηµαντικός αριθµός ζώων (24,08%) σφάζονται πρόωρα και 

αποµακρύνονται από την παραγωγή λόγο των µαστιτίδων και την 

καταστροφή του µαστικού αδένα. Οξείες µαστίτιδες που δε έγιναν 

έγκαιρα αντιληπτές από τους κτηνοτρόφους για άµεση εφαρµογή 

θεραπείας. Είτε πρόκειται για µαστίτιδες που δε ανταποκρίθηκαν στη 
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θεραπεία. Αλλά και πολλές είναι οι υποκλινικές µαστίτιδες που δεν 

υποπίπτουν στην αντίληψη του κτηνοτρόφου, µε αποτέλεσµα να 

µεταπίπτουν σε οξείες ή χρόνιες, µε συνέπεια να καταστρέφεται ο 

µαστικός αδένας, να µειώνεται η παραγωγή και τελικά το ζώο να χάνει 

την αξία του.  

Σε πολλές µελέτες αποδείχθηκε ότι πολλές προβατίνες που είχαν 

σφαγεί πρόωρα, είχαν µαστικές ανωµαλίες: 4,5% σε σύνολο 549 

προβατίνων (Gibson &Hendry 1976), 46% σε σύνολο 142 προβατίνων 

(Watson & Buswell 1984), 50% σε σύνολο 635 προβατίνων (Herrtage, 

Saunders & Terlecki 1974). 

Παρακολουθώντας την Ελληνική πραγµατικότητα γνωρίζουµε ότι 

οι κτηνοτρόφοι µας δεν είναι αρκετά συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους. 

Έτσι σπάνια κάνουν απεντόµωση στους στάβλους, αλλά και η 

αποµάκρυνση της αχυροστρωµνής, κατά κύριο λόγο, γίνεται µία φορά το 

χρόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που και για δύο χρόνια η στρωµνή δεν 

αλλάζει. Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την 

ανάπτυξη µικροβίων και την µόλυνση των θηλών µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση µαστίτιδας. 

Κατά το χειρωνακτικό άρµεγµα δεν εφαρµόζουν καµία συνθήκη 

υγιεινής. ∆εν πλένουν τις θηλές πριν την αρµεγή, τα χέρια τους δεν 

πλένονται σχολαστικά πριν την έναρξη και φυσικά δεν εµβαπτίζονται οι 

θηλές σε απολυµαντικό κατά το τέλος του αρµέγµατος. Η παράλειψη της 

απολύµανσης ή η ελλιπής απολύµανση των χεριών των αρµεκτών ή των 

αρµεκτικών συστηµάτων προδιαθέτει σε µαστίτιδα (Bushnell et al 1978, 

1984). 

Όσοι χρησιµοποιούν αρµεκτικές µηχανές προσπαθούν στην αρχή 

να εφαρµόσουν τις προδιαγραφές της εταιρίας αλλά µε το πέρασµα του 

χρόνου γίνονται όλο και πιο ελαστικοί. Έτσι αφήνουν πολλά περιθώρια 

να επιµολυνθούν οι µαστοί και να καταπονηθούν από τις άσχηµες 
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ρυθµίσεις των πιέσεων. Οι απότοµες και συνεχείς αλλαγές της πίεσης 

κενού του αρµεκτικού συστήµατος έχουν ενοχοποιηθεί ως 

προδιαθέτουσες σε µαστίτιδα (Thiel et al 1973). 

Αντίθετα µε ότι συµβαίνει στις αγελάδες, οι αιγοπροβατοτρόφοι 

δεν χρησιµοποιούν ενδοµαστικά αντιβιοτικά κατά το τέλος της 

γαλακτικής περιόδου. ∆ίνουν έτσι σε κάποια ευκαιριακά µικρόβια τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν υποκλινική µαστίτιδα.  

Ελάχιστοι είναι οι εκτροφείς που θα εξετάσουν σχολαστικά τους 

µαστούς των θηλυκών ζώων πριν τα βάλουν για γονιµοποίηση. Με την 

παράληψη αυτή δεν αποµακρύνουν έγκαιρα ζώα άρρωστα (µε 

µαστίτιδα), διατηρώντας  την πηγή µόλυνσης µέσα στην εκτροφή (Dodd 

& Jackson 1971).  

Στην κλινική εξέταση των ζώων αυτών πριν τη σφαγή, ήταν 

χαρακτηριστική η εικόνα των µαστών. Μαστοί ανισοµεγέθεις (17), 

κρεµασµένοι και οιδηµατικοί (12), άλλοι σκληροί ανοµοιόµορφοι (9) και 

φυσικά µαστοί τραυµατισµένοι από αιχµηρά αντικείµενα  και µε 

µολυσµένες πληγές (10). 

 

 

Εικ 1. Μαστός µε ανοιχτό και απεριποίητο τραύµα.  
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Εικ. 2 Μαστός προβατίνας ανισοµεγέθη τα δύο ηµιµόρια και ο ένας 

έντοµα διογκωµένος 

 

 

Εικ.3 Μαστός µε ανισοµεγέθη τα δύο ηµιµόρια και µε ενδοµαστικά 

αποστήµατα.  
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Εικ.4 Μαστός µε βαθύ τραύµα, απεριποίητο.   

 

Επίσης ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στα περισσότερα ζώα που 

εξετάσαµε δείγµα γάλατος αποµονώθηκε Staphylococcus aureus.  

Παρατηρούµε ότι τρίτη αιτία αποµάκρυνσης των θηλυκών 

αιγοπροβάτων σε ποσοστό 22,22%, είναι η µεγάλη ηλικία. Οι 

κτηνοτρόφοι αποµάκρυναν τα ζώα που η ηλικία τους κυµαίνονταν από 

επτά ως εννιά χρονών. Τα ζώα αυτά είχαν χάσει όλα τα δόντια τους, ήταν 

πιο αδύνατα και είχαν µειωµένη γαλακτοπαραγωγή. Οι κτηνοτρόφοι τα 

κρατούσαν για να πάρουν µία ακόµη γέννα. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Κατσαούνη (1991) οι προβατίνες 

διατηρούνται στο ποίµνιο µέχρις ότου το επίπεδο των αποδόσεων τους 

κατέβει σε σηµείο που να κάνει την παραπέρα εκτροφή τους 

αντιοικονοµική. Αυτό συµβαίνει συνήθως γύρω στο 6
ο
 ή 7

ο
 έτος της 

ηλικίας τους. Γενικά όµως, η διατήρηση ή όχι µιας προβατίνας εξαρτάται 

από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο µαστός της και οι κοπτήρες. 

Είναι δυνατό κάτω από καλές συνθήκες εκτροφής να διατηρούνται στο 

ποίµνιο προβατίνες ηλικίας 10 ετών (Κατσαούνης Ν.1991). Αλλά και οι 
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αίγες, σύµφωνα µε τον καθηγητή Ζυγογιάννη ∆., διατηρούν την 

αναπαραγωγική τους ικανότητα σε ικανοποιητικό βαθµό τουλάχιστον 

µέχρι την ηλικία των 10 ετών.  

 

 

 

Εικ.5 Προβατίνα που τη διατηρούσαν στην παραγωγή παρά τη 

µεγάλη ηλικία που είχε. 

 

 

Η αγονιµότητα είναι η τέταρτη αιτία, σε ποσοστό 6,32%, που 

αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να οδηγήσουν τα ενήλικα αιγοπρόβατα 

στο σφαγείο. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των κτηνοτρόφων, τα 

συγκεκριµένα ζώα για µία ή δύο συνεχόµενες χρονιές δεν είχαν γεννήσει. 

∆εν ήταν ζώα µεγάλα σε ηλικία. Τα περισσότερα ήταν τριών µε 

τεσσάρων ετών. Κατά την παρακολούθησή τους στη καθαρή ζώνη του 

σφαγείου, ήταν χαρακτηριστικό και αξιοπρόσεκτο, το πόσο παχιά ήταν 

τα ζώα αυτά.  
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Εικ.6 Θηλυκό πρόβατο που δεν γέννησε και οδηγήθηκε στο σφαγείο 

λόγο αγονιµότητας. Οι σφαγείς το γδέρνουν από το περιττό λίπος για να 

πάει στην κατανάλωση.   

 

          Εικ.7 Πρόβατο µε µεγάλες ποσότητες περισπλάχνιου λίπους, µε 

µειωµένες αποδόσεις. 
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Οι κακοί και µη προσεγµένοι χειρισµοί, από άποψη υγιεινής  κατά 

τη δυστοκία, η κατακράτηση των εµβρυϊκών υµένων καθώς και η 

καθυστέρηση παλινδρόµησης της µήτρας έχουν σαν αποτέλεσµα την 

µόλυνση των γεννητικών οργάνων από µη ειδικούς µικροοργανισµούς. 

Οι µη ειδικοί µικροοργανισµοί είναι κόκκοι, βακτήρια, σπάνια ιοί καθώς 

και ο Sperophorus necrophorus. Οι µολύνσεις που συµβαίνουν κατά τη 

λοχεία οδηγούν σε αγονιµότητα (Τσακάλωφ 1993). 

Ορισµένοι κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι τα ζώα τους είχαν αποβάλλει 

την προηγούµενη σεζόν γι’ αυτό και τα οδήγησαν στο σφαγείο. Τα 

συνηθέστερα αίτια που προσβάλουν το γεννητικό σύστηµα των 

αιγοπροβάτων και προκαλείται αποβολή είναι: η βρουκέλλωση, η 

σαλµονέλωση, η ενζωοτική αποβολή (χλαµύδια), η 

καµπυλοβακτηριδίωση και η τοξοπλάσµωση (Παπαδόπουλος 1992, 

Τσακάλωφ 1993). 

Σχετικά µε τις αιτίες αποβολών θα πρέπει να αναφέρουµε ότι όλοι 

οι κτηνοτρόφοι είχαν εµβολιάσει τα κοπάδια τους για µελιταίο πυρετό. 

∆ύο ανέφεραν ότι είχαν πρόβληµα λοιµώδους αγαλαξίας, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι δεν είχαν διερευνήσει την αιτία των αποβολών. Σε ποσοστό 

70% ανέφεραν ότι είχαν και γάτες στην εκτροφή.   

Κατά την παρακολούθηση της σφαγής των ζώων, στην καθαρή 

ζώνη εντοπίσαµε και την αποµάκρυνση ενός ζώου που κυοφορούσε, ενώ 

ο κτηνοτρόφος δε το γνώριζε. Αυτή η αποτυχία διάγνωσης εγκυµοσύνης 

κάνει επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση των µεθόδων διάγνωσης της 

εγκυµοσύνης µε σύγχρονες µεθόδους, όπως η υπερηχοτοµογραφία (Scott 

2007).    
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Εικ.8,9 Κυοφορούσα µήτρα από θηλυκό πρόβατο που οδηγήθηκε 

στο σφαγείο. 

 

Χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό του θηλυκού προβάτου 

που δε γονιµοποιήθηκε, σύµφωνα µε τον κτηνοτρόφο, γι’ αυτό και 

οδηγήθηκε στο σφαγείο. Αλλά κατά την σφαγή αποδείχτηκε το αντίθετο,  

γονιµοποιήθηκε αλλά η κυοφορία δεν εξελίχθηκε σωστά λόγο πιθανής 

µόλυνσης και έτσι είχαµε ένα µουµιοποιηµένο έµβρυο. 
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Εικ.10. Υπολείµµατα οστών από έµβρεγµα  που δεν εξελίχτηκε 

σωστά η κυοφορία του.      

 

Από τα παραπάνω περιστατικά παρατηρούµε ότι η έλλειψη 

δυνατότητας διάγνωσης της εγκυµοσύνης στα µικρά µηρυκαστικά είναι 

σηµαντικό µειονέκτηµα. Αρκετά έγκυα ζώα οδηγούνται για σφαγή, λόγω 

άγνοιας του κτηνοτρόφου. 

Η πέµπτη αιτία σφαγής των αιγοπροβάτων, σε ποσοστό 1,63%, 

είναι οι οικονοµικοί λόγοι. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πολλές φορές στη 

συζήτησή τους αναφέρουν την έκφραση: ”χρειάζοµαι χρήµατα; Πιάνω 

δυο ζώα και τα σφάζω” γρήγορος τρόπος να εκταµιεύσουν χρήµατα. 

Η παραπάνω όµως κίνηση µήπως σηµαίνει έλλειψη σωστής 

οικονοµικής διαχείρισης και προνοητικότητας, από τους κτηνοτρόφους. 

Η έκτη αίτια σφαγής είναι οι παθήσεις του άκρου ποδός, σε 

ποσοστό 1,22%. Τα ζώα που εξετάσαµε στο σφαγείο είχαν 

ποδοδερµατίτιδα. Ζούσαν όλο το χειµώνα µέσα στον στάβλο και την 

άνοιξη έβοσκαν στις πλαγιές του βουνού. Όταν προσκοµίστηκαν στο 

σφαγείο παρουσίαζαν χωλότητα. Σε ερώτησή µας, ο κτηνοτρόφος 

δήλωσε ότι όλο το χειµώνα δεν αποµάκρυνε την στρωµνή από το στάβλο. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι 

αποµάκρυναν την στρωµνή µόνο µια φορά το χρόνο, την άνοιξη. Έτσι 

όλο το χειµώνα λόγο της υψηλής υγρασίας, τον περιορισµένο εξαερισµό, 

τον αυξηµένο πληθυσµό και από τους τοκετούς το µικροβιακό φορτίο της 

στρωµνής είναι πάρα πολύ αυξηµένο. Αποτελεί σηµαντική πηγή 

µόλυνσης, τόσο για τα πόδια (ποδοδερµατίτιδες) όσο και για τους 

µαστούς (Quinlivan 1968).  

Η έβδοµη αιτία αποµάκρυνσης των ενήλικων αιγοπροβάτων είναι 

η κοινούρωση. Σε ποσοστό 1,02% των ζώων που αποµακρύνονταν από 

την παραγωγή ήταν ζώα µε κοίνουρο. Η ηλικία τους κυµαινόταν από 18 

ως 36 µήνες. Ορισµένα είχαν χάσει την όρασή τους από το ένα οφθαλµό 

ενώ άλλα παρουσίαζαν ανωµαλίες στην κίνηση τους. Οι κτηνοτρόφοι σε 

ερώτησή µας, παραδέχτηκαν ότι υπήρχαν σκύλοι στην εκτροφή, στους 

οποίους δεν είχε γίνει κανένας αποπαρασιτισµός.   

 

 

          Εικ.11 Πρόβατο µε κινητικά προβλήµατα λόγω κοίνουρου. 

 

 

Επιπροσθέτως θα ήθελα να αναφέρω τα αρκετά και αξιοσηµείωτα 

περιστατικά ζώων που παρατήρησα στην καθαρή ζώνη σφαγής, µε 
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αποστήµατα (πιθανή τυρώδης λεµφαδενίτιδα). Τα ζώα είχαν οδηγηθεί 

στο σφαγείο γιατί είχαν µειωµένες αποδόσεις. Κατά την κρεοσκοπία 

όµως παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν αποστήµατα στα λεµφογάγγλια των 

πνευµόνων, στα βουβωνικά, και στων άκρων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα 

να απορριφτεί ολόκληρο σφάγιο ή τµήµα αυτού, µε οικονοµικές 

συνέπειες για τον κτηνοτρόφο. 

 

Εικ. 12 Περιστατικό προβάτου µε τυρώδη λεµφαδενίτιδα στα 

µεσοπνευµόνια λεµφογάγγλια. 

 

         Εικ.13 ∆ιαπυηµένα αποστήµατα στους πνεύµονες.  
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         Εικ.14 Αποστήµατα τυρώδους λεµφαδενίτιδας στα κοιλιακά 

τοιχώµατα προβάτου. 

 

 

Εικ.15 Απόστηµα διαπυηµένο στο µηρό προβάτου.   
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Εικ. 16 Αφαίρεση και απόρριψη του τεταρτηµορίου µε το απόστηµα.  

 

 

Συµπεράσµατα 

Η κύρια παραγωγική κατεύθυνση της ελληνικής 

αιγοπροβατοτροφίας είναι η γαλακτοπαραγωγή και κατά δεύτερο λόγο η 

παραγωγή αµνοεριφίων για σφαγή. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

στη χώρα µας µια εντατικοποίηση του συστήµατος εκτροφής 

αιγοπροβάτων. Κύριος σκοπός είναι η αύξηση της παραγωγικότητας µε 

όσο το δυνατό µειωµένο κόστος παραγωγής και µε καλύτερες συνθήκες 

εργασίας. Οι επενδύσεις σε ζωικό πληθυσµό, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισµό είναι µεγάλες, αλλά δεν συνοδεύονται πάντοτε από τα 

απαραίτητα µέτρα διαχείρισης. Οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να 

εφαρµόσουν σε ζώα βελτιωµένων γενοτύπων παραδοσιακούς τρόπους 

εκτροφής και διαχείρισης. Αποτέλεσµα της τακτικής αυτής είναι να 

προκύπτουν νέα προβλήµατα και να επιδεινώνονται άλλα που ήδη 

υπάρχουν. 
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Η εισαγωγή νέων ζώων µέσα στις εκτροφές χωρίς λεπτοµερή 

εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο πριν την άφιξή τους και χωρίς 

παραµονή σε καραντίνα δηµιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις στα 

κοπάδια. Είτε τα καινούρια ζώα φέρνουν κάποια νέα νοσήµατα είτε αυτά 

µολύνονται από τα ήδη υπάρχοντα ζώα. 

Η απουσία συντονισµένης και αποτελεσµατικής προσπάθειας 

γενετικής βελτίωσης του εγχώριου πληθυσµού αιγοπροβάτων έχει ως 

συνέπεια τις µειωµένες αποδόσεις σε γάλα και κρέας και την αθρόα 

εισαγωγή ζώων ξένων φυλών. Έτσι παρατηρείται έντονα τα τελευταία 

χρόνια η αγορά πανάκριβων ζώων, γενετικά βελτιωµένων από το 

εξωτερικό, τα οποία προσπαθούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι να τα 

διαχειριστούν µε παραδοσιακούς τρόπους. Άρµεγµα µε το χέρι, 

αναποτελεσµατικό εµβολιακό και αποπαρασιτικό πρόγραµµα, εµπειρική 

σύνθεση του σιτηρεσίου και ευκαιριακά προγράµµατα γονιµοποίησης, 

όλα αυτά οδηγούν τους παραγωγούς σε επαγγελµατικές και οικονοµικές 

αποτυχίες.  

Το ζώο σαν παραγωγική µονάδα καταπονείται και αποκτά 

µειωµένη αντοχή στις λοιµώξεις. Οι αποδόσεις µειώνονται σηµαντικά και 

προσβάλλονται από ευκαιριακά µικρόβια που κάτω από άλλες συνθήκες 

δεν θα τα άγγιζαν. Παρουσιάζονται υποκλινικές µαστίτιδες (43.87%) που 

ανεξέλεγκτα εξελίσσονται σε κλινικές (24,04%) µε αποτέλεσµα να 

χάνεται ο µαστός, η κύρια παραγωγική µονάδα του ελληνικών 

αιγοπροβάτων. 

Ο Έλληνας αιγοπροβατοτρόφος προσπαθεί µόνος του να 

ανταγωνιστεί τον Ευρωπαίο συνάδελφό του χωρίς τις περισσότερες 

φόρες την επιστηµονική υποστήριξη του κτηνιάτρου. Μονός του εκτιµά 

την κατάσταση της εκτροφής, κάνει διάγνωση πιθανού νοσήµατος και 

ενεργεί κατά την βούλησή του. Όταν οι καταστάσεις φτάσουν σε πολύ 

δύσκολα και ακραία όρια, τότε µόνο, ζητά την βοήθεια και συνεργασία 
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του κτηνιάτρου. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει και πιστή εφαρµογή των 

συστάσεων που γίνονται από τον γιατρό.  

Η απόσταση ανάµεσα στους αιγοπροβατοτρόφους  και στον 

κλινικό κτηνίατρο έχει σαν αποτέλεσµα να υποπίπτουν οι πρώτοι θύµατα 

µη έµπειρων και επιστηµονικά ακατάρτιστων κερδοσκόπων. Επίσης να 

υποβόσκουν νοσήµατα κυρίως χρόνια τα οποία δεν διαγιγνώσκονται και 

δεν αντιµετωπίζονται γρήγορα (παραφυµατίωση, προϊούσα πνευµονία, 

πνευµονική αδενωµάτωση) µε αποτέλεσµα να αποκτούν µεγάλες 

διαστάσεις µέσα στο κοπάδι αλλά και στην περιοχή. 

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι ότι είναι 

επιχειρηµατίες και η εργασία τους πρέπει να αναβαθµιστεί, να 

προσφέρουν προϊόντα αντάξια των ευρωπαϊκών, µε προδιαγραφές. Ας 

ζητήσουν βοήθεια από επιστηµονικά καταρτισµένα άτοµα (κτηνιάτρους, 

ζωοτέχνες, διατροφολόγους) για να επιτύχουν το καλύτερο για την 

επιχείρηση τους άλλα και την δηµόσια υγεία. 
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