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ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ (ΑΘΗ-
ΝΑ Η ΝΥΚΤΙΑ) / LITTLE OWL
Athene Νoctua / Family: Strigidae

Η Μικρή Κουκουβάγια αποτελεί 
από την Αρχαία Ελλάδα, την πιο 
χαρακτηριστική και συνδεδεμένη 
με τον άνθρωπο γλαύκα . Είναι 
μόνιμος κάτοικος σε ανοικτές 
εκτάσεις και αγροτικές περιοχές 
με βράχια, φυτοφράχτες, σκόρπια 
δέντρα, αμπελώνες, στάβλους και 
λατομεία . Επίσης, μπορεί να παρα-
τηρηθεί συχνά σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, κάστρα και αρχαιολο-
γικούς χώρους . Μερικές φορές 
μπορεί να παρατηρηθεί και κατά 
τη διάρκεια της ημέρας (εν μέρει 
ημερόβια), καθώς κάθεται συχνά 
εκτεθειμένη σε στέγες, σύρματα, 
χαλάσματα, στύλους και βράχους, 
αλλά κυρίως δραστηριοποιείται 
από το σούρουπο μέχρι την αυγή . 

Παρατηρείται πιο εύκολα από τις 
υπόλοιπες γλαύκες . (1,2)

Απαντά στον ευρύτερο Ελλαδικό 
χώρο . Φωλιάζει σε τρύπες κτηρί-
ων και βράχων, σε εγκαταλελειμ-
μένα κτήρια, σε ξερολιθιές και σε 
δέντρα . Τρέφεται με έντομα, μι-
κρά πουλιά, μικρά αμφίβια αλλά 
και φίδια .(2) 

Η Μικρή Κουκουβάγια είναι μια 
μικρόσωμη και συμπαγής γλαύκα . 
Διαθέτει στρογγυλή κεφαλή με 
κάπως επίπεδη κορόνα, μακριά 
πόδια και μία κοντή ουρά . Πολ-
λές φορές ζαρώνει όταν τρομάζει 
κουνώντας το σώμα της νευρικά 
πάνω και κάτω . Πετάει χαμηλά 
και γρήγορα και όταν διανύει με-
γάλες αποστάσεις, το πέταγμα της 
είναι κυματιστό, ευθύ και με συ-
νεχή γρήγορα φτεροκοπήματα . Η 
πλάτη της είναι καστανού χρώμα-
τος, με λευκά στίγματα, πολύ λε-
πτά στην κορόνα και πολύ έντονα 
στην πλάτη . Κοιλιακώς είναι υπό-
λευκη με πυκνές καφέ ρίγες και 
διαθέτει επίσης υπόλευκα λοξά 
«φρύδια» που της προσδίδουν 
αυστηρή έκφραση . Το χρώμα των 
οφθαλμών της είναι έντονο κίτρι-
νο και του ράμφους της γκριζοκί-
τρινο . Τέλος, το μήκος της κυμαί-
νεται από 23cm έως 27,5cm, το 
άνοιγμα φτερών της από 50cm 
έως 57cm και το βάρος της από 
140g έως 220g .(1) ■

ΓΚΙΩΝΗΣ / EURASIAN 
SCOPS OWL
Otus Scops / Family: Strigidae

Ο Γκιώνης αποτελεί τη 2η μικρό-
τερη σε μέγεθος γλαύκα της Ευ-
ρώπης μετά την Σπουργιτόγλαυ-
κα (Glaucidium passerinum) . Έχει 
παρατηρηθεί να αναπαράγεται 
σε ανοιχτά δάση, αλσύλλια σε 
καλλιέργειες, πάρκα, ελαιώνες, 
οικισμούς, κοιμητήρια, μεγάλους 
κήπους, καθώς και σε δασωμένες 
ορεινές περιοχές μέχρι τα 1 .500m . 
Αποτελεί συχνό καλοκαιρινό με-
τανάστη στο μεγαλύτερο μέρος 
της Ευρώπης, τις οποίες επισκέ-
πτεται μετά τον χειμώνα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου διαχειμάζει 
νότια από τη Σαχάρα . Είναι αρ-
κετά κοινός σε πολλά νησιά της 
Ελλάδας και την Κρήτη, αλλά 
αποτελεί μόνιμο κάτοικο σε περι-
οχές της Κεντρικής και της Νότιας 
Ελλάδας . Είναι ενεργός την νύχτα 
(νυκτόβιος), κατά τη διάρκεια της 
οποίας μπορεί να εντοπιστεί από 
ένα μονότονα επαναλαμβανόμενο 
κάλεσμα .(2)

Φωλιάζει σε τρύπες, κυρίως σε 
ψηλά τοποθετημένες κουφάλες 
δέντρων . Αποδέχεται τεχνητές 
φωλιές, όταν οι τρύπες στα δέ-
ντρα απουσιάζουν από το ενδι-
αίτημά του . Τρέφεται, κυρίως με 
μεγάλα έντομα και λιγότερο με 
μικρά ερπετά και θηλαστικά . Είναι 
κρυπτικός και κατά τη διάρκεια 

της ημέρας παίρνει μια άκαμπτη, 
τεντωμένη στάση προκειμένου να 
περάσει απαρατήρητος .(1)

Ο Γκιώνης είναι μικρός, σαφώς 
μικρότερος από την Μικρή Κου-
κουβάγια (Athene Νoctua), κα-
θώς το σώμα του έχει μέγεθος 
σφιχτής γροθιά . Στέκεται όρθιος, 
δείχνοντας μικρές τούφες αυτιών 
όταν είναι χαλαρός (φαίνονται 
απλώς σαν μυτερές γωνίες στην 
κορόνα) και πιο έντονες όταν το 
πτηνό βρίσκεται σε εγρήγορση . 
Σε πτήση επιδεικνύει μακριές 

και στενές φτερούγες και πετά 
γρήγορα με ελάχιστα σκαμπανε-
βάσματα . Το χρώμα του ποικίλει 
από καστανό ή καστανοκόκκινο 
έως γκριζωπό και επιπλέον φέρει 
πολύπλοκα σχέδια από μαύρες 
γραμμές και κυματιστές ρίγες, 
διάχυτες υπόλευκες κηλίδες και 
καστανοκόκκινα μπαλώματα . Οι 
οφθαλμοί του έχουν ένα χρυσαφί, 
κίτρινο χρώμα . Τέλος, το μήκος 
του Γκιώνη κυμαίνεται από 19cm 
έως 21cm, το άνοιγμα φτερών της 
από 47cm έως 54cm και το βάρος 
της από 60g έως 135g .(1,2) ■

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Πρoπτυχιακός Φοιτητής 2ου   Έτους   

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Πρoπτυχιακός Φοιτητής 2ου   Έτους   

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ
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ΛΕΥΚΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΣ 
/ WHITE STORK
Ciconia Ciconia / Family: Ciconiidae

Ο Λευκός Πελαργός ανήκει στην 
οικογένεια των Πελαργίδων και 
αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτη-
ριστικά πτηνά που απαντούν στον 
Ελλαδικό χώρο . Αναπαράγεται 
σε αγροτικές περιοχές και υγρο-
τόπους με πρόσβαση σε ρέματα, 
έλη πλημμυρισμένες εκτάσεις . Ο 
πληθυσμός του μειώνεται επικίν-
δυνα σε Ελλάδα και ανατολική 
Ευρώπη και αρχίζει να σπανίζει 
εκεί που ήταν κοινός, όπως για 
παράδειγμα στην Ήπειρο . Οι βα-
σικές αιτίες της μείωσής του είναι 
οι αποξηράνσεις των ελών και τα 
ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες) σε 
ηλεκτροφόρα καλώδια . (1) 

Φωλιάζει κατά μικρές αποικίες σε 
εκκλησίες, κτήρια, στύλους ΔΕΗ 
και εμφανώς σε δέντρα, Χτίζει 
ογκώδεις φωλιές φτιαγμένες από 
κλαδιά . Είναι ένα αρκετά κοινω-
νικό πτηνό, καθώς αποδέχεται τις 
τεχνητές πλατφόρμες για να χτίσει 
τη φωλιά του . Τρέφεται με έντομα, 
φίδια και βατράχια . Σε μη αναπα-
ραγωγικές περιόδους, κυνηγάει 
για τροφή σε ανοιχτές εκτάσεις, 
λιβάδια και αγροτικές περιοχές . (1)

Μεταναστεύει τον Αύγουστο προς 
την Αφρική, μέσω της Μ . Ασίας 
περνώντας από τον Βόσπορο, με 
αποτέλεσμα λίγοι να διασχίζουν 
την νότια Ελλάδα . Στην χώρα μας 
επιστρέφει τον Μάρτιο, ενώ λίγοι 
επιλέγουν να διαχειμάσουν στην 
Ελλάδα . Τέλος, μεταναστεύει σε 
μεγάλα σμήνη κατά τη διάρκεια 
της μέρας και σε μεγάλο υψόμετρο . 

Ο Λευκός Πελαργός είναι ένα 
μεγάλο, κατά κύριο λόγο λευκό 
πτηνό με μακρύ λαιμό και πόδια . 
Τα φτερά πτήσης του είναι μαύ-
ρα και διαθέτει κόκκινα πόδια 
και ένα κόκκινο κωνικό ράμφος . 
Παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό, 
πολύ αργό και αρχοντικό περπά-
τημα . Κατά τη διάρκεια της πτή-

σης κρατά το λαιμό και τα πόδια 
τεντωμένα, παρουσιάζοντας δυ-
νατά και μεγαλοπρεπή φτεροκο-
πήματα με ενδιάμεσες αιωρήσεις . 
Τα σμήνη πετούν με άτακτο τρόπο 
και όχι συγχρονισμένα, όπως συμ-
βαίνει σε άλλα πτηνά . Ο Λευκός 
Πελαργός έχει μήκος από 95cm 
έως 110cm, άνοιγμα φτερών από 
180cm έως 218cm και βάρος που 
κυμαίνεται από 3 έως  4Kg . (1,2) ■

(ΚΟΙΝΟΣ) ΜΠΟΥΦΟΣ 
/ EURASIAN EAGLE - OWL
Bubo Bubo / Family: Strigidae

Ο Μπούφος είναι ένα νυκτόβιο 
αρπακτικό που αναπαράγεται 
στον Ελλαδικό χώρο . Παρατηρεί-
ται σε βουνά, δάση και ρεματιές, 
κυρίως με βράχια και γέρικα δέ-
ντρα . Έχει διάσπαρτη κατανομή 
και είναι γενικά ασυνήθιστος . Εί-
ναι δραστήριος κυρίως την νύχτα, 
ωστόσο κυνηγάει και το σούρου-
πο . Κατά τη διάρκεια της ημέρας 
κουρνιάζει σε κοιλότητες βράχων 
και πυκνά δέντρα .(2) Φωλιάζει σε 
απρόσιτους γκρεμούς, σε βράχια, 
μερικές φορές στο έδαφος δίπλα 
σε βράχους, ξεριζωμένα δέντρα 
ή πυκνή βλάστηση και σπάνια 

σε παλιά κτήρια . Τρέφεται με θη-
λαστικά (λαγούς, ποντίκια, σκα-
ντζόχοιρους, αρουραίους κ.λπ.) 
και πτηνά (πάπιες, κορακοειδή, 
γλάρους κ.λπ.) .(1) Παρά το μέγε-
θός του και τα μεγάλα του νύχια, 
είναι γενικά φιλήσυχος και δια-
κριτικός κοντά στη φωλιά, ενώ 
σπάνια επιτίθεται στον άνθρωπο . 
Μερικές φορές θα προσποιηθεί 
τον τραυματία στο έδαφος, ώστε 
να απομακρύνει τον εισβολέα από 
τη φωλιά με τους νεοσσούς, τσιρί-
ζοντας θρηνητικά .(1)

Ο Μπούφος είναι η μεγαλύτε-
ρη γλαύκα με πυκνό φτέρωμα, 
μεγάλο κεφάλι και γεροδεμένη 
κατασκευή . Όταν είναι ήρεμος 
παίρνει σχήμα «βαρελιού», ενώ 
όταν είναι σε επιφυλακή παρου-
σιάζει μακρύ, αλλά χοντρό λαι-
μό . Έχει μακριές τούφες αυτιών 
(ορατές, εκτός από όταν πετά), οι 
οποίες είναι χαμηλωμένες, όταν 
είναι χαλαρός ή φοβισμένος και 
σηκωμένες, όταν φωνάζει ή έχει 
ενοχληθεί . Το πέταγμά του είναι 
σταθερό και δυνατό, τα φτερο-
κοπήματά ρηχά και αερογλιστρά 
σε ευθεία γραμμή . Έχει μεγάλους 
οφθαλμούς με βαθύ πορτοκαλο-
κόκκινο χρώμα . Κοιλιακώς είναι 
κιτρινοκάστανος με σκούρες και 
φαρδιές στο στήθος ραβδώσεις . 
Ραχιαίως, έχει πιο σκούρο καφε-
τί χρώμα με έντονες μαυριδερές 
ραβδώσεις και κυματιστές ρίγες . 
Ο λάρυγγάς του είναι λευκός και 
ορατός, όταν φωνάζει . Ο Μπού-
φος έχει μήκος από 59cm έως 
73cm, άνοιγμα φτερών που κυ-
μαίνεται από 138cm έως 170cm 
και βάρος 2,7 Kg .(1,2) ■
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ΛΙΜΝΟΦΙΔΟ / DICE SNAKE
Natrix Tessellata / Family: Colubri- 
dae / Subfamily: Natricinae

Το Λιμνόφιδο είναι ένα μεσαίου 
μεγέθους φίδι με το μήκος των 
αρσενικών να αγγίζει τα 90cm . 
Τα μεγαλύτερα θηλυκά μπορούν 
να φτάσουν τα 120cm και πολύ 
σπάνια τα 130cm . Έχει λεπτό, επί-
μηκες κεφάλι με τα ρουθούνια και 
τους οφθαλμούς τοποθετημένα 
αρκετά ψηλά, κάτι που τους δίνει 
τη δυνατότητα να αναπνέουν και 
να βλέπουν καλύτερα στο νερό . 
Έχουν ποικίλους χρωματισμούς 
σε τόνους του γκρι και του πρά-
σινου με μαύρες, κανονικά διατε-
ταγμένες κηλίδες στη ράχη . Στην 
περιοχή της κεφαλής, ο χρωματι-
σμός είναι συνήθως ενιαίος χωρίς 
κηλίδες ή στίγματα . Η κοιλία είναι 
λευκή, υποκίτρινη ή και κοκκινω-
πή με μαύρα σημάδια που πυκνώ-
νουν στην περιοχή της κοιλιάς . 
Πολύ σπάνια μπορούν να πα-
ρατηρηθούν μελανιστικά άτομα 
(μαύρος χρωματισμός), ωστόσο 
ορισμένοι πληθυσμοί έχουν πολύ 
σκούρο χρώμα . Οι ραχιαίες φολί-
δες του είναι τροπιδωτές, διατε-
ταγμένες σε 19 σειρές (σπάνια 21 
σειρές) στο μέσον του σώματος . (3)

Το Λιμνόφιδο είναι ένα υδρόβιο 
είδος φιδιού που μπορεί να πα-
ρατηρηθεί σε περιοχές με στάσιμα 
νερά αλλά και σε ποτάμια . Είναι 
πιο κοινό σε περιοχές με χαμηλό 
υψόμετρο, αν και έχει βρεθεί σε 
περιοχές μέχρι τα 2 .200m . Απο-
τελεί έναν πολύ καλό κολυμβητή 
και μπορεί να παρατηρηθεί κάτω 
από το νερό για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα . Είναι ημερόβιο είδος 
το οποίο περνάει αρκετό χρόνο 
στον ήλιο για να θερμανθεί πριν 
μπει στο νερό (θερμορύθμιση) . 
Τους καλοκαιρινούς μήνες, εγκα-
ταλείπει το νερό το σούρουπο ή 
νωρίς τη νύχτα .(1)

Η τροφή του αποτελείται κυρί-
ως από ψάρια και λιγότερο από 
αμφίβια . Ζευγαρώνει τον Απρί-
λιο, και τα θηλυκά γεννούν τον 
Ιούνιο 5-25 αβγά σε υγρό χώμα 
ή σε βλάστηση με αποσύνθεση . 
Αν κινδυνεύσει, προσποιείται το 
νεκρό και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις βγάζει και αίμα από το στό-
μα . Το Λιμνόφιδο, εξαπλώνεται 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα, την 
Πελοπόννησο, την Εύβοια και την 
Κρήτη . Επίσης, έχει παρατηρηθεί 
και σε ορισμένα άλλα νησιά του 
Αιγαίου και του Ιονίου, όπως η 
Λέσβος, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η 
Σέριφος, η Τήνος και τα Κύθηρα . 
(3,4) Το Λιμνόφιδο είναι ένα εντε-
λώς ακίνδυνο, μη-δηλητηριώδες 
φίδι . Αν πιαστεί, δαγκώνει εξαιρε-
τικά σπάνια .(4) ■

ΑΓΙΟΦΙΔΟ 
/ EUROPEAN CAT SNAKE
Telescopus Fallax 

/ Family: Colubridae

Το Αγιόφιδο είναι ένα μεσαίου 
μεγέθους το οποίο έχει λογικό 
μήκος έως 100cm, ενώ σε εξαι-
ρετικά σπάνια περιπτώσεις μπορεί 
να φτάσει τα 130cm . Είναι κυρίως 
νυκτόβιο φίδι . Η κόρη των οφθαλ-
μών του είναι σχισμοειδής (όπως 
στις γάτες), ενώ σε σκοτάδι κα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η 
κόρη ανοίγει και παίρνει στρογ-
γυλό σχήμα . Έχει γκρίζο-καστανό 
χρώμα και φέρει σκούρες καφέ 
κηλίδες σε όλο το μήκος της 
ράχης του . Στη βάση του κεφα-
λιού του φέρει χαρακτηριστικά 
σκούρο «κολάρο» ή «σταυρό» . 
Στην Ελλάδα απαντούν 4 υποεί-
δη (1 κοινό και 3 ενδημικά) τα 
οποία παρουσιάζουν διαφορές 
στην πυκνότητα κηλίδων και 
στον χρωματισμό (i. Telescopus 
fallax ssp. fallax, ii. Telescopus 
fallax ssp. intermedius – Αντι-
κύθηρα, iii. Telescopus fallax ssp. 

multisquamatus – Κουφονήσι 
Κρήτης, iv. Telescopus fallax ssp. 
pallidus – Κρήτη, Γαύδος, Ελάσσα, 
Χριστιανή, Σαντορίνη, Κάσσος) .(3,4)

Προτιμά τα φρύγανα και τη μακ-
κία βλάστηση, τις καλλιεργημέ-
νες εκτάσεις και τα αραιά δάση, 
ειδικά αν υπάρχουν πέτρες, βρά-
χια και πετρότοιχοι . Η τροφή του 
αποτελείται κυρίως από σαύρες 
και περιστασιακά από μικρά φίδια, 
μικροθηλαστικά και πουλιά . Κυ-
νηγάει ανάμεσα σε βράχους και 
πέτρες ψάχνοντας για σαύρες και 
μικρά τρωκτικά και αναρριχάται 
επιδέξια ψάχνοντας για νεοσσούς . 
Ζευγαρώνει την άνοιξη και τα θη-
λυκά γεννούν 5-18 αβγά τα οποία 
εκκολάπτονται περίπου στα μέσα 
του Αυγούστο .(3)

Το Αγιόφιδο έχει εξάπλωση σε όλη 
την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς 
και σε πολλά νησιά του ανατολι-
κού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, 
των Κυκλάδων, των Σποράδων, 
του Σαρωνικού, των Κυθήρων, του 
Ιονίου καθώς και στην Κρήτη . 

Το Αγιόφιδο είναι ένα δηλητηρι-
ώδες φίδι με ασθενές δηλητήριο 
(Οπισθόγλυφο: Τα δόντια που 
εκχέουν το δηλητήριο είναι στο 
πίσω μέρος της άνω σιαγόνας, σε 
τέτοια θέση που καθιστά αδύνατη 
την έγχυση στον άνθρωπο) . Το 
δηλητήριο δρα μεν αποτελεσμα-
τικά στα θηράματα αλλά δεν προ-
καλεί συμπτώματα στον άνθρωπο . 
Συνήθως «σφυρίζει» αν πιαστεί 
και προσποιείται πως θα επιτεθεί, 
εξαιρετικά σπάνια θα δαγκώσει . 
Στην Κεφαλονιά χρησιμοποιείται 
σε θρησκευτικές παραδόσεις με 
αρχαίες ρίζες, όταν αρκετά φίδια 
μεταφέρονται στην εκκλησία της 
Παναγίας της Λαγκουβάρδας από 
τις 6 έως τις 15 Αυγούστου και 
διατίθενται στο να τα αγγίζουν οι 
επισκέπτες πιστεύοντας πως πρό-
κειται για θαύμα, εξού και η κοινή 
ονομασία του Αγιόφιδο . Αποτελεί 
ένα εντελώς ακίνδυνο φίδι .(3,4) ■
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ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΗ
Η ΚΡΥΦΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Πρoπτυχιακός Φοιτητής Δεύτερου   Έτους 
Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ

Ο μόλυβδος αποτελεί ένα ιχνοστοιχείο που μπορεί να 
βρεθεί φυσικά στο έδαφος και το νερό και μπορεί να 
είναι ένα από τα πιο τοξικά μέταλλα, καθώς η παραμι-
κρή έκθεση σε αυτόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
δηλητηριάσεις στους ζωντανούς οργανισμούς . Παρό-
λα αυτά, ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε σκάγια και 
αλιευτικά εργαλεία εδώ και δεκαετίες, . Τα μολύβδι-
να σκάγια είναι ουσιαστικά μικρά σφαιρίδια που κατά 
την εκπυρσοκρότηση διασπείρονται . Εξαιτίας αυτού 
του γεγονότος, μόνο ένας μικρός αριθμός σκαγιών 
εισέρχεται στο σώμα του θηράματος, με τα υπόλοιπα 
να καταλήγουν στο έδαφος ή τις υδάτινες επιφάνειες . 
Σύμφωνα με τον ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χη-
μικών Προϊόντων), περίπου 21 .000 με 27 .000 τόνοι 
μόλυβδου καταλήγουν στο περιβάλλον ετησίως από 
αυτή την χρήση . Στην φωτογραφία μπορεί να παρατη-
ρηθεί η πυκνότητα του εναποτιθέμενου μόλυβδου σε 
διάφορες περιοχές της Ευρώπης, εξαιτίας του κυνη-
γιού πτηνών και της αθλητικής σκοποβολής .(1, 2, 3, 4)

Η τοξικότητα του μόλυβδου στους ανθρώπους είναι 
γνωστή για αιώνες και το θέμα πήρε μεγάλες δια-
στάσεις όταν μερικές μελέτες στα τέλη του 20ου αι-
ώνα έδειξαν ότι η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών 
σε αυτόν, μπορεί να έχει μη–αναστρέψιμη επίπτωση 
στον δείκτη νοημοσύνης τους . Η δηλητηρίαση από 
μόλυβδο (με πηγή τα μολύβδινα σκάγια) στην άγρια 
πανίδα, είναι αναγνωρισμένη για περισσότερο από 
έναν αιώνα . Τα πτηνά υφίστανται δηλητηριάσεις από 

την άμεση κατάποση του μόλυβδου από το περιβάλ-
λον, ή από τη βρώση ενός ζώου το οποίο έχει προη-
γουμένως καταπιεί μολύβδινα σκάγια . Η πρώτη περί-
πτωση αναφέρεται κυρίως σε παρυδάτια και υδρόβια 
πτηνά όπως οι χήνες, οι πάπιες και τα φοινικόπτερα 
(ιδιαίτερα αυτών που διαθέτουν ιδιαίτερα μυώδεις 
πρόλοβους και καταπίνουν χαλίκια για να θρυμμα-

τίσουν περαιτέρω την τροφή τους), και η δεύτερη 
περίπτωση αφορά κυρίως τα αρπακτικά πτηνά που 
τρώνε άλλα πτηνά και θηλαστικά που έχουν πυροβο-
ληθεί από ανθρώπους . Στην εικόνα μπορούν να πα-
ρατηρηθούν οι δύο τρόποι με τους οποίους τα πτηνά 
μπορούν να προσλάβουν τα μολύβδινα σκάγια .(1, 4)

Όταν τα μολύβδινα σκάγια εισέλθουν στο πεπτικό 
σύστημα των πτηνών, ο μόλυβδος μπορεί να κατα-

στραφεί άμεσα με μηδαμινή απορρόφηση, να παρα-
μείνει μέχρι την ολοκληρωτική διάβρωσή του, να 
διαλυθεί και να απορροφηθεί ή να μην παρουσιάσει 
καμία απολύτως συνέπεια . Το περιεχόμενο του προ-
λόβου είναι ιδιαίτερα όξινο, με αποτέλεσμα αυτή η 
οξύτητα σε συνδυασμό με τις έντονες περισταλτικές 
κινήσεις του, μπορούν να οδηγήσουν σε ολική διά-
λυση ενός σκαγιού μέσα σε μερικές εβδομάδες . Ο 
απορροφημένος μόλυβδος μεταφέρεται άμεσα στην 
κυκλοφορία του αίματος και εναποτίθεται άμεσα 
στους μαλακούς ιστούς, κυρίως στο ήπαρ και στους 
νεφρούς, αλλά και στα οστά και στα αναπτυσσόμε-
να φτερά των πτηνών . Ο μόλυβδος που εναποτίθε-
ται στα οστά, παραμένει εκεί για μία μεγάλη χρονική 
περίοδο και βιοσυσσωρεύεται κατά την διάρκεια της 
ζωής ενός ζώου, ενώ ο μόλυβδος που εναποτίθεται 
στους μαλακούς ιστούς έχει πολύ μικρότερο χρόνο 
ημιζωής (εβδομάδες έως μήνες) . Ο μόλυβδος της 
αιματικής κυκλοφορίας (PbB) διατηρείται εκεί για 
εβδομάδες έως μήνες μετά την έκθεση .(4)

ΠΩΣ Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΖΩΑ
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο μόλυβδος 
μπορεί να προσληφθεί από τα ζώα ένας από αυτούς 
είναι ότι τα σκάγια εναποτίθενται στο περιβάλλον με 
αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του στο 
έδαφος και στο νερό . Τα άγρια ζώα μπορεί να εκτε-
θούν σε αυτόν τον μόλυβδο μέσα από το νερό ή την 
κατάποση του μολυσμένου χώματος, μέσω των φυ-
τών και των κατώτερων οργανισμών στους οποίους 
θα έχει συσσωρευθεί .(4)

Όπως προαναφέρθηκε, όταν λαμβάνει χώρα ένας 
πυροβολισμός, μόνο ένα μικρό ποσοστό των σκα-
γιών θα ενσωματωθεί στο σώμα του θηράματος 
και το μεγαλύτερο μέρος θα καταλήξει στο έδαφος . 
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Κάτω από τις περισσότερες περιβαλλοντικές συν-
θήκες, ο μεταλλικός μόλυβδος είναι σχετικά στα-
θερός . Με το πέρασμα του χρόνου, τα μολύβδινα 
σκάγια που έχουν εναποτεθεί στο νερό και το χώμα 
θα διαλυθούν μέσω μιας διαδικασίας διάβρωσης και 
διάφορων χημικών διεργασιών που ευνοούνται από 
το χαμηλό pH . Η αποικοδόμηση του μόλυβδου είναι 
μία αργή διαδικασία που διαρκεί για δεκάδες έως και 
εκατοντάδες χρόνια . Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα το 
στοιχείο αυτό να βιοσυσσωρεύεται όσο οι πυροβο-
λισμοί και το κυνήγι συνεχίζεται . Τα σκάγια βυθίζο-
νται αργά στους περισσότερους τύπους χώματος και 
λάσπης, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα των σκαγιών 
που προσλαμβάνονται από τα πτηνά αποτελεί αυτά 
των πιο πρόσφατων πυροβολισμών . Αυτή είναι και η 
απόδειξη ότι ο μόλυβδος μπορεί να προσληφθεί από 
τα πτηνά και άμεσα (με την μορφή σκαγιών) μέσω 
του χώματος και της λάσπης από πολλά είδη πτηνών, 
κυρίως υδρόβιων . Το παρακάτω διάγραμμα παρουσι-
άζει ότι για ένα γνωστό είδος υδρόβιου πτηνού, ή για 
είδη με παρόμοια οικολογία όσον αφορά στον τρόπο 
που προσλαμβάνουν την τροφή τους, το ποσοστό 
των πτηνών που έχουν προσλάβει μολύβδινα σκά-
για είναι μεγαλύτερο στην Ευρώπη από την Βόρεια 
Αμερική .(4)

Τέλος, ο μόλυβδος μπορεί να προσληφθεί από αρπα-
κτικά πτηνά και κατά συνέπεια να τα δηλητηριάσει, 
καθώς είναι διαθέσιμος μέσω της σάρκας των θηρα-
μάτων τους (τα οποία έχουν προηγουμένως πυροβο-
ληθεί), με την μορφή ολόκληρων σκαγιών ή μικρών 
θραυσμάτων . Η έκθεση συμβαίνει όταν τα τραυματι-
σμένα ζώα θανατώνονται αλλά δεν περισυλλέγονται, 
όταν τμήματα του σώματος του θηράματος απορρί-
πτονται ή όταν τα ζώα που πυροβολούνται, τραυμα-
τίζονται, αλλά επιβιώνουν (κάτι που τα κάνει πιο ευ-
άλωτα σε πρόωρο θάνατο ή σε θήρευση) . Μέσω της 
θήρευσης, ο μόλυβδος τελικά καταλήγει στα αρπα-
κτικά πτηνά και κατά συνέπεια τα δηλητηριάζει . Όσον 
αφορά τον μεγαλύτερο αετό που απαντά στον ελλα-
δικό χώρο, τον Θαλασσαετό (Haliaetus albicilla), η 
μολυβδίαση είναι το πρώτο αίτιο θανάτου στα νεαρά 
και το δεύτερο στα ενήλικα πτηνά .(4,5)

ΠΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ 
ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΗΣ
Ο μόλυβδος, όσον αφορά στα ζώα και στον άνθρω-
πο, επηρεάζει πολλές κυτταρικές διεργασίες και εν-
ζυμικά συστήματα σε όλο το σώμα . Όσον αφορά στο 
κυκλοφορικό σύστημα, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 
την περιφερική κυκλοφορία, την καρδιακή παροχή 
στα αγγεία και τον αριθμό των καρδιακών παλμών 
προκαλώντας πολλές φορές προβλήματα όπως 
υπέρταση . Επιπλέον, στα νεφρά οδηγεί σε οξεία ή 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια πολλές φορές εξαιτίας 
του οξειδωτικού στρες που προκαλεί . Ο μόλυβδος, 
επηρεάζει και το αιμοποιητικό σύστημα, την δομική 
ακεραιότητα των οστών, καθώς και το νευρικό σύ-
στημα (τόσο το εγκεφαλονωτιαίο όσο και το αυτό-
νομο) . Τέλος, όσον αφορά στο αναπαραγωγικό σύ-
στημα προκαλεί δυσλειτουργίες τόσο στο αρσενικό 
όσο και στο θηλυκό . Για παράδειγμα, στα οικόσιτα 
Περιστέρια (Columba livia), παρατηρήθηκε επηρεα-
σμένο μέγεθος αβγών και προβλήματα στην ανάπτυ-
ξη των οργάνων των νεοσσών . Στην Κοκκινοπέρδικα 
(Alectoris rufa), παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες στο 
ανοσοποιητικό σύστημα, στις θηλυκές σημειώθηκε 
μειωμένος αριθμός αβγών, ενώ τα αρσενικά είχαν 

ελλειπτική ακροσωμική ακεραιότητα και μειωμένη 
κινητικότητα των σπερματοζωαρίων .(6) Τα συμπτώ-
ματα της μολυβδίασης από τα οποία αυτή μπορεί να 
διαγνωστεί, είναι το γύρισμα της κεφαλής προς τα 
πίσω, πάνω στην πλάτη (lumber neck phenomenon), 
γενικότερη νευρομυϊκή παράλυση με ανικανότητα 
πτήσης και στάσης, διάρροια πράσινου χρώματος, 
αδυναμία και τελικά θάνατος . Η δηλητηρίαση από 
μόλυβδο, είναι δυνατόν να προκαλεί έμμεσα θνη-
σιμότητα όταν συνδυάζεται και με άλλους δευτερο-
γενείς παράγοντες όπως η αρπαγή από θηρευτές, η 
λοίμωξη από παθογόνους μικροοργανισμούς, η ασι-
τία και το ψύχος .(4,7)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑ-
ΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΗ
Σημαντικότερος παράγοντας είναι το είδος του πτη-
νού . Οι καταδυτικές πάπιες προσλαμβάνουν περισ-
σότερα σκάγια, ακολουθούν οι επιφανείας και τέλος 
οι επιφανείας που τρέφονται κυρίως με φυτά στα 
λιβάδια και στα χωράφια . Σημαντικό ρόλο παίζει η 
προτίμηση του είδους ως προς το μέγεθος των χα-
λικιών, έτσι είδη που προτιμούν χαλίκια σε ανάλογο 
μέγεθος με αυτό των σκαγιών είναι πιο ευάλωτα .(7)

Επιπλέον, η επίδραση του μόλυβδου στα πτηνά, δι-
αφέρει μεταξύ των δύο φύλων, λόγω του διαφορε-
τικού βαθμού πρόσληψης των μολύβδινων σκαγιών 
και του ρυθμού με τον οποίο αυτά καταναλώνουν 
τροφή . Τα θηλυκά καταναλώνουν περισσότερα χα-
λίκια ιδίως πριν από την αναπαραγωγική περίοδο με 
σκοπό την πρόσληψη ασβεστίου, έτσι λαμβάνουν και 
περισσότερα σκάγια σε σύγκριση με τα αρσενικά .(7)

Όσον αφορά στην ηλικία, τα ανώριμα άτομα είναι λι-
γότερο ευαίσθητα στον μόλυβδο, καθώς, όπως προ-
αναφέρθηκε, ο μόλυβδος εναποτίθεται μαζί με το 
ασβέστιο στην κατασκευή των οστών .(7)

Σοβαρό παράγοντα αποτελεί επίσης η διαθεσιμότη-
τα και ο ρυθμός πρόσληψης των σκαγιών, ο οποίος 
επηρεάζεται από τον ρυθμό με τον οποίο τα σκάγια 

εναποτίθενται στο ενδιαίτημα και από τον τύπο του 
πυθμένα . Στους υγροτόπους στους οποίους δεν είναι 
διαθέσιμα χαλίκια κατάλληλου μεγέθους, αυξάνεται 
η πρόσληψη σκαγιών από τα πτηνά .(7)

Τέλος, ένας παράγοντας ακόμα είναι η κατανάλω-
ση της τροφής και το είδος της τροφής που κατα-
ναλώνεται από το πτηνό . Είδη που καταναλώνουν 
σκληρή τροφή όπως ο αραβόσιτος οδηγούνται σε 
ταχύτερη διάσπαση των σκαγιών (πιο όξινο πεπτι-
κό περιεχόμενο) και απελευθέρωση του μόλυβδου 
σε σύγκριση με τα είδη που καταναλώνουν μαλακή 
τροφή . Τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και 
φώσφορο μειώνει την τοξικότητα του μόλυβδου . Σε 
πειράματα που έγιναν στην Πρασινοκέφαλη Πάπια 
(Anas Platyrhynchos), παρατηρήθηκε ότι όταν τα 
πτηνά προσλάμβαναν και χώμα μαζί με την τροφή 
τους, η τοξικότητα του μόλυβδου μειωνόταν . Στις πα-
ρακάτω φωτογραφίες (Φορέας Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου ― 2021), 
απεικονίζεται ένα Φοινικόπτερο (Phoenicopterus 
roseus) με μολυβδίαση, καθώς και μία ακτινογραφία 
στην οποία μπορούν να παρατηρηθούν τα μολύβδινα 
σκάγια στο πεπτικό του σύστημα .(2,7)
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μικρότερο του 8% . Στις καταδυτικές πάπιες Γκισάρι 
(Aythya Ferina) και Βαλτόπαπια (Aythya Nyroca) το 
ποσοστό ήταν 16,7% και για την Ασπρομέτωπη Χήνα 
(Anser Albifrons) 18,2% .(4,7)

Σε πληθυσμιακό επίπεδο, εκτιμήθηκε σε περιοχή της 
Βρετανίας ότι το ποσοστό θνησιμότητας από μόλυ-
βδο ανέρχεται σε 5% για την Σουβλόπαπια (Anas 
Acuta) και από 2 έως 4% για την Πρασινοκέφαλη 
Πάπια (Anas Platyrhynchos), ποσοστά ανάλογα των 
ερευνών που διεξάχθηκαν στην Βόρεια Αμερική . 
Υπάρχουν βέβαια εκτιμήσεις για μεγαλύτερη θνησι-
μότητα, όπως και μία τάση των υδρόβιων θηραματι-
κών ειδών που είναι πιο ευαίσθητα στη μολυβδίαση 
να σχετίζεται με μία μεγαλύτερη τάση για μείωση του 
πληθυσμού τους . Στο παρακάτω διάγραμμα απεικο-
νίζεται η συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης μόλυ-
βδου και της τάσης του χειμερινού πληθυσμού στην 
Ευρώπη 15 ειδών υδρόβιων πτηνών .(4,7)

Όσον αφορά στα ορνιθόμορφα η κατάσταση είναι 
αρκετά πιο καλή . Στις Κοκκινοπέρδικες (Alectoris 
Rufa), κατάποση έστω ενός σκαγιού εντοπίζεται με-
ταξύ 1,4% στην Βρετανία και 3,9% στην Ισπανία . Για 
την Πεδινή Πέρδικα (Perdix Perdix) στην Βρετανία το 
ποσοστό ανέρχεται σε 4,5% στις ενήλικες και 6,9% 
στις ανήλικες, και η συνολική θνησιμότητα εκτιμάται 
στο 3% του πληθυσμού . Στην Ουγγαρία, το 4,75% 
των Φασιανών (Phasianus sp.) είχαν καταναλώσει 
1 – 8 σκάγια .(4,7)

Το κυνήγι και το άθλημα της ελεύθερης σκοπο-
βολής με μολύβδινα σκάγια, εκτός από ανήθικες 
ενέργειες για τον άνθρωπο και την άγρια ζωή, πλέ-
ον αποτελούν και ποινικό αδίκημα . Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, έχει ψηφίσει υπέρ της απαγόρευσης 
της χρήσης μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσσοντας την προ-
στασία της ανθρώπινης υγείας και της φύσης έναντι 
της εξυπηρέτησης των κυνηγών και της βιομηχανίας 
σκαγιών μόλυβδου . Στην Ελλάδα, μάλιστα, η χρήση 
μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους έχει απαγο-
ρευτεί από το 2013, αλλά αυτά συνεχίζουν να χρησι-

μοποιούνται από ανθρώπους οι οποίοι παραβλέπουν 
τις τοξικές τους επιπτώσεις, ενώ μη-τοξικές επιλο-
γές όπως τα ατσάλινα σκάγια είναι διαθέσιμες στην 
αγορά . Κάθε χρόνο, ο πλανήτης χάνει πάνω από ένα 
εκατομμύριο πτηνά εξαιτίας της μολυβδίασης . Είναι 
δικό μας χρέος να μειώσουμε αυτό τον αριθμό και να 
εξαλείψουμε την απειλή της μολύβδινης δηλητηρία-
σης για τη δημόσια υγεία .(3) ■

ΔΟΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αν η δόση του μόλυβδου ανέρχεται στα δέκα σκά-
για, τότε ο θάνατος του πτηνού θα επέλθει σε ένα 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα . Όσον αφορά στα 
περισσότερα είδη, απαιτούνται 4 – 5 σκάγια περίπου, 
ώστε το πτηνό να οδηγηθεί σε θάνατο, ενώ σε συγκε-
κριμένες συνθήκες, ακόμα και 1 – 3 σκάγια (16mg/
kg σωματικού βάρους) μπορούν να θεωρηθούν ως 
ικανή δόση για την θανάτωση αρκετών ειδών .(4,7)  

Στην Ευρώπη, για την Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas 
Platyrhynchos) διαπιστώνεται ότι η κατάποση ενός 
τουλάχιστον σκαγιού κυμαίνεται από το 2%–10% 
των πτηνών στην Βόρεια και από το 25%–45% των 
πτηνών στην Νότια Ευρώπη . Υψηλότερα ποσοστά κα-
τάποσης έχουν καταγραφεί στην Σουβλόπαπια (Anas 
Acuta) και το Γκισάρι (Aythya Ferina) με νούμερα που 
ανέρχονται σε 60%–70% . Η μολυβδίαση έχει ανα-
γνωριστεί ως σημαντικό αίτιο θανάτου για το Κεφα-
λούδι (Oxyura Leucocephala) και για τους Κύκνους 
(Cygnus Sp.), όσον αφορά στα παρυδάτια είδη .(4,7)

Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί δύο έρευνες όσον 
αφορά στην δηλητηρίαση από τον μόλυβδο, η πρώ- 

τη το 1990 στο Δέλτα του Έβρου (Pain και Χανδρι-
νός) όπου συλλέχθηκαν 100 θηρεμένες πάπιες και 
η δεύτερη την περίοδο 2004 - 2008 στο Δέλτα του 
Έβρου, στον Αλιάκμονα - Αξιό, στις Λιμνοθάλασσες 
Μεσολογγίου, στη λίμνη Βιστωνίδα, στη Λιμνοθά-
λασσα Καλλονής και στο Δέλτα Σπερχειού (Καζα-
ντζίδη & Καρμίρη), όπου συλλέχθηκαν 547 υδρόβια 
πτηνά που ανήκαν σε 18 είδη . Στην πρώτη έρευνα, 
βρέθηκε ότι το 40% – 50% των Γκισαριών (Aythya 
Ferina), Σουβλόπαπιων (Anas Acuta) και Πρασινοκέ-
φαλων (Anas Platyrhynchos) είχαν καταπιεί τουλά-
χιστον ένα σκάγι, ενώ για τα υπόλοιπα είδη πάπιας 
το ποσοστό δεν ανερχόταν πάνω από το 15% . Στην 
δεύτερη έρευνα, τα ποσοστά κατάποσης ήταν μικρό-
τερα της πρώτης με τα ποσοστά στο Δέλτα του Έβρου 
να είναι μεγαλύτερα από αυτά των άλλων περιοχών 
δειγματοληψίας . Στην Σουβλόπαπια (Anas Acuta) το 
ποσοστό ήταν 26,7%, στην Πρασινοκέφαλη (Anas 
Platyrhynchos) το ποσοστό ήταν 16,2% και στο Σφυ-
ριχτάρι (Anas Penelope) 11,5%, ενώ για τα υπόλοι-
πα είδη των επιφανειακών παπιών το ποσοστό ήταν 
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Η ράτσα Beagle είναι μία από τις 
πιο αγαπητές ανά τον κόσμο λόγω 
της χαρακτηριστικής εμφάνισης 
αυτών των σκυλιών αλλά και του 
φιλικού τους χαρακτήρα, αποτε-
λώντας έμπνευση ακόμη και για 
ήρωες παιδικών ταινιών όπως ο 
Snoopy . Ακόμη μία απόδειξη της 
απήχησής τους αποτελεί το γεγο-
νός ότι με βάση πρόσφατες έρευ-
νες το 58% (μεγαλύτερο από πο-
σοστά που αντιστοιχούν σε άλλες 
ράτσες) των ιδιοκτητών Beagle 
δηλώνουν ότι με την «βοήθεια» 
του σκύλου τους γνώρισαν το ταί-
ρι τους ή έκαναν νέες γνωριμίες . 
Παρόλα αυτά, είναι λίγοι αυτοί 
που γνωρίζουν την ιστορία και την 
ιδιαίτερη πορεία  που οδήγησαν 
στην διαμόρφωση της σημερινής 
μορφής της αγαπητής ράτσας . 

Τα Beagles όπως τα ξέρουμε σή-
μερα είναι ιδιαίτερα φιλικά τόσο 
με άλλα σκυλιά όσο και με τους 
ανθρώπους –ειδικά με τα παι-
διά– καθώς επίσης και εξαιρετικά 
εύθυμα . Αδιαμφισβήτητα είναι αρ-
κετά ενεργητικά και φιλοπερίεργα 

–γεγονός που τα καθιστά ακατάλ-
ληλα ως σκύλους φύλακες– κα-
θώς ιστορικά χρησιμοποιούνταν 
για κυνήγι . Επιπλέον, είναι αρκετά 
ευφυή και αφοσιωμένα, γεγονός 
που διευκολύνει την εκπαίδευ-
σή τους . Ωστόσο,  φημίζονται για 
την τάση τους στο γάβγισμα ενώ 
εμφανίζουν επίσης τάσεις φυγής 
λόγω του φιλοπερίεργου χαρα-
κτήρα τους . 

Ιστορικά, τα Beagles εκτρέφονταν 
για αιώνες για το κυνήγι μικρών 
θηραμάτων όπως κουνέλια και 

αλεπούδες . Ως πρόγονός τους 
θεωρείται το λεγόμενο κυνηγό-
σκυλο του Βορρά με καταγωγή 
από την Αγγλία, το οποίο οι Νορ-
βηγοί διασταύρωσαν με το γαλλι-
κής καταγωγής κυνηγόσκυλο του 
Νότου όταν κατέλαβαν την Αγγλία 
το 1400 . Από την παραπάνω δια-
σταύρωση προέκυψε μια μικρή 
φυλή ονόματι «Μικρό Μπιγκλ» 
(Little Beagle), η οποία λόγω του 
συμπαγούς μεγέθους της βρισκό-
ταν στο σάκο που είναι κρεμασμέ-
νος στη σέλα του κυνηγού . Με τον 
όρο «Beagling» εκείνη την εποχή 
περιγραφόταν ένα κυνήγι με τη 
βοήθεια αγέλης σκύλων . Επιπλέ-
ον, ο όρος «Βeagle» χρησιμοποι-
ούταν για να περιγράψει οποιοδή-
ποτε μικρό κυνηγετικό σκυλί και 
πρωτοεμφανίστηκε το 1515 .

Ωστόσο, το Beagle αναγνωρί-
στηκε ως επίσημη ράτσα από τη 
«Βρετανική Κυνολογική Λέσχη» 
(British Kennel Club, BKC) μόλις 
το 1890 και μόλις το 1885 από 
την αντίστοιχη λέσχη της Αμερι-
κής (American Kennel Club, AKC), 
στην οποία και «μετανάστευσαν» 
τον 19ο αιώνα .

Σε γενικές γραμμές τα Beagles 
είναι δυνατά και υγιή σκυλιά ενώ 
εμφανίζουν ελάχιστα προβλήμα-
τα υγείας με αποτέλεσμα να έχουν 
σήμερα μέσο όρο ζωής τα 12-15 
έτη . Δυστυχώς όμως, η αντοχή και 
γενικώς η καλή κατάσταση της 
υγεία τους, έχει καταστήσει τα συ-
γκεκριμένα σκυλιά αρκετά συχνά 
χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα 
κυρίως για καλλυντικές και δερ-
ματολογικές μελέτες .

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΪΔΟΥ
Πρoπτυχιακή Φοιτήτρια Πρώτου 
Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Σε νευρολογικό επίπεδο, αρκετά 
συχνά παρατηρείται η ασθένεια 
μεσοσπονδύλιου δίσκου (Inter- 
vertebral disc disease, IVDD) 
αποκαλούμενη και ως ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΟ ΠΟΝΟΥ ΤΩΝ ΜΠΙΓΚΛ (Beagle 
Pain Syndrome) λόγω της αυξη-
μένης συχνότητας εμφάνισής της 
στην συγκεκριμένη ράτσα . Αυτή η 
φλεγμονώδης νόσος του νωτιαίου 
μυελού των σκύλων, της οποίας 
η αιτία είναι άγνωστη, πυροδοτεί 
μια πυώδη φλεγμονή του νωτι-
αίου μυελού και των αιμοφόρων 
αγγείων . Ομοίως συχνή ασθένεια 
των Beagle θεωρείται η εκφυ-
λιστική μυελοπάθεια σκύλων 
(αταξία κυνηγετικού σκύλου) που 
είναι μια νευρολογική διαταραχή 
και ειδικότερα εκφυλιστική φλεγ-
μονή του νωτιαίου μυελού και της 
φαιάς ουσίας στο στέλεχος του 
εγκεφάλου που αντανακλάται σε 
κινητικές διαταραχές και σπαστι-
κή παράλυση χωρίς όμως να είναι 
επώδυνη για το σκύλο . 

Καταλήγοντας, αξιοσημείωτη πα-
θολογική περίπτωση στην συγκε-
κριμένη ράτσα αποτελεί η Ασθέ-
νεια Lafora (Lafora’s Disease) . 
Πρόκειται για ασθένεια με υπο-
λειπόμενο τύπο κληρονομικό-
τητας που μπορεί να διαγνωστεί 
αποκλειστικά με ανάλυση DNA . 
Εμφανίζεται συνήθως στα πέντε 
έως επτά έτη ζωής με συμπτώ-
ματα παρόμοια με την επιληψία 
όπως απώλεια ελέγχου κίνησης, 
τύφλωση και άνοια . 

Ακόμη, ασθένειες που εμφανίζο-
νται συχνά  στην συγκεκριμένη 
ράτσα είναι η επιληψία, ο υπο-

θυρεοειδισμός, η δυσπλασία των 
γοφών καθώς και άλλες ασθένει-
ες που εμφανίζονται σε όλες τις 
ράτσες με παρόμοια συχνότητα 
(π.χ. διαβήτης, καρκινώματα) ενώ 
η εμφάνισή τους εξαρτάται και 
από άλλους παράγοντες όπως η 
διατροφή και το περιβάλλον δια-
βίωσης του ζώου . 

Αξιοσημείωτη είναι τέλος μία 
μετάλλαξη που εμφανίζεται στα 
Beagles και ονομάζεται  BEAGLE 
DWARFISM SYNDROME (BDS) ή 
Dwarfism ή Chondrodystrophy  
και τα σκυλιά που πάσχουν απο-
καλούνται The Funnies . Η συγκε-
κριμένη δυσμορφία οφείλεται σε 
μία μετάλλαξη στο χρωμόσωμα 
έξι ενώ δεν υπάρχει κάποια γε-
νετική εξέταση που να μπορεί να 
βοηθήσει στην διάγνωση της συ-
γκεκριμένης ασθένειας . 

Σε ό,τι αφορά την φροντίδα τους 
σε επίπεδο υγιεινής, παρότι το τρί-
χωμα τους θεωρείται κοντό απαι-
τεί –υπό κανονικές συνθήκες– 
περιποίηση (grooming) μία φορά 
την εβδομάδα ενώ τα δόντια τους 
απαιτούν βούρτσισμα δύο φορές 
την εβδομάδα και τα αυτιά τους 
συχνή περιποίηση . 

Καταληκτικά, ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτεί όπως αναφέρθηκε η δια-
τροφή τους η οποία πρέπει είναι 
ισορροπημένη και να συνδυάζεται 
με τακτική άσκηση (έως μία ώρα 
ημερησίως) για αποφυγή παχυ-
σαρκίας και κατάθλιψης ενώ συ-
στήνονται και τακτικές επισκέψεις 
στον κτηνίατρο για την εξασφάλι-
ση της καλής υγείας του σκύλου . ■

· www.thekennelclub.org.uk

· www.marketplace.akc.org

· www.cdn.akc.org

· www.thesprucepets.com

· www.akc.org

· www.thekennelclub.org.uk

· www.aladarbeagles.com

Το Beagle αναγνωρίστηκε ως επίσημη 
ράτσα από τη «Βρετανική Κυνολογική 
Λέσχη» το 1890 και το 1885 από την 
αντίστοιχη λέσχη της Αμερικής όπου και 
«μετανάστευσαν» τον 19ο αιώνα.
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ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πρoπτυχιακή Φοιτήτρια Δεύτερου Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Ο παγκολίνος είναι ένα είδος που, 
αν και αρκετά άγνωστο στο γενι-
κό πληθυσμό, απέκτησε μεγάλη 
φήμη τα τελευταία δύο χρόνια . 
Αιτία για αυτό ήταν η πιθανή σύν-
δεσή του με την εμφάνιση του 
κορωνοϊού . Όταν διερευνήθηκαν 
πιθανοί ενδιάμεσοι ξενιστές του 
SARS-CoV-2 για τον έλεγχο της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19, 
διαπιστώθηκε μεγάλη γενετική 
ομοιότητα με ιούς SARS-CoV-like 
CoVs που ανιχνεύθηκαν σε δείγμα- 
τα πνεύμονα του παγκολίνου .(1)

Παρόλο που τελικά απεδείχθη 
πως η περιοχή δέσμευσης του 
υποδοχέα angiotensin-convert-
ing enzyme-2 (ACE2) του παγκο-
λίνου έχει ελάχιστη ισχύ δέσμευ-
σης με την πρωτεΐνη-ακίδα του 
ιού και επομένως το είδος αυτό 
δε θεωρείται υπεύθυνο για λοι-
μώξεις COVID-19 στους ανθρώ-
πους(2) συνέχισε να εμπλέκεται 
στα σενάρια της αρχικής προέλευ- 
σης του ιού .

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- 
ΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ; Αυτό 
που κάνει το συγκεκριμένο είδος 
τόσο ιδιαίτερο εμφανισιακά, είναι 
σίγουρα οι προστατευτικές φολί-
δες κερατίνης που έχει στο δέρμα 
του, οι οποίες μοιάζουν με λέπια, 
χωρίς όμως να έχουν σχέση με 
τα αντίστοιχα λέπια των ερπετών . 
Αντιθέτως, έχουν μεγάλη ιστολο-

γική ομοιότητα με τα νύχια των 
ανθρώπων . Είναι αρκετά σκληρά 
και αιχμηρά, προστατεύοντάς τους 
από κινδύνους . Αποτελούν μία 
εύκαμπτη, δερματική πανοπλία 
και έχουν εξαιρετική αντοχή στη 
φθορά από τρυπήματα .(3)  Όταν οι 
παγκολίνοι αισθανθούν απειλή, 
κουλουριάζονται σχηματίζοντας 
με το σώμα τους μια μπάλα .

Το μήκος τους δεν ξεπερνά το ένα 
μέτρο, ενώ τα θηλυκά είναι εμ-
φανώς μικρότερα, έχοντας έως 
και 50% λιγότερο βάρος από τα 
αρσενικά . Τα μέρη που ζουν είναι 
συνήθως ξερά, κούφια δέντρα ή 
σκάβουν σήραγγες στο έδαφος . 
Μοιάζουν εξωτερικά με τους μυρ-
μηγκοφάγους, κυρίως στο ρύγ-
χος, το οποίο δεν είναι καθόλου 
τυχαίο, καθώς και τα δύο ζώα 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους 
για να εντοπίζουν και να κατανα-
λώνουν τερμίτες και μυρμήγκια . 
Οι ήχοι που παράγουν όταν τρώνε 
είναι και οι μοναδικοί των, κατά 
τα άλλα, εξαιρετικά αθόρυβων 
αυτών ζώων . Είναι νυκτόβια πλά-
σματα και έχουν πολύ ανεπτυγμέ-
νη όσφρηση η οποία τους βοηθά 
να βρουν τροφή . Μερικά είδη πα-
γκολίνου είναι ενεργά και κάποιες 
ώρες της ημέρας, ενώ τις υπόλοι-
πες κουρνιάζουν, με το πρόσωπο 
να βρίσκεται κάτω από την ουρά 
για επιπλέον προστασία .  

Ένα χαρακτηριστικό τους που δεν 
είναι τόσο γνωστό, παρόλο που 
μπορεί να γίνει αρκετά ιδιάζον, 
είναι η χημική ουσία με έντο-
νη μυρωδιά που παράγεται από 
τους αδένες του πρωκτού, όπως 
συμβαίνει και στους ασβούς . Χρη-
σιμοποιούν τη μυρωδιά για να 
αποφεύγουν αρπακτικά, ωστόσο 
η όσφρηση και η μυρωδιά είναι 
χρήσιμες στους παγκολίνους και 
κατά την περίοδο ζευγαρώματος . 

Είναι μοναχικά ζώα και ζευγαρώ-
νουν μία φορά το χρόνο . Για να 
έρθουν σε αλληλεπίδραση μετα-
ξύ τους, τα αρσενικά μαρκάρουν 
τη θέση τους με ούρα ή κόπρανα 
και τα θηλυκά, με τη βοήθεια της 
όσφρησής, τα εντοπίζουν . Μετά 
από 140 ημέρες κύησης, τα θη-
λυκά γεννάνε έναν απόγονο . Τον 
πρώτο μήνα της ζωής τους, τα 
προστατευτικά λέπια δεν έχουν 
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προλάβει να αναπτυχθούν . Είναι 
λευκά και μαλακά, κάνοντας τα 
μικρά εξαιρετικά ευάλωτα στα αρ-
πακτικά . Εκείνη την περίοδο ζουν 
μέσα στις φωλιές, με τις μητέρες 
να κουλουριάζονται γύρω τους σε 
περίπτωση κινδύνου . Όταν τα λέ-
πια σκληρύνουν και πάρουν μία 
καφέ χροιά, βγαίνουν έξω από 
τα λαγούμια, πάνω στην πλάτη ή 
στην ουρά από τις μητέρες . Μετά 
από δύο χρόνια, πλήρως ανεπτυγ-
μένα και σεξουαλικά ώριμα, οι 
μητέρες τα εγκαταλείπουν .(4)

Αυτά τα πλάσματα, αποτελούν 
το πιο παράνομα διακινούμενο 
θηλαστικό του κόσμου. Τα λέπια 
τους θεωρείται πως έχουν φαρ-
μακευτικές ιδιότητες και χρησι-
μοποιούνται στην βιετναμέζικη 
και κινέζικη ιατρική . Αν και θα-
νατώνονται κυρίως για τα λέπια 
τους, το κρέας τους έχει επίσης 

μεγάλη ζήτηση .(5) Το έντονο πα-
ράνομο εμπόριο σε συνδυασμό 
με την αποψίλωση των δασών, 
έχει ως αποτέλεσμα και τα οκτώ 
είδη παγκολίνου που υπάρχουν 
στον πλανήτη να θεωρούνται 
απειλούμενα, με τρία από αυτά να 
καταγράφονται ως άκρως απει-
λούμενα .

Ο φόβος που προκλήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια για τα ζώα αυτά 
λόγω του κορωνοϊού, οδήγησε σε 
μαζικές σφαγές που μείωσε ακό-
μα περισσότερο τον αριθμό τους . 
Πολλές δράσεις και οργανώσεις 
προσπαθούν να ενημερώσουν για 
την κατάσταση που επικρατεί και 
να βοηθήσουν στην αύξηση του 
πληθυσμού τους και την εξάλειψη 
της βίας απέναντί τους . Για το αν 
η κατάσταση βελτιωθεί, θα δείξει 
ο χρόνος, η πληροφόρηση και η 
προσπάθειά μας . ■
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ΔΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ
ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Πρώτου 
Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ . 

Η διροφιλαρίωση είναι συχνό 
παρασιτικό νόσημα, που οφεί-
λεται στο νηματώδες παράσιτο 
Dirofilaria immitis (τάξη Spirurida, 
οικογένεια Onchocercidae) . Κύ-
ριοι τελικοί ξενιστές του παρα-
σίτου είναι τα μέλη της οικογέ-
νειας Canidae, όπως ο σκύλος 
(Canis Familiaris), o λύκος (Canis 
Lupus), η αλεπού (Vulpes Vulpes), 
το τσακάλι (Canis Aureus) και το 
κόγιοτ (Canis Latrans) . Πολλά, 
διαφορετικά είδη κουνουπιών (πε-  
ρισσότερα από 60 είδη) ανά τον 
κόσμο αποτελούν ενδιάμεσους 
ξενιστές του παρασίτου . Τα πε-
ρισσότερα από αυτά τα είδη ανή-
κουν στα γένη Aedes, Anopheles, 
Psorophora και Culex .(1)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αρκετοί σκύλοι, ιδίως στα αρχικά 
στάδια του νοσήματος, δεν πα-
ρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα . 
Με την πάροδο του χρόνου, η 
εκδήλωση και η ένταση των συ-
μπτωμάτων εξαρτώνται από το 
βαθμό και τη διάρκεια της παρα-
σίτωσης, ουσιαστικά δε αυτά απο-
τελούν την εκδήλωση των αλλοι-
ώσεων στις πνευμονικές αρτηρίες, 

τους πνεύμονες και την καρδιά .(2)

Με βάση το ιστορικό και από την 
κλινική εξέταση μπορεί να δια-
πιστωθούν απώλεια σωματικού 
βάρους, κατάπτωση, λήθαργος, 
βήχας, δύσπνοια, αιμόπτυση, μει-
ωμένη αντοχή κατά την άσκηση 
και διόγκωση της κοιλιάς . Κατά 
την ακρόαση της καρδιάς και των 
πνευμόνων συχνά διαπιστώνονται 
ξηροί ρόγχοι, φύσημα στο δεξιό 
ημιθωράκιο, λόγω ανεπάρκειας 
της τριγλώχινας βαλβίδας, και, 
σπανιότερα, καλπαστικός ρυθμός . 
Αρρυθμίες εμφανίζονται σπάνια 
σε σκύλους με διροφιλαρίωση .(3) 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διαγνωστική προσέγγιση σε 
σκύλους με ή χωρίς κλινική εικό-
να συμβατή με το νόσημα αρχίζει 
με ορολογικό έλεγχο (ανίχνευση 
αντιγόνων που προέρχονται από 
τη μήτρα των ενήλικων θηλυκών 
παρασίτων στον ορό ή το πλάσμα 
του αίματος) και την ανεύρεση 
στο περιφερικό αίμα με άμεση μι-
κροσκόπηση και την ταυτοποίηση 
με την τροποποιημένη μέθοδο 
Knott, των μικροφιλαριών .(2) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αν η διάγνωση γίνει έγκαιρα, η 
διροφιλαρίωση μπορεί να θερα-

πευτεί πριν προκληθεί ανεπανόρ-
θωτη βλάβη στην καρδιά, στους 
πνεύμονες και στα αγγεία . Αντί-
θετα, αν η χρονική διάρκεια της 
ασθένειας είναι μεγάλη ή υπάρχει 
αυξημένος φόρτος παρασίτων, η 
θεραπεία μπορεί να συνοδεύεται 
από επιπλοκές και τα ζώα να χρει-
άζονται αρκετούς μήνες για να 
αναρρώσουν . Σε περίπτωση που 
δε χορηγηθεί θεραπεία, η νόσος 
μπορεί να είναι θανατηφόρα .

Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην εξής επιστημονι- 
κή εργασία: “SINANIS (Θ.Ν. ΣΙ-
ΝΑΝΗΣ) Τ.Ν., KOUTINAS (Χ.Κ. 
ΚΟΥΤΙΝΑΣ) C.K., DIAKOU (Α. ΔΙ-
ΑΚΟΥ) Α. & PAPADOPOULOU 
(Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) P. (2017). 
Canine heartworm disease 
(dirofilariosis) pathogenesis and 
diagnosis of a multidimensional 
disease. Journal of the Hellenic 
Veterinary Medical Society, 
63 (4), 291-300 (https://doi.
org/10.12681/jhvms.15443). ■

1. Lok JB (1988) Dirofilaria sp, 

Taxonomy and Distribution. In: 

(eds.: Boreham P, Atwell RB) Di-

rofilariasis. CRC Press, London, 

pp. 1-28.

2. Bowman DD, Atkins CE 

(2009) Heartworm Biology, 

Treatment, and Control. Vet 

Clin North Am Small Anim Pract 

39:1127-1158.

3. Lombard CW, Ackerman N 

(1984) Right heart enlarge-

ment in heartworm infected 

dogs. Vet Radiol 25:210-217.
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CANADA'S MASTERS
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΪΔΟΥ

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Πρώτου Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Το επάγγελμα του κτηνιάτρου 
αποτελεί ένα από τα πλέον απαι-
τητικά επαγγέλματα στην σύγ-
χρονη εποχή, γεγονός που ωθεί 
τους απόφοιτους κτηνιάτρους 
στην εξειδίκευση με σκοπό την 
απόκτηση περεταίρω γνώσεων 
και την προσωπική ανάδειξη στα 
πλαίσια του κλάδου . Έτσι λοιπόν, 
ένα μεγάλο ποσοστό κτηνιάτρων 
διερευνά άμεσα μετά την απόκτη-
ση του πτυχίου τις πιθανές επι-
λογές μετεκπαιδεύσεων κυρίως 
σε χώρες του εξωτερικού . Όπως 
είναι φυσικό, λόγω της εξέλιξης 
της κτηνιατρικής επιστήμης και 
του ανταγωνισμού που συνεχώς 
εντείνεται, οι επιλογές σχετικά με 
τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης είναι ποικίλες .

Ειδικότερα, μία από τις κορυφαίες 
επιλογές αποτελούν τα πανεπι-
στήμια του Καναδά . Συγκεκριμένα 
στον Καναδά υπάρχουν τρία πα-
νεπιστήμια που προσφέρουν την 
δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε 
αποφοίτους κτηνιατρικών σχολών 
με μέσο κόστος σπουδών ανά 
ακαδημαϊκό έτος τα 10 .000 ευρώ .

Το UNIVERSITY OF SASKATCH-
EWAN (εικόνα 1) ιδρύθηκε το 
1907 είναι γνωστό για τις εκτε-
νείς έρευνες του σε τομείς όπως 
η ιατρική, η κτηνιατρική και άλλες 
θετικές επιστήμες . Σύμφωνα με 

την παγκόσμια κατάταξη πανε-
πιστημίων του 2019 βρίσκεται 
στην 501η θέση . Το συγκεκριμένο 
πανεπιστήμιο προσφέρει μία με-
γάλη ποικιλία μετεκπαιδεύσεων 
στα πλαίσια της κτηνιατρικής επι-
στήμης με μέσο κόστος σπουδών 
6 .000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος .
Πιο συγκεκριμένα, στο University 
οf Saskatchewan μπορεί κα-
νείς να ειδικευτεί στην ιατρική 
μικρών ή και μεγάλων ζώων 
(Small Animal Clinical Science, 
Large Animal Clinical Science), 
στις βιοϊατρικές επιστήμες (Vet-
erinary Biomedical Sciences),  
στην μικροβιολογία (Veterinary 
Microbiology) αλλά και στην πα-
θολογική ανατομική (Veterinary 
Pathology) .

Το UNIVERSITY OF PRINCE ED-
WARD ISLAND (UPEI ― εικόνα 
2) ιδρύθηκε το 1834 και προσφέ-
ρει ετησίως υποτροφίες ύψους 
5 .5 εκατομμυρίων ευρώ δίνει την 
δυνατότητα εξειδίκευσης στον 
τομέα τόσο της κτηνιατρικής επι-
στήμης (Veterinary Science) όσο 
και της κτηνιατρικής φιλοσοφίας 
(Veterinary Philosophy) με δι-
άρκεια σπουδών τα δύο έτη . Σε 
αμφότερα τα προγράμματα, ο εκά- 
στοτε απόφοιτος μπορεί να επι-
λέξει τον τομέα εξειδίκευσης του 
ανάμεσα σε βιοϊατρικές επιστήμες 
(Biomedical Sciences), διαχείρι-

ση υγείας (Health Management) 
είτε παθολογία και μικροβιολογία 
(Pathology and Microbiology) . To 
κόστος σπουδών ανέρχεται στα 
15 .000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος .

Το UNIVERSITY OF CALGARY (ει-
κόνα 3) που βρίσκεται στην πόλη 
Κάλγκαρι του Καναδά, η οποία 
έχει χαρακτηριστεί ως ένα από 
τα καλύτερα μέρη διαμονής ανά 
τον κόσμο, κατέχει την 178η θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη πανε-
πιστημίων το 2019 . Το συγκε-
κριμένο πανεπιστήμιο προσφέρει 
εξειδίκευση στους ίδιους τομείς 

20 IVSA THESSALY

ΑΝΙΜΑ  ―  VET RANGER

με το University of Prince Edward 
Island (UPEI) ενώ το κόστος 
σπουδών ανέρχεται στα 15 .000 
ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος .

Προκειμένου να γίνει κανείς απο-
δεκτός σε κάποιο από τα προ-
γράμματα μετεκπαίδευσης των 
παραπάνω πανεπιστημίων είναι 
απαραίτητο να κατέχει πτυχίο 
Κτηνιατρικής (DMV) είτε κάποιο 
ανώτερο πτυχίο θετικών επι-
στημών (Bachelor of Science or 
Engineering degree) με βαθμό 
επιτυχίας μεγαλύτερο από 80% 
τα τελευταία δύο χρόνια σπου-

δών . Τέλος, είναι απαραίτητη η 
επιτυχία με ικανοποιητικό βαθμό 
(τουλάχιστον 65%-70%) σε κά-
ποια διεθνή εξέταση της αγγλικής 
γλώσσας (IELTS, TOEFL, MELAB) .

Εκτός όμως από τις εξειδικεύσεις 
που προσφέρουν τα πανεπιστήμια 
και το αυξημένο γνωστικό επί-
πεδο, στον Καναδά παρατηρείται 
αυξημένη ζήτηση κτηνιάτρων (οι 
κτηνίατροι στον Καναδά ανέρχο-
νται σε περίπου 15.000 σε πλη-
θυσμό 38.000.000!), η οποία 
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω 
μέχρι το 2030 . Όπως είναι λοιπόν 

λογικό, η επαγγελματική αποκα-
τάσταση είναι άμεση για τους κτη-
νιάτρους οι οποίοι σύμφωνα με 
τον Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Κανα-
δά (CVMA) μπορούν να απασχο-
ληθούν ιδιωτικά (75%), σε θέσεις 
δημοσίου (10%), στην βιομηχανία 
(6%) είτε στην εκπαίδευση (5%) .

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή 
σπουδών και διαμονής σε κάποια 
χώρα του εξωτερικού είναι απα-
ραίτητο να είναι πλήρως συνει-
δητή και οργανωμένη σε τομείς 
όπως η διαμονή, η εργασία και οι 
γενικές συνθήκες διαβίωσης .  ■

·  www.thecanadianencyclope-

dia.ca/en/article/canadian-col-

leges-of-veterinary-medicine

·  www.canadianveterinarians.net 

/documents/a-cαreer-in-veter-

inary-medicine-handout-2018

·  www.mastersportal.com

·  www.usask.ca

·  www.upei.ca

·  www.ucalgary.ca
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Οι ουρακοτάγκοι (στα μαλαισιανά ορανγκ ― άν-
θρωπος, χουταν ― του δάσους), είναι το μόνο 
μέλος της οικογένειας των μεγάλων πιθήκων 
που ζει αποκλειστικά στην Ασία, και συγκεκριμέ-
να στις περιοχές της Βόρνεο (Pongo Pygmaeus),  
Σουμάτρα (Pongo Abelii) και Ταναπούλι (Pongo 
Tapanuliensis) . Φαίνεται ότι διαχωρίστηκαν από 
τους υπόλοιπους πιθήκους περίπου πριν 10 - 16  
εκατομμύρια χρόνια. Πλέον εντάσσονται και αυ-
τοί στα ιδιαίτερα ευαίσθητα είδη προς εξαφάνιση 
αφού αριθμούν συνολικά πενήντα με εξήντα χι-
λιάδες σύμφωνα με το International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources. 
Οι άνθρωποι μοιράζονται μαζί τους ίδιο γενετικό 
υλικό σε ποσοστό 97%. Στις μέρες μας μάλιστα 
υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι είναι 
οι πιο κοντινοί συγγενείς του ανθρώπινου είδους. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της συμπεριφοράς τους 
που κλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
το γεγονός ότι μπορούν να αναγνωρίζουν πρό-
σωπα, να «μιλάνε» για το παρελθόν, να μεταφέ-
ρουν γνώσεις στις επόμενες γενιές και να μαθαίνει 

ο ένας από τον άλλον 

ΛΥΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΔΗ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τέταρτου Έτους 

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

ΜΥΡΤΩ ΗΛΙΑΔΗ 
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τέταρτου  Έτους 

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Το σώμα τους είναι μακρύ και ογκώδες με δυνατά 
χέρια, κοντά και λυγισμένα πόδια, χωρίς ουρά . Το 
ύψος τους είναι περίπου ενάμιση μέτρο και μπορεί 
να ζυγίζει από 40kg μέχρι 80kg . Διαθέτουν ένα τε-
ράστιο άνοιγμα χεριών που φτάνει μέχρι και τα δύο 
μέτρα στα αρσενικά . Αυτό το άνοιγμα ξεπερνά πολ-
λές φορές το ύψος τους με αποτέλεσμα όταν κάθο-
νται όρθιοι τα χέρια τους να μπορεί να ακουμπούν 
στο έδαφος (αυτό οφείλεται κυρίως στο μήκος της 
ωλένης και όχι στους βραχίονα) . Σημαντική διαφορά 
τους από άλλους πιθήκους είναι ότι δεν στηρίζονται 
στις αρθρώσεις των δακτύλων τους όταν προχωρούν, 
αλλά κυρίως στις γροθιές τους, σε αντίθεση με τους 
γορίλες ή τους χιμπατζήδες .  Το τρίχωμα τους είναι 
μια απόχρωση κόκκινου με καφέ . Το προσδόκιμο 
όριο ζωής είναι 35 - 40 έτη στην άγρια φύση αλλά 
μπορεί να φτάσει έως τα 50 - 60 έτη σε ζώα σε αιχ-
μαλωσία . Τα αρσενικά από τα θηλυκά πέρα από τη 
διαφορά μεγέθους, έχουν περεταίρω πιο αναπτυγμέ-
νη την περιοχή στα μάγουλα . 

Σαν είδος θεωρούνται εξαιρετικά έξυπνα αλλά και 
υπομονετικά ζώα . Χρησιμοποιούν εργαλεία όχι 
μόνο για την αναζήτηση τροφής και την κατασκευή 
φωλιών, αλλά και για άλλες δραστηριότητες όπως 
ακουστική επικοινωνία, το γνωστό kiss squeak, που 
δίνει διαφορετική ιδέα για το μέγεθος του καθενός . 
Εργαλεία ακόμα χρησιμοποιούν για να τραφούν με 
μέλι και για να βρουν έντομα κρυμμένα στα δέντρα .   
Πειράματα που έχουν γίνει φανερώνουν ότι έχουν 
ενσυναίσθηση, και ιδιαίτερες μιμητικές δυνατότητες . 
Τέλος οι ουρακοτάγκοι έχουν μάθει να χρησιμοποι-
ούν μέχρι και 150 λέξεις σε νοηματική γλώσσα . 

Μεταξύ όλων των ειδών του πίθηκου, έχει παρατη-
ρηθεί πως ο ουρακοτάγκος είναι το πιο δενδρόβιο 
είδος . Περνούν ποσοστιαία το 90% της ζωής τους 
πάνω σε δέντρα στα τροπικά δάση που διαβιούν και 
κοιμούνται ψηλά σε φωλιές που φτιάχνουν με τα 
φύλλα των δέντρων . Μάλιστα, λόγω των καιρικών 
συνθηκών που επικρατούν στο φυσικό τους περι-

βάλλον –χωρίς περιόδους ξηρασίας– έχει παρατη-
ρηθεί πως χρησιμοποιούν τα φύλλα των δέντρων και 
σαν μέσο προστασίας από τη βροχή .

Τρέφονται κυρίως κατά τις ώρες της ημέρας και η 
διατροφή τους αποτελείται από φρούτα, μέρη των 
φυτών και φύλλα, αν και έχει παρατηρηθεί να τρώνε 
έντομα και κάποιες φορές κρέας μικρών θηλαστικών .

Θεωρούνται μοναχικά ζώα σε σύγκριση με τα υπό-
λοιπα είδη πιθήκου που ζουν σχηματίζοντας ομάδες . 
Τα δύο φύλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μόνο 
για να ζευγαρώσουν . Τα αρσενικά ορίζουν περιοχές 
με το χαρακτηριστικό long call (μακροσκελές κάλε-
σμα) που μπορεί να ακουστεί σε απόσταση μέχρι και 
δυόμιση χιλιομέτρων έτσι ώστε να μην μπλέκεται ο 
ένας στην περιοχή του άλλου .

Οι θηλυκές που ζουν στην άγρια φύση φτάνουν στην 
εφηβεία στον 8ο χρόνο όπου μπορούν να αποκτήσουν 
δικό τους παιδί –αν και στην αιχμαλωσία μπορούν να 
αποκτήσουν απογόνους από 6 ετών . Είναι από τα λίγα 
είδη όπου μητέρα και παιδί αποκτούν έναν φοβερά 
ισχυρό δεσμό για περίπου 8 χρόνια αφού το μωρό 
χρειάζεται να μείνει με τη μητέρα του για να μάθει 
όσα χρειάζεται για να επιβιώσει στην άγρια φύση . Ο 
θηλασμός διαρκεί μέχρι περίπου την ηλικία των έξι 
ή επτά ετών . Τα νεαρά αρσενικά μπορεί να παραμεί-
νουν κοντά στη μητέρα και για περισσότερο καιρό 
ενώ τα θηλυκά μέχρι την εφηβεία τους, παρατηρώ-
ντας τις δεξιότητες της μητέρας τους προς ένα μικρό-
τερο αδερφάκι . Ο θηλυκός ουρακοτάγκος γεννά ένα 
μωρό κάθε 8 χρόνια, το μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα μεταξύ των γεννήσεων σε σχέση με οποιοδήποτε 
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άλλο θηλαστικό στη γη, με απο-
τέλεσμα να γεννούν μόνο 4 έως 
5 μωρά κατά τη διάρκεια τη ζωή 
τους . Επομένως, οι πληθυσμοί 
ουρακοτάγκων αργούν να ανα-
κάμψουν από κάποια αναταραχή .

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΑΣΩΝ: Όσο συ-
γκλονιστική και αν ήταν η ρα-
γδαία απώλεια τροπικών δασών 
τις τελευταίες δεκαετίες, τίποτα 
δεν συγκρίνεται με την έκταση 
της γης που καταστρέφεται από 
φυτείες φοινικέλαιου τον 21ο αι-
ώνα . Κάθε φυτεία φοινίκων που 
καταστρέφει χιλιάδες εκτάρια επι-
διώκοντας τεράστια κέρδη παίρ-
νει μαζί της και τις ζωές πολλών 
ουρακοτάγκων όπως και άλλων 
ζώων, και συμβάλλει σε τερά-
στιο βαθμό στην εκπομπή αερίων 
επικίνδυνων για το περιβάλλον . 
Πρόσφατα πρωτοσέλιδα ανέφε-
ραν πώς μια εταιρεία φοινικέλαι-
ου κυνήγησε ουρακοτάγκους ενώ 
επέκτεινε την παραγωγή της σε 
χρήμα . Πλέον τα δάση της Ινδο-
νησίας παρέχουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο λάδι από τους φοίνικες 
για διάφορες χρήσεις (μαγειρική, 
καλλυντικά και βιοντίζελ) .

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Οι ουρακοτάγκοι 
έχουν χάσει πάνω από το 80% του 
ενδιαιτήματος τους τα τελευταία 
20 χρόνια και εκτιμάται ότι το 
ένα τρίτο του άγριου πληθυσμού 
πέθανε κατά τη διάρκεια των 
πυρκαγιών του 1997 - 1998 . Η 

ύπαρξη φωτιάς τους αποπροσα-
νατολίζει με αποτέλεσμα να χάνο-
νται μέσα στα δάση και αδυνατώ-
ντας να βρουν τροφή πεθαίνουν . 
Οι φωτιές συνήθως ανάβονται για 
να δημιουργηθούν εκτάσεις γης 
έτοιμες για βόσκηση ζώων ή φυ-
τείες για φοινικέλαιο .

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΝΗΓΙ: Οι ουρα-
κοτάγκοι θηρεύονται για τροφή 
είτε από άγνοια του νόμου είτε 
από αδιαφορία του νόμου λόγω 
πείνας ή / και φτώχειας . Καθώς ο 
ανθρώπινος οικισμός εισβάλλει 
στο δάσος, συχνά οι άγριοι ου-
ρακοτάγκοι μπαίνουν στον πει-
ρασμό να φάνε τα φρούτα από 
κήπους και αγροκτήματα πράγμα 
το οποίο δημιουργεί συγκρούσεις 
και συχνά οι ουρακοτάγκοι θεω-
ρούνται ως ζιζάνια . Όταν σκοτώ-
νονται ενήλικα θηλυκά, τα μωρά 
μπορούν να πουληθούν και τα 
κρανία των νεκρών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουρ-
γία αναμνηστικών που πωλούνται 
παράνομα σε όλο το Καλιμαντάν .

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ: Το παράνομο εμπό- 
ριο μωρών ουρακοτάγκων συνε- 
χίζει να ευδοκιμεί . Εκατοντάδες 
βρέφη λαμβάνονται από την 
άγρια φύση για εμπόριο κατοικί-
διων ζώων κάθε χρόνο . Αυτή η δι-
αδικασία γίνεται σκοτώνοντας τη 
μητέρα και παίρνοντας το μωρό . 
Υπολογίζεται ότι τέσσερις με πέ-
ντε ουρακοτάγκοι πεθαίνουν για 
κάθε μωρό που φτάνει στην αγο-
ρά . Τα βρέφη συχνά πεθαίνουν 

λόγω του τραυματισμού από πτώ-
ση πολλών εκατοντάδων μέτρων 
από τις φυλλωσιές μετά τον πυ-
ροβολισμό της μητέρας τους, του 
τραύματος του να δουν τη μητέρα 
τους να σκοτώνεται και πιθανώς 
να σφαγιάζεται, της προσβολής 
από ασθένειες του ανθρώπου 
(καθώς είναι ευπαθή σε όλες τις 

ανθρώπινες ασθένειες) ή υποκύ-
πτοντας στις κακές συνθήκες στις 
οποίες συχνά διατηρούνται μετά 
τη σύλληψή τους .

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
Υπάρχουν πολλές οργανώσεις 
στον κόσμο που προσπαθούν είτε 

έμμεσα να κινητοποιήσουν τον 
κόσμο για την έκταση του προ-
βλήματος είτε άμεσα βοηθώντας 
τα ίδια τα ζώα . Αυτό που πρέπει να 
κατανοήσουμε είναι πως πρόκει-
ται για ένα θέμα που έχει θετικό 
αντίκτυπο και στο ίδιο το είδος 
αλλά και στον πλανήτη . Σημα-
ντική θέση σε αυτό το εγχείρημα 
κατέχει το BORNEO ORANGUTAN 
SURVIVAL που υιοθετεί τα μωρά 
που έχασαν τη μητέρα τους , μα-
θαίνοντας τους  από την αρχή όσα 
πρέπει να ξέρουν για να αφεθούν 
ελεύθερα στη φύση . Ταυτόχρονα 
δέχεται ουρακοτάγκους μεγαλύ-
τερης ηλικίας βοηθώντας τους να 
ξεπεράσουν τα τραύματα του πα-
ρελθόντος και να ακολουθήσουν 
το ίδιο μονοπάτι . Συγκεκριμένα 
για το έτος 2021, σε 411 ουρα-
κοτάγκους δόθηκε μια δεύτερη 
ευκαιρία, 25 από αυτούς κατά-
φεραν να γυρίσουν στη φύση, και 
15 σωθήκαν από την αιχμαλω-
σία . Ακόμα τεράστια βάση δίνε-
ται ώστε οι ντόπιοι κάτοικοι να  
αγαπήσουν τους ουρακοτάγκους 
ως μέρος του τόπου τους, και να 
μην τους βλέπουν ως ένα αρνη-
τικό στοιχείο που δυσκολεύει και 
καταστέλλει την εύρεση εργασίας 
στις φυτείες  φοινικέλαιου . 

Κατά μέσο όρο, σκοτώνονται κάθε 
χρόνο 2 .000 έως 3 .000 ουρακο-
τάγκοι . Με αυτόν τον ρυθμό απώ-
λειας, πολλοί ειδικοί πιστεύουν 
ότι οι ουρακοτάγκοι θα μπορού-
σαν να εξαφανιστούν στη φύση σε 

λιγότερο από 50 χρόνια . Εάν τα 
πράγματα δεν αλλάξουν σύντομα 
και οι κύριες απειλές για τους ου-
ρακοτάγκους –φοινικέλαιο, απο-
ψίλωση των δασών, λαθροθηρία 
και εμπόριο ως κατοικίδια– δεν 
αντιμετωπιστούν με σοβαρό, επεί-
γον και διαρκή τρόπο, οι ουρα-
κοτάγκοι της άγριας φύσης θα 
εξαφανιστούν από αυτή τη γη . Η 
οικονομική κρίση σε συνδυασμό 
με τις φυσικές καταστροφές και 
την ανθρώπινη κατάχρηση του 
δάσους ωθούν ένα από τα πιο κο-
ντινά ξαδέρφια της ανθρωπότητας 
στην εξαφάνιση .   ■
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· www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC3852890

· www.nationalgeographic.

com/animals/mammals/facts/

orangutans

· www.discoverwildlife.com/

a n i m a l - f a c t s / m a m m a l s /

facts-about-orangutans/

· www.mpg.de/11939623/

orang-utans-decline

· www.theorangutanproject.

org/about-orangutans/orangu-

tan-facts

· www.orangutan.com/orangu-

tan-facts



Είναι κάποια πράγματα που κάνουν μερικούς ανθρώπους να ξεχωρί-
ζουν . Ένα από αυτά είναι να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη και γε-
νικά να διατηρούν κάποιες αρχές . Σε προσωπικό και επαγγελματικό επί-
πεδο . Όλοι κάνουν λάθη, ειδικά όταν βρίσκονται κάτω από πίεση, αλλά 
μερικοί πετυχημένοι άνθρωποι ακολουθούν τις πιο κάτω βασικές αρχές 
στην επαγγελματική αλλά και προσωπική τους ζωή .

ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΟΣ
Μπορεί να είναι δύσκολο σε μια μέρα να κάνεις μόνο ότι αγαπάς . Κάθε 
δουλειά έχει και τις βαρετές στιγμές της, τις ώρες που πρέπει να λερώ-
σεις τα χέρια σου και δεν θα είναι τόσο απολαυστικό . Είναι σημαντικό 
όμως ο κάθε άνθρωπος να έχει έναν απώτερο σκοπό, ένα όνειρο το 
οποίο να τον κρατά σε εγρήγορση . Το πάθος για την δουλειά μας είναι 
όλη η ενέργεια της καθημερινότητας μας . Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν 
θα μείνουν για πολύ σε μια δουλειά που δεν τους εκφράζει, ανεξαρτή-
τως οικονομικών απολαβών .

ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΠΟΤΕ ΨΕΜΑΤΑ
Τα ψέματα δεν ωφέλησαν ποτέ και κανένα . Η ειλικρίνεια από την άλλη 
μπορεί καμιά φορά να πληγώσει αλλά ποτέ δεν θα βλάψει την φήμη 
και την αξιοπιστία κανενός . Πολλές φορές, ακόμα και τα μικρά και ασή-
μαντα ψεματάκια αποκαλύπτονται και αμέσως χάνεται η αξιοπιστία του 
ατόμου που τα έχει πει .

ΘΕΜΗΣ ΧΑΡΟΣ
DVM, ΜΒΑ CEO & co - Founder 
UrbanVets® DREAM DARE DO

5 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ 
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ
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Προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς με συναδέλφους, 
προϊστάμενους, οικογένεια και φίλους . Θα δείτε ότι 
θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα και θα μετρά η γνώμη σας 
περισσότερο γι’ αυτούς .

ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΓΝΩΜΗ
Πολλές φορές ακούμε ότι το πείσμα και η επιμονή 
οδήγησαν κάποιους ανθρώπους στην επιτυχία . Σί-
γουρα αυτά είναι σημαντικά αλλά εξίσου σημαντικό 
προτέρημα των επιτυχημένων ανθρώπων είναι να 
είναι σε θέση να αλλάξουν γνώμη εκεί που πρέπει 
αφήνοντας πίσω τον εγωισμό τους . Το πείσμα και 
η άρνηση μας να δούμε τα πράγματα σφαιρικά και 
αντικειμενικά έχει πολλές φορές άσχημα αποτελέ-
σματα . Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι σε θέση να αξι-
ολογήσουν μία κατάσταση και να αλλάξουν γνώμη 
όταν πρέπει είναι αυτοί που προχωρούν μπροστά .

Ο ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΣΩΣΤΟΣ
Πολλές φορές προσπαθούμε να επισπεύσουμε μια 
διαδικασία παρακάμπτοντας μια άλλη . Άλλες φορές 
στην βιασύνη μας να κάνουμε κάτι γρήγορα αφήνου-
με κάτι πίσω που μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό . 

Είναι καλύτερα να ακολουθούμε τον σωστό δρόμο 
και να σεβόμαστε τις διαδικασίες, αλλά και άτομα 
πριν τα προσπεράσουμε . Όλα γίνονται για κάποιο 
λόγο και ακολουθώντας την σωστή διαδικασία ή 
δρόμο θα γλυτώσετε από περιπέτειες .

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Είναι πολύ εύκολο κάποια συναισθήματα να μας κα-
ταβάλουν και να μας επηρεάσουν στην λήψη σημα-
ντικών αποφάσεων . Οι επιτυχημένοι άνθρωποι μαθαί-
νουν να  απομονώνουν τα συναισθήματα τους και να 
παίρνουν αποφάσεις με το μυαλό τους . Καμιά φορά, 
δυνατά συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος, η ζή-
λια, ακόμα και η συμπάθεια μπορούν να μας επηρεά-
σουν στις αποφάσεις μας . Ένα τρανταχτό παράδειγμα 
στις επιχειρήσεις είναι όταν ο διευθυντής πρέπει να 
απολύσει κάποιον υπάλληλο με τον οποίο έχει κτίσει 
κάποια οικία σχέση . Σε άλλη περίπτωση μπορεί να 
αντιδράσει υπερβολικά σε κάποιο λάθος λόγω του 
ότι ήταν συναισθηματικά φορτισμένος εκείνη την 
στιγμή . Μάθετε να ελέγχετε τα συναισθήματα σας!

Θα μου πεις μόνο αυτά είναι; Θα σου πω όχι, για να 
μπεις στο urbanvets.gr  και να σου πω κι άλλα… ■
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Το σύνδρομο επανασίτισης είναι μια πολυδιάστατη 
διαταραχή της ομοιόστασης η οποία εμφανίζεται 
σε υποσιτισμένα ζώα όταν αυτά δεχτούν αιφνίδια 
μεγάλες ποσότητες τροφής. Θεωρείται υποδια-
γνωσμένο στην κλινική πράξη και η πρόληψή του 
βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή ενός προσεκτικά 
σχεδιασμένου διατροφικού πλάνου αποκατάστα-
σης του υποσιτισμένου ασθενή. Τα συμπτώματα 
αφορούν πολλά συστήματα του οργανισμού και 
στην πλειονότητα τους αποτελούν συνέπεια των 
προκαλούμενων ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Η 
διάγνωση τίθεται κυρίως με βάση το ιστορικό και την 
κλινική εικόνα του ζώου, ενώ η έγκαιρη και ορθή 
κτηνιατρική παρέμβαση συνοδεύεται στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων από καλή πρόγνωση.

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  
ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ

ΛΗΔΑ – ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΚΑΣΤΗ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τέταρτου  Έτους 

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ

 Υπεύθυνος καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ

Το σύνδρομο επανασίτισης (refeeding syndrome) 
αποτελεί μια κατάσταση που συνδυάζει ηλεκτρολυ-
τικές, μεταβολικές και λειτουργικές διαταραχές . Είναι 
το αποτέλεσμα της μη ελεγχόμενης ταχείας επανασί-
τισης ή και υπερσίτισης ζώων τα οποία χαρακτηρίζο-
νται από ιστορικό σημαντικής υποσίτισης (συνήθως 
μεγαλύτερη των 5 ημερών) και εμφανίζεται λίγες 
ημέρες μετά την έναρξη της χορήγησης τροφής . Η 
υποσίτιση μπορεί να είναι συνέπεια παρατεταμένης 
ανορεξίας, αδυναμίας λήψης τροφής ή και στέρησης 
της τροφής σε ένα κακοποιημένο ζώο . Το σύνδρο-
μο φαίνεται να εμφανίζεται συχνότερα σε σκύλους 
και γάτες που σιτίζονται με εντερική ή παρεντερική 
διατροφική υποστήριξη .(1) Στην κτηνιατρική, φαίνεται 
να εμφανίζεται συχνότερα στη γάτα σε σχέση με το 
ρυθμό εμφάνισης στο σκύλο .(1)

Το σύνδρομο συναντάται συχνότερα σε γάτες με ηπα-
τική λιποείδωση καθώς και σε ζώα με κετοξεωτικό 
σακχαρώδη διαβήτη ή υπερφλοιοεπινεφριδισμό . 
Όπως αναφέρθηκε, οι γάτες εμφανίζουν προδιάθεση  
στο σύνδρομο επανασίτισης σε σχέση με τους σκύ-
λους . Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι 
οι γάτες είναι αυστηρά σαρκοφάγα ζώα και μεταξύ 
άλλων, διαθέτουν χαμηλές συγκεντρώσεις ενζύμων 
όπως η  ηπατική γλυκοκινάση, τα οποία εμπλέκονται 
στο μεταβολισμό της  γλυκόζης . Η χαμηλή δραστηρι-
ότητα του ενζύμου αυτού συνδέεται με αδυναμία του 
οργανισμού να ανταπεξέλθει σε περιπτώσεις πολύ 
έντονης υπεργλυκαιμίας . 
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Το σύνδρομο συναντάται συχνότερα σε γάτες με ηπα-
τική λιποείδωση καθώς και σε ζώα με κετοξεωτικό 
σακχαρώδη διαβήτη ή υπερφλοιοεπινεφριδισμό.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Τα αποθέματα ενέργειας (υδατάνθρακες, λίπος, πρω-
τεΐνες) εξαντλούνται, όταν το ζώο βρίσκεται σε αρνη-
τικό ενεργειακό ισοζύγιο . Παράλληλα προκύπτουν 
επιπτώσεις στην οργανική λειτουργεία συστημάτων 
όπως είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, η καρδιά, οι 
νεφροί και άλλα όργανα .  Η απώλεια ηλεκτρολυτών 
από τους νεφρούς αναπληρώνεται με τη διαδικασία 
μετακίνησης ηλεκτρολυτών (κυρίως φωσφόρου, μα-
γνησίου και καλίου) από τον ενδοκυττάριο στον εξω-
κυττάριο χώρο .

Η επανασίτιση ενός υποσιτισμένου ζώου έχει ώς 
αποτέλεσμα την απότομη έκκριση μεγάλων ποσο-
τήτων ινσουλίνης οι οποίες θα αλλάξουν την μετα-
βολική κατάσταση από καταβολική σε αναβολική . 
Αποτέλεσμα της ορμονικής δράσης της ινσουλίνης 
είναι η εισαγωγή γλυκόζης στον ενδοκυττάριο χώρο, 

συνοδευόμενη από μεταφορά ενδοκυτταρικά ιόντων 
φωσφόρου, μαγνησίου και καλίου . Οι συγκεντρώσεις 
των ηλεκτρολυτών αυτών στο πλάσμα του αίματος 
μειώνονται σε κρίσιμο σημείο εντός μίας έως τριών 
ημερών, με το κύριο πρόβλημα να είναι συνήθως η 
προκαλούμενη υποφωσφαταιμία . Παράλληλα, η ιν-
σουλίνη οδηγεί σε μειωμένη απέκκριση ιόντων νατρί- 
ου και νερού από τους νεφρούς, με αποτέλεσμα την 
κατακράτηση υγρών .(3,4)

Οι παραπάνω ηλεκτρολυτικές διαταραχές οδηγούν 
σε σειρά παθολογικών καταστάσεων όπως περιγρά-
φονται παρακάτω . 

ΑΡΘΡΟ  ―  ΑΝΙΜΑ
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Η υποφωσφαταιμία μπορεί να οδη- 
γήσει στα παρακάτω : 

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ: Aποτελεί 
ίσως την κυριότερη εκδήλωση 
κατά την οποία η ακεραιότητα του 
τοιχώματος των ερυθροκυττάρων 
του αίματος στηρίζεται στην πα-
ραγωγή ΑΤΡ με τη διαδικασία της 
γλυκόλυσης . Η έλλειψη φωσφό-
ρου έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 
τη μείωση παραγωγής ΑΤΡ . Αυτό 
οδηγεί σε  ανεπαρκή λειτουργί-
ας της αντλίας Kαλίου-Nατρίου 
καθώς και σε διαταραχή της φω-
σφολιπιδικής κυτταρικής μεμβρά-
νης τα οποία οδηγούν τελικά σε 
κατάσταση αιμόλυσης . Τα σωμά-
τια Heinz είναι ένα ακόμα εύρημα 
που μπορεί να εμφανιστεί σε γά-
τες με υποφωσφαταιμία, καθώς 
το μειωμένο ΑΤΡ οδηγεί σε έλ-
λειμα της αντιοξειδωτικής ουσίας 
γλουταθειόνης .(3)

MΥΪΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ:  Η εξάντληση 
του ΑΤΡ έχει ώς αποτέλεσμα την 
εξασθένηση των μυών . Αυτό απο-
κτά ιδιαίτερη σημασία στην περί-
πτωση του διαφραγματικού μυ, 
η μειωμένη συσταλτικότητα του 
οποίου έχει ώς αποτέλεσμα την 
εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρ-
κειας, ανορεξίας και δυσφαγίας .(4)

KΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η υπερ- 
φόρτωση του καρδιαγγειακού συ- 
στήματος με αυξημένο όγκο νερού 
(αποτέλεσμα της δράσης της ιν-
σουλίνης) οδηγεί σε σημαντική 
επιβάρυνση της καρδιακής λει-
τουργίας, η οποία είναι ήδη επι-
βαρυμένη λόγω των ηλεκτρολυ-
τικών διαταραχών . Επιπλέον, η 

εξάντληση των αποθεμάτων ΑΤΡ 
στο μυοκάρδιο της αριστερής κοι- 
λίας είναι μείζονος σημασίας, δι-
ότι μειώνει την συσταλτικότητα 
του μυοκαρδίου και οδηγεί στην 
εμφάνιση αρρυθμιών .(1,4)

Η υποκαλιαιμία είναι απόρροια 
τόσο της άμεσης εισαγωγής καλί-
ου στον ενδοκυτταρικό χώρο έπει-
τα από τη δράση της ινσουλίνης, 
όσο και της αξιοποίησης του κα-
λίου στην αντλία Kαλίου-Nατρίου 
κατά τη διαδικασία της γλυκογο-
νογένεσης . Η υποκαλιαιμία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία 
της αντλίας Kαλίου-Nατρίου . Η 
κυτταρική αυτή αντλία αποτελεί 
μηχανισμό υψίστης σημασίας για 
ποικίλες κυτταρικές δραστηριό-
τητες . Ανεπάρκεια καλίου οδηγεί 
σε μειωμένη λειτουργικότητα της 
και εμφάνιση μυϊκής αδυναμίας, 
μειωμένης κινητικότητας του γα-
στρεντερικού σωλήνα όπως και 
διαφόρων ειδών καρδιαγγειακές 
διαταραχές .(4)

Η υπομαγνησιαιμία αποτελεί συ-
νέπεια της μεταφοράς μαγνησίου 
στον ενδοκυτταρικό χώρο έπειτα 
από την δράση της ινσουλίνης . 

· Το μαγνήσιο συμμετέχει 
στην παραγωγή ΑΤΡ . Τα άμεσα 
αποτελέσματα της υπομαγνησιαι-
μίας μοιάζουν με αυτά της υποκα-
λιαιμίας, με το ζώο να εμφανίζει 
μυϊκή αδυναμία έως και παράλυ-
ση και καρδιακή δυσλειτουργία .

· Επιδείνωση της υποκα- 
λιαιμίας: Η παρουσία υπομαγνη-
σιαιμίας έχει ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη απώλεια καλίου με το 

Σε σχεδόν όλες τις γάτες που συμμετείχαν 
σε μια πρόσφατη μελέτη, ο συνδυασμός 
αναιμίας, υποφωσφαταιμίας και υποκαλι-

αιμίας ήταν παρών.
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ούρο, γεγονός που επιδεινώνει την 
ήδη υπάρχουσα υποκαλιαιμία και 
τα συμπτώματά της .

· Πρόκληση υπασβεστι-
αιμίας: Η ανασταλτική δράση που 
ασκεί η υπομαγνησιαιμία στην πα-
ραθορμόνη οδηγεί σε δευτερογε-
νή υπασβεσταιμία καθώς μειώνε-
ται η κινητοποίηση ασβεστίου από 
τα οστά . Ορισμένα ζώα μπορεί να 
παρουσιάσουν μυϊκούς σπασμούς 
και τετανία .(4)

· Έλλειψη θειαμίνης (βι- 
ταμίνη Β1): Η θειαμίνη παίζει 
σημαντικό ρόλο ως συνένζυμο 
σε διάφορα στάδια του μεταβο-
λισμού των υδατανθράκων και 
είναι απαραίτητη για την αξιοποί-
ηση τους από τον οργανισμό . Η 
παρατεταμένη ασιτία σε συνδυα-
σμό με την αυξημένη κατανάλω-
ση της για παραγωγή ενέργειας 
οδηγούν σε σταδιακή εξάντληση 
της διαθεσιμότητας της . Αποτέ-
λεσμα της έλλειψης θειαμίνης 
είναι η εμφάνιση νευρολογικών 
και νευρομυϊκών συμπτωμάτων . 
Ο ασθενής μπορεί να εκδηλώσει 
αταξία, οφθαλμικές διαταραχές 
και δυσλειτουργία του αιθουσαί-
ου συστήματος .(1)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Συγκεντρωτικά, τα κύρια συμπτώ-
ματα που ενδέχεται να εμφανίσουν 
σκύλοι αλλά και γάτες με  σύνδρο- 
μο  επανασίτισης είναι:

·  Αιμολυτική αναιμία .

·  Ανορεξία, δυσφαγία και περαιτέ-
ρω απώλεια βάρους .

·  Μυϊκή αδυναμία και κατάπτωση 
του ζώου καθώς και πιθανή εμ-
φάνιση τετανίας .

·  Δύσπνοια λόγω αποδυνάμωσης 
του διαφράγματος, πιθανόν ταχύ-
πνοια και υποξαιμία .

· Βραδυκαρδία, αρρυθμίες και 
πολλά συμπτώματα καρδιακής 
ανεπάρκειας .

·  Νευρικά συμπτώματα: Επιληψία, 
κώμα, αταξία, νυσταγμός κ .ά .

·  Πεπτικές διαταραχές όπως διάρ-
ροια μπορεί να προκύψουν λόγω 
επαναλειτουργίας του γαστρεντε-
ρικού συστήματος .

Στη γενική εξέταση αίματος και τις 
υπόλοιπες βιοχημικές εξετάσεις 
είναι πιθανό  να βρεθούν τα πα-
ρακάτω συμπτώματα: (3,4)

·  Υποφωσφαταιμία, υποκαλιαιμία, 
υπομαγνησιαιμία .

·  Υπεργλυκαιμία .

·  Υπερχολερυθριναιμία .

·  Υποπρωτεϊναιμία .

·  Αυξημένη δραστηριότητα ηπατι-
κών ενζύμων (κυρίως στις γάτες) .

·  Αναιμία (με ή χωρίς σωμάτια 
Heinz στις γάτες) .

Σε σχεδόν όλες τις γάτες που συμ-
μετείχαν σε μια πρόσφατη μελέτη, 
ο συνδυασμός αναιμίας, υποφω-
σφαταιμίας και υποκαλιαιμίας 
ήταν παρών .(5) H υποφωσφαται-
μία παίζει πρωταρχικό ρόλο σε 
σχεδόν όλα τα περιστατικά συν-
δρόμου επανασίτισης .

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση τίθεται με βάση  το 
ιστορικό του ζώου σε συνδυασμό 
με τα συμπτώματα και τα εργαστη-
ριακά ευρήματα και κυρίως της 
υποφωσφαταιμίας . Εδώ πρέπει να  
σημειωθεί ότι ο ασθενής εμφα-
νίζει ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
οι οποίες αφορούν κυρίως στον 
ενδοκυτταρικό χώρο . Για το λόγο 
αυτό, σε μερικές περιπτώσεις εξε-
τάσεων αίματος, οι ηλεκτρολύτες 
μπορεί να είναι μέσα στα φυσιο-
λογικά όρια ενώ το ζώο νοσεί .(1)

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Ιδιαίτερη σημασία για την πρόλη-
ψη του συνδρόμου επανασίτισης 
έχει η ενυδάτωση του ζώου όπως 
και η διόρθωση τυχόν ηλεκτρο-
λυτικών και οξεοβασικών διατα-
ραχών πριν την έναρξη της επα-
νασίτισης του . 

Η απαιτήσεις σε ενέργεια του 
ζώου σε ηρεμία (RER – Resting 
Energy Requirements) υπολογί-
ζονται με βάση τον τύπο RER = 70 
+ (30 x ΣΒ σε kg του ζώου) για 
ζώα βάρους 2kg - 30kg . Η επα-
νασίτιση πρέπει να ξεκινήσει με τη 
χορήγηση ενός μικρού ποσοστού 
του RER (για παράδειγμα 25%) το 
οποίο σταδιακά θα αυξάνεται κατά 
25% ανά ημέρα με στόχο την επί-
τευξη σίτισης του ζώου στο 100% 
του RER εντός λίγων ημερών . Στην 
αρχή της θεραπείας τα γεύματα 
θα πρέπει να είναι πολλαπλά και 
μικρής ποσότητας, ενώ με την πά-
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ροδο των ημερών το ζώο μπορεί 
να σιτίζεται πιο αραιά με μεγαλύ-
τερες ποσότητες . Η περιεκτικότη-
τα της τροφής που θα χορηγηθεί 
προτείνεται να είναι υψηλή σε 
πρωτεΐνες και  λίπη και φτωχή 
σε υδατάνθρακες, προκειμένου 
να αποφευχθούν επεισόδια υπερ-
γλυκαιμίας .(4) Βέβαια αυτό εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό και από 
το υποκείμενο νόσημα που οδη-
γεί στο σύνδρομο επανασίτισης .

H χορήγηση θειαμίνης ενδομυϊκά 
ή υποδόρια πριν την έναρξη της 
επανασίτισης (περίπου 25mg στις 
γάτες και 100mg στους σκύλους) 
και η συνέχιση της μέχρι την τρίτη 
ημέρα πιθανόν να βοηθάει στην 
πρόληψη ή/και τη θεραπεία του 
συνδρόμου . 

Σε ασθενείς με αυξημένη προδι-
άθεση μπορεί να γίνει χορήγηση 
ηλεκτρολυτών την πρώτη ημέρα 
της θεραπείας όπως φωσφόρος 
(0.01 –0.03 mmol/kg/h), κάλιο 
(0.05 mEq/kg/h) και μαγνήσιο 
(0.01 - 0.02 mEq/kg/h) . Η χο-
ρήγηση αυτή μπορεί να γίνει σε 
ζώα των οποίων τα επίπεδα ηλε-
κτρολυτών είναι κάτω ή μέσα 
στα επιτρεπόμενα όρια, όχι όμως 
πάνω από αυτά .(1) Αυτό πρέπει να 
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και 
με στενή παρακολούθηση των 
συγκεντρώσεων των ηλεκτρολυ-
τών αυτών στο αίμα για να απο-
φευχθεί σημαντική αύξησή τους .

Όσον αφορά την παρακολούθηση 
του ασθενούς, 12 ώρες από την 
έναρξη της επανασίτισης πρέπει 
να ξεκινήσει ένας τουλάχιστον 

καθημερινός έλεγχος των συγκε-
ντρώσεων φωσφόρου, καλίου και 
μαγνησίου, όπως επίσης και του 
αιματοκρίτη . Η γλυκόζη του αί-
ματος μπορεί επίσης να ελέγχεται . 
Ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκε-
ται σε στενή παρακολούθηση για 
την άμεση διαπίστωση συμπτω-
μάτων συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας . Άλλα σημαντικά 
σημεία  είναι ο έλεγχος του σω-
ματικού βάρους, της ούρησης, 
όπως επίσης και η καρδιακή και 
αναπνευστική λειτουργεία . (1,4) 

Οι γάτες φαίνεται να έχουν καλή 
πρόγνωση μετά από έγκαιρη και 
κατάλληλη εντατική θεραπεία .(5)

Καλό προγνωστικό κριτήριο είναι 
η υποσίτιση του ζώου να οφεί-
λεται αποκλειστικά και μόνο σε 
απουσία τροφής . Αντιθέτως, στην 
περίπτωση που ο ασθενής εμφα-
νίζει υποσίτιση σαν αποτέλεσμα 
κάποιας υποκείμενης πάθησης 
που προκαλεί ανορεξία ή αν  έχει 
αναπτύξει υποφωσφαταιμία και 
αιμολυτική αναιμία, η πρόγνωση 
είναι πιο επιφυλακτική .(3) ■
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Το 2014 η εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού στη 
χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές 
απώλειες για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία . Το 
φθινόπωρο του 2020 ο καταρροϊκός πυρετός έκα-
νε την επανεμφάνισή του στην Ελλάδα, προκαλώ-
ντας και πάλι σημαντικές οικονομικές απώλειες στις 
εκτροφές μηρυκαστικών . Η διαχείμαση του ιού τον 
χειμώνα του 2020-2021 και η πληθώρα κρουσμά-
των σε όλη την επικράτεια κατά το 2021 ίσως είναι 
προειδοποίηση ότι η νόσος μπορεί να γίνει ενδημική .

Τον Αύγουστο του 2020, εμφανίστηκαν κρούσμα-
τα καταρροϊκού πυρετού σε περιοχές της Ελλάδας 
με αφετηρία τη δυτική Μακεδονία, που με την πά-
ροδο του χρόνου κάλυψαν όλη την ελληνική επι-
κράτεια . Το 2021 επίσημα κρούσματα καταρροϊκού 
καταγράφηκαν με χρονική σειρά στους νομούς Αρ-
καδίας (07/2021), Χανίων (09/2021), Καρδίτσας 
(09/2021), Λακωνίας (10/2021), Ηλείας (10/2021) 
με τα μη καταγεγραμμένα κρούσματα να είναι σαφώς 
πολύ περισσότερα και σε όλη σχεδόν την επικράτεια .

Στο παρακάτω κείμενο θα βρείτε χρήσιμες πληροφο-
ρίες για τα αίτια, τον τρόπο μετάδοσης, την κλινική 
εικόνα και κυρίως για τους ορθούς τρόπους πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης της νόσου .

ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΗΜΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

CEVA HELLAS 
Τμήμα Μηρυκαστικών
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Η δραστηριότητα των εντόμων culicoides μπορεί να 
είναι συνεχής στη διάρκεια όλου του χρόνου, όταν οι 
θερμοκρασίες το επιτρέπουν σε περιοχές της Μεσο-
γείου και κυρίως σε περιοχές με ήπιους χειμώνες.

ΑΙΤΙΑ
Η νόσος οφείλεται σε είδος ιών του καταρροϊκού 
πυρετού (Bluetongue Virus, BTV) που ανήκουν στο 
γένος Orbivirus, στην οικογένεια Reoviridae και περι-
λαμβάνουν 26 ορότυπους .

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Η μετάδοση γίνεται κυρίως με δήγματα μολυσμένων 
εντόμων του γένους Culicoides . Η δραστηριότητα των 
εντόμων Culicoides μπορεί να είναι συνεχής κατά τη 
διάρκεια όλου του χρόνου, όταν οι θερμοκρασίες το 
επιτρέπουν και κυρίως σε περιοχές με ήπιους χειμώ-
νες όπως είναι οι χώρες της Μεσογείου . Η συνεχής 
κατά τη διάρκεια του έτους μετάδοση έχει αποδειχθεί 
στη Σαρδηνία (Ιταλία), στην Καλιφόρνια (Mayo et al., 
2014) και μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιοχές .

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οι κλινικές εκδηλώσεις του ιού διαφέρουν ανάμεσα 
στα είδη των μηρυκαστικών και στα στελέχη του ιού, 
ενώ συχνά η μόλυνση παραμένει ασυμπτωματική 
(Kahn and Line, 2010) .

ΠΡΟΒΑΤΑ: Τα μολυσμένα πρόβατα μπορεί να είναι 
ασυμπτωματικά ή να εκδηλώσουν συμπτώματα, ποι-
κίλης έντασης . Τα κυριότερα συμπτώματα είναι πυ-
ρετός, κατάπτωση, αιμορραγίες (κυρίως στο δέρμα), 
κυανή γλώσσα (bluetongue) ή/και πρησμένη (όχι 
τόσο συχνά πλέον), διόγκωση χειλέων, υποδόρια 
οιδήματα, ρινικό έκκριμα, δύσπνοια, χωλότητες, κα-
χεξία, θάνατοι κυρίως λόγω πνευμονικού οιδήματος 
και αποβολές (δευτερογενώς) .

ΓΙΔΙΑ: Τα γίδια συνήθως είναι ασυμπτωματικά . Ωστό-
σο ενδέχεται να παρουσιάσουν πυρετό, κατάπτωση, 
ανορεξία και υποδόρια οιδήματα σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις .

ΒΟΟΕΙΔΗ:  Τα βοοειδή μπορεί να είναι ασυμπτωματι-
κά . Τα κύρια συμπτώματα είναι πρώιμοι εμβρυϊκοί θά-
νατοι, αποβολές και προβλήματα στην αναπαραγωγι-
κή δραστηριότητα όπως για παράδειγμα η μείωση του 
ρυθμού εγκυμοσύνης από 23% ως 54% σε υποκλινι-
κά μολυσμένες εκτροφές (Chouzouris et al., 2015) . 
Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν έλκη, διαβρώσεις 
ή νεκρώσεις στο δέρμα και αλλοιώσεις στο στόμα .
Πέρα όμως από τα κλινικά συμπτώματα και τις απώ-
λειες σε ζωικό κεφάλαιο η υποκλινική μορφή της 
νόσου μπορεί να έχει εξίσου έντονες επιπτώσεις σε 
επίπεδο εκτροφής . Η μείωση της γαλακτοπαραγωγής 
των προβάτων μπορεί να είναι μεγάλη και ειδικά σε 
κοπάδια που η έξαρση της νόσου εντοπίζεται κοντά 
στις γέννες του κύριου όγκου του κοπαδιού . Απ’ ότι 
συμπεραίνεται από τις μαρτυρίες συναδέλφων και 
παραγωγών, ο ορότυπος 4 εμφανίστηκε με κλινική 
εικόνα ασυμπτωματικών ζώων αλλά με σημαντική 
απώλεια γάλακτος .
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία αλλά μόνο 
υποστηρικτική για την αποφυγή δευτερογενών λοι-
μώξεων . Η συνήθης υποστηρικτική θεραπεία περι-
λαμβάνει τη χρήση αντιβιοτικών (συνήθως οξυτε-
τρακυκλίνη μακράς δράσης) μαζί με μη στεροειδές 
αντιφλεγμονώδες φάρμακο (συνήθως μελοξικάμη) . 

ΠΡΟΛΗΨΗ
Η πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού βασίζεται σε 
δύο άξονες, που περιλαμβάνουν:

Α. Λήψη μέτρων για να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί 
ο πληθυσμός των εντόμων του γένους Culicoides, 
όπως η χρήση εντομοαπωθητικών κι εντομοκτόνων 
ή αλλιώς και «σφράγισμα» των στάβλων για να 
εμποδιστεί η εξάπλωση του ιού .

Η χρήση των εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών 
επηρεάζεται από το κόστος και την πρακτικότητα, 
εφόσον απαιτείται η συχνή εφαρμογή τους . Επιπλέον, 
μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριω-
μένη απόδειξη ότι η χρήση εντομοκτόνων ή εντομο-
απωθητικών, όταν εφαρμόζονται ορθά, μειώνει την 
μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού στις εκτροφές . 
Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ένα μέ-
τρο μείωσης του κινδύνου (όταν τα εμβόλια δεν είναι 
διαθέσιμα) ή μέχρι να επέλθει η ανοσοποίηση (μετά 
από τον εμβολιασμό του κοπαδιού) .

Β. Εμβολιασμός των ζώων (προάσπιση των ζώων 
έναντι του ιού) για ασφαλή αντιμετώπιση της νόσου 
και δραματική μείωση της μετάδοσης της νόσου .

Κατά την επιδημία του 2014, η επιλογή των αρχών 
να περιορίσουν τον ιό με τη χρήση εντομοαπωθητι-
κών οδήγησε στην εξάπλωση του ιού από τη νότια 
Πελοπόννησο σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία από-
σταση 1 .500 χιλιομέτρων σε χώρες της Βαλκανικής 
χερσονήσου . Αντίθετα, στην Τουρκία όπου ξεκίνησε 
μαζικός εμβολιασμός αμέσως μετά την εμφάνι-
ση του πρώτου κρούσματος, η νόσος περιορίστηκε 
(World Organisation of Animal Health, 2014) . Στη 
Γερμανία, με τον εμβολιασμό περίπου του 70% των 
βοοειδών και του 90% των προβάτων στις μολυσμέ-
νες περιοχές, η νόσος εξαλείφθηκε (Baetza, 2014) . 
Η ανοσοποίηση των μηρυκαστικών, έχει αποδειχθεί 
πως είναι το πιο αποτελεσματικό και πρακτικό εργα-
λείο ενάντια στην εξάπλωση του ιού (Zientara and 
Sanchez-Vizcaino, 2013) .

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία, ειδικά με το αυ-
ξημένο κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας, 
γίνονται στοχευμένες κινήσεις από τους παραγωγούς 
για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του γενετι-
κού υλικού των εκτροφών . Η επένδυση κεφαλαίων 
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και η εισαγωγή στις εκτροφές ζώων υψηλού γενε-
τικού δυναμικού θα πρέπει να συνδυαστεί με την 
επένδυση για την προάσπιση της υγείας των νεοει-
σελθέντων ζώων .

Συμπερασματικά, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση 
για τον καταρροϊκό πυρετό . Ο έγκαιρος εμβολια-
σμός των ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ζώων 
αντικατάστασης) πρέπει να αποτελεί το κύριο και 
πρωταρχικό μέτρο αντιμετώπισης του νοσήματος . 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, 
η ομάδα μηρυκαστικών της Ceva Ελλάδος σε συνερ-
γασία με τον Καθηγητή Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής 
του Α .Π .Θ . Αρσένο Γιώργο και τον Eντεταλμένο Ερευ-
νητή του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών «ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ» Μπουζαλά Ηλία δημιούργησαν το video 
με τίτλο «Οι ειδικοί απαντούν / Καταρροϊκός πυρε-
τός / Ceva» που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο .

Youtube: Επίσημο κανάλι Ceva Ruminants ■

Baetza, H.J., 2014. Eradication of bluetongue disease in Germany by vaccination. Vet. Immunol. Immunopathol. 

158, 116–119  ·  Chouzouris, T.M., Valiakos, G., Billinis, C., Amiridis, G.S., 2015. Consequences of infection by 

Bluetongue virus in dairy cattle farms. Proceedings of the 13th Greek Veterinary Congress (Athens, Greece) 

157  ·  Kahn, C., Line, S., 2010. The Merck Veterinary Manual, 10th ed. Whitehouse Station, Merck 2945 pp 

·  Mayo, C.E., Mullens, B.A., Reisen, W.K., Osborne, C.J., Gibbs, E.P.J., Gardner, I.A., Maclachlan, N.J., 2014. Seasonal 

and interseasonal dynamics of bluetongue infection of dairy cattle and Culicoides soronensis midges 

in northern California  ·  Implications for virus overwintering in temperate zones. PLoS One 9, e106975 

·  World Organisation for Animal Health, 2014. World Animal Health Service Database. www.oie.int  ·  Zientara, 

S., Sanchez-Vizcaino, J.M., 2013. Control of bluetongue in Europe. Vet. Microbiol. 165, 33–37.

Εμβολιασμός των ζώων (προάσπιση των ζώων έναντι του ιού)
για ασφαλή αντιμετώπιση της νόσου και δραματική μείωση της μετάδοσης της νόσου.
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XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

Προπτυχιακός Φοιτητής Δεύτερου Έτους 
Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΑΣ;

Σπούδασα στο University of Veterinary and 
Pharmaceutical Sciences Brno στην Τσεχία για την 
κανονική εξαετή διάρκεια του κτηνιατρικού προ-
γράμματος στην αγγλική γλώσσα . Η εμπειρία και 
το ενδιαφέρον μου για τα εξωτικά ζώα και πουλιά 
ξεκινά από τα μαθητικά μου χρόνια όταν εξέτρεφα 
ερασιτεχνικά καναρίνια και υβρίδια, ενώ παράλληλα 
εξασκούσα την ιερακοτροφία / ιερακοθηρία σε αρκε-
τά προχωρημένο επίπεδο, ήμουν και είμαι παθιασμέ-
νος ερασιτέχνης ορνιθολόγος, οπότε η ενασχόληση 
με το αντικείμενο ήταν μονόδρομος . Η «εξειδίκευση» 
ή εκτεταμένη τριβή και πρακτική εμπειρία με το αντι-
κείμενο για μένα ήρθε παράλληλα με τις σπουδές . 
Πέραν της περιστασιακής εργασίας μου που ήταν η 
εκπαίδευση αρπακτικών πτηνών για προστασία αε-
ρολιμένα καθ’ όλη την διάρκεια των 6 χρόνων αλλά 
και η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, στο 4o 
έτος ξεκίνησα να «δουλεύω» σε εθελοντικό πλαί-
σιο στην κλινική του πανεπιστημίου μου, στον τομέα 
εξωτικών ζώων και πιο συγκεκριμένα πουλιών .

Εκεί είχα την ευκαιρία να παρευρίσκομαι σε πλήρη 
βάση ωραρίου για τα επόμενα 3 χρόνια, είχα ευθύ-
νες αλλά και ευκαιρίες ίδιες με του οποιουδήποτε 

άλλου εργοδοτούμενου, έτσι κατάφερα να αποκο-
μίσω τεράστιο όγκο πληροφοριών . Παράλληλα στις 
περιόδους που το διδακτικό πρόγραμμα του πανεπι-
στημίου σταματούσε π .χ . εξεταστικές περιόδους και 
καλοκαίρι, αξιοποιούσα τον χρόνο μου σε κλινικές 
εξωτικών ζώων ανά τον κόσμο, οι οποίες κατ’ εμέ-
να μπορούσαν να μου προσφέρουν τις γνώσεις που 
ήθελα, κυρίως γύρω από τα αρπακτικά, για να μπο-
ρέσω αργότερα να ασχοληθώ πιο εξειδικευμένα με 
το θέμα . Κάποιες από αυτές είναι το Abu Dhabi Falcon 
Hospital όπου εκεί συμπλήρωσα internship δύο μη-
νών για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρώ-
τες βοήθειες αρπακτικών, ένα μήνα internship στο 
πανεπιστήμιο του Kosice στη Σλοβακία με τον κα-
θηγητή Ladislav Molnar για ορθοπεδικές επεμβάσεις 
στα πτηνά και αρκετά άλλα internships που είχαν πιο 
μικρή διάρκεια .

ΤΙ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ;

Τα εξωτικά ζώα και κατ’ επέκταση τα πουλιά και 
αρπακτικά πτηνά ήταν πάθος ζωής, δεν τα επέλεξα 
βάση λογιστικών σαν επιλογή καριέρας αλλά βάση 
προσωπικού ενδιαφέροντος .

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ;

Τα πιο συνηθισμένα περιστατικά στην κλινική εξωτι-
κών αφορούν κυρίως παπαγαλοειδή με δυσβιώσεις 
και γαστρεντερικά προβλήματα, ενώ ακολουθούν 
στενά οι μολυσματικές ασθένειες, τα ατυχήματα, 
αναλόγως εποχής δυστοκίες σε πτηνά, ερπετά κ .λπ . 
Ενώ στο κέντρο αποκατάστασης άγριας ζωής αφο-
ρούν κυρίως εξάντληση λόγο μετανάστευσης, υπο-
σιτισμό, ατυχήματα αγνώστου αιτιολογίας, πυροβο-
λισμούς και δηλητηριάσεις .

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ  ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ 
ΚΛΗΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ;

Το σοβαρότερο περιστατικό το κατατάσσω με βάση 
τη βαρύτητα του θέματος και όχι την κρισιμότητα του 
ατυχήματος . Πρόκειται για ένα όρνεο, το οποίο βρέ-
θηκε σε κατάσταση υποσιτισμού και έπρεπε οπωσ-

Τα εξωτικά ζώα και κατ’ επέκταση τα πουλιά και 
αρπακτικά πτηνά ήταν πάθος ζωής, δεν τα επέλεξα 
βάση λογιστικών σαν επιλογή καριέρας αλλά βάση 

προσωπικού ενδιαφέροντος.
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δήποτε να αναρρώσει και να απελευθερωθεί γιατί τη 
συγκεκριμένη στιγμή στο νησί είχαμε μόνο 17 άτομα . 
Οπότε υπήρχε τεράστια πίεση από κυβερνητικούς πα-
ράγοντες και εμπλεκόμενες Μ .Κ .Ο .

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟ 
ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟ-
ΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΖΩΑ;

Η συμβουλή που θα έδινα είναι να το επιδιώξει μόνο 
αν έχει προσωπικό ενδιαφέρον μιας και ο εργασιακός 
τομέας δυστυχώς στον τομέα των εξωτικών δεν είναι 
τόσο υποσχόμενος για να του διασφαλίσει μια σίγου-
ρη καριέρα ή ένα ικανοποιητικό εισόδημα .

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ;

Τα εξωτικά ζώα και πτηνά είναι ένα τεράστιο κεφά-
λαιο, το οποίο μόλις άρχισε να γράφεται, και κάθε 
μέρα που περνά μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα 
πράγματα . Καμία προπτυχιακή αλλά ούτε και μετα-
πτυχιακή σπουδή μπορεί να σε κάνει ειδικό σε όλα 
τα εξωτικά . Καταρχάς η προσωπική μου γνώμη είναι 
ότι πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα και μόνο μικρό-
τερο τομέα (π.χ. ερπετά), από εκεί και πέρα, μόνο 
με προσωπικό ενδιαφέρον, συνεχή έρευνα και διά-
βασμα μπορεί κάποιος να είναι συνέχεια ενημερω-
μένος για τα δρώμενα των εξωτικών . Οποιοσδήποτε 
κτηνίατρος έχει το ενδιαφέρον, τις ικανότητες και το 
πάθος να αφιερώνει ώρες πάνω στο αντικείμενο με 
συνεχή τριβή, πιστεύω μπορεί να ασχοληθεί, φτάνει 

να βάλει σωστές βάσεις και να κάνει μια σωστή αρχή 
από άλλο κτηνίατρο έμπειρο στον κλάδο .

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ 
ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες, και όπου υπάρχουν, πολ-
λές φορές δεν είναι αντιπροσωπευτικές του κλάδου, 
ούτε λαμβάνουν το σωστό αντίκρισμα δυστυχώς . Η 
εξάσκηση κτηνιατρικής εξωτικών ζώων στις χώρες 
μας δεν αποφέρει αναλογικά αντιπροσωπευτικό ει-
σόδημα στον μέσο κτηνίατρο, για πολλούς λόγους, 
όπως η κουλτούρα περί εξωτικών, οι νομοθεσίες, η 
ευαισθητοποίηση κοινού, η απουσία ασφαλιστικού 
συστήματος κατοικίδιων, η απουσία εύκολου εισο-
δήματος στις κλινικές μέσω τακτικών εμβολιασμών 

– καλλωπιστικής περιποίησης κ .λπ . Ελάχιστες θέσεις 
εργασίας προσφέρουν full time απασχόληση με εξω-
τικά και παρέχουν σταθερό μισθό, όπως κτηνίατρος 
ζωολογικού κήπου και ελάχιστες ιδιωτικές κτηνια-
τρικές κλινικές .

ΘΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΑ 
ΕΞΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑΤΙ;

Ναι, θα τον παρότρυνα πέραν των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος όπως προανάφερα, φτάνει ο 
φοιτητής να είναι διατεθειμένος να επιδιώξει θέσεις 
εργασίας στο εξωτερικό ή να γνωρίζει τις δυσκολί-
ες που αναμένεται να αντιμετωπίσει αν μείνει στην 
Ελλάδα ή στην Κύπρο και να είναι διατεθειμένος να 
πάρει μια απόφαση χωρίς ουτοπικές προσδοκίες . ■
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MVDr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟ-
ΡΕΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ



Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ 
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ  Προπτυχιακή Φοιτήτρια Δεύτερου  Έτους  ―  Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Το κρέας στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο ενός ισορ-
ροπημένου διαιτολογίου. Η ευζωία των παραγωγικών ζώων έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
ως κρίσιμη παράμετρος της παραγωγής του κρέατος, συμβαδίζοντας τόσο με την ηθική απαίτηση των 
καταναλωτών όσο και με την απαίτηση για βελτιωμένη ποιότητα τροφίμων και ασφάλεια. Η ανασκό-
πηση της υφισταμένης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών δεδομένων αποσκοπεί στην εννοιολογική 
προσέγγιση της ευζωίας και στο πως η ανυπαρξία της στα σύγχρονα συστήματα εκτροφής  μπορεί να 
καταστήσει το παραγόμενο κρέας όχι μόνο ελαττωματικό ποιοτικά αλλά και επικίνδυνο για τη δημό-
σια υγεία. Η διαχείριση της εκτροφής, της μεταφοράς και της σφαγής όταν αυτές δεν είναι πρότυπες, 
μπορεί να προκληθούν στρεσογόνες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τα ζώα αρνητικά. Το 
stress αντανακλάται στη συμπεριφορά του ζώου, την υγεία, την αναπαραγωγική και την παραγωγι-
κή του ικανότητα. Το ανοσοποιητικό σύστημα παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση σε φλεγμονές, ακόμα 
και ραγδαίο πολλαπλασιασμό και διασπορά παθογόνων βακτηρίων μέσω του γαστρεντερικού σωλή-
να. Το κρέας των ζώων που έχουν υποστεί stress παρουσιάζει σημαντικά ελαττώματα ποιότητας, με 
χαρακτηριστικά παραδείγματα το DFD (Dry, Firm, Dark – σκούρο, σκληρό και στεγνό) σε περίπτωση 
μακροχρόνιου στρες και το PSE (Pale, Soft, Exudative – χλωμό, μαλακό και εξιδρωματικό) μαζί με 
το “burned tuna” (όσον αφορά τα ψάρια) κρέας σε περίπτωση βραχυχρόνιου στρες. Κρίνοντας εκ του 
αποτελέσματος, η διατήρηση της ευζωίας των ζώων οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
κάθε συστήματος εκτροφής, τόσο για την προαγωγή της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊό-
ντων, όσο και για την ηθική ικανοποίηση πως διασφαλίζεται στα ζώα μία ζωή που αξίζει να την ζουν.
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Οι διεθνοποιημένες εμπορικές συναλλαγές στον 
κλάδο των τροφίμων αποτέλεσαν για πολλές δεκα-
ετίες φραγμό μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή . 
Ως αποτέλεσμα, ο καταναλωτής δεν ήταν σε θέση 
να γνωρίζει βασικά δεδομένα πίσω απο οποιοδήποτε 
ζωικό προϊόν κατέληγε στο πιάτο του . Κινητοποιή-
σεις ομαδων προστασίας ζώων για τα δικαιώματα 
των ζώων και πρόσφατα, κρίσεις υγειονομικού εν-
διαφέροντος όπως η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια 
των Βοοειδών (νόσος «Τρελών Αγελάδων») τελικά 
προκάλεσαν την ανησυχία του καταναλωτικού κοι-
νού . Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πλέον όχι μόνο 
για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ζωικών 
προϊόντων, αλλά και για τον τρόπο παραγωγής τους 
(μέθοδοι εκτροφής ζώων κ.λπ.) . Συγκεκριμένα σε 
έρευνα του 2015 στην Ε .Ε . με 27 .672 συμμετέχοντες 
στα 28 κράτη-μέλη, το 94% απάντησε πως θεωρεί 
σημαντική την ευζωία των αγροτικών ζώων και το 
82% ότι η ευζωία χρήζει βελτίωσης .(1) 

ΕΥΖΩΙΑ
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποδωθεί πολλοί και 
διαφορετικής προσέγγισης ορισμοί για την ευζωία .  
Οι Broom D . (1986),(2) Broom & Johnson (1993),(3)

Wiepkema (1987)(4) όρισαν την ευζωία ως το καθε-
στώς απουσίας της κακουχίας ή του παράγοντα που 
την προκαλεί . Σύμφωνα με τον Terrestrial Code του 
ΟIE (5), ένα ζώο βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση 
ευζωίας όταν (όπως προκύπτει από επιστημονικά 
δεδομένα) είναι υγιές, διαβιεί με άνεση, βρίσκεται σε 
καλή θρεπτική κατάσταση, είναι ασφαλές, μπορεί να 
εκφράσει τη φυσιολογική συμπεριφορά του και δεν 
υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως πόνος, 
φόβος και κακουχία . Την ευζωία πλαισίωσε το νομο-
θετικό πλαίσιο το 1993, όταν το Farm Animal Welfare 
Council (FAWC) του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσία-
σε τις βασικές αρχές που την διέπουν,  γνωστές και 
ως «5 ελευθερίες» (five freedoms) .(6) Αυτές είναι:

· Ελευθερία από πείνα και δίψα .

· Ελευθερία από δυσφορία .

· Ελευθερία από τον πόνο, τραυματισμό και ασθένεια .

· Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς .

· Ελευθερία από φόβο και δυσχέρεια .

Η απουσία μίας ή και παραπάνω από τις παραπάνω 
ελευθερίες προκαλεί τελικά τις διάφορες στρεσογό-
νες καταστάσεις στα ζώα με σημαντικές επιπτώσεις . 

ΣΤΡΕΣ
Το στρες είναι μια αντανακλαστική αντίδραση που 
εκδηλώνεται από την προσπάθεια ενός οργανισμού 
να αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη κατάσταση στο περι-
βάλλον του ώστε να επανέλθει στη φυσιολογική του 
κατάσταση . Οι δυσάρεστες καταστάσεις ή οι στρεσο-
γόνοι παράγοντες, διαταράσσουν την ομοιοστασία 
του οργανισμού και προκύπτουν από τον ακατάλλη-
λο χειρισμό, από τις κοινές κτηνοτροφικές πρακτι-
κές όπως ευνουχισμός, κοπή κεράτων και δοντιών, 
απογαλακτισμός κλπ, τις κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις μεταξύ των ζώων, ακόμα και απο τις περιβαλλο-
ντικές συνθήκες (δριμύ ψύχος, καύσωνας κ.λπ.) . Η 
αντίδραση στους στρεσογόνους παράγοντες αφορά 
σε μεταβολές στη λειτουργία του Αυτόνομου Νευρι- 
κού Συστήματος του ενδοκρινικού συστήματος και 
στη συμπεριφορά του ζώου . Το στρες μπορεί να είναι 
ουδέτερο, ευεργετικό ή βλαπτικό . Το βλαπτικό είναι 
αυτό το οποίο συνδεέεται με όλες σχεδόν τις ανεπι-
θύμητες επιδράσεις στους ζωικούς οργανισμούς . (7) 
Πρόκειται για κατάσταση που ο οργανισμός αδυνατεί 
να προσαρμοστεί στις εξωγενείς μεταβολές και δρο-
μολογεί δύο ενδοκρινείς αλυσιδωτές αντιδράσεις:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΑΞΟΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟ-
ΦΥΣΗ – ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ. Σε δυσμενείς συνθήκες περι-
βάλλοντος ελευθερώνεται η απελευθερωτική ορμό- 
 νη της επινεφριδιοφλοιοτρόπου ορμόνης του υπο-
θαλάμου (CRH), η οποία οδηγεί στην έκκριση ACTH 
απο τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης . Η ACTH δρά 
στη φλοιώδη μοίρα των επινεφριδίων προκαλώντας 
την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών . Η αυξημένη 
συγκέντρωση γλυκοκορτικοειδών στο αίμα αποσκο-
πεί στην παραγωγή ενέργειας (σύνδρομο προσαρμο-
γής) οπότε οδηγεί σε καταβολισμό πρωτεϊνών των 
ιστών μέσω γλυκονεογένεσης (ήπαρ) ή σε οξείδωση 
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αμινοξέων . Επίσης οδηγεί σε αύξηση της ενζυμικής 
δράσης της λιπάσης στα τριγλυκερίδια, αυξάνοντας 
την συγκέντρωση των ελευθέρων λιπαρών οξέων 
για οξείδωση .

ΔΙΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
με συνέπεια την έκκριση αδρεναλίνης, νοραδρενα-
λίνης και εγκεφαλινών από τη μυελώδη μοίρα των 
επινεφριδίων . Αποτέλεσμα  της διέγερσης αυτής είναι 
η αυξημένη συγκέντρωση της αγγειοπιεσίνης και της 
ουσίας P στο αίμα οι οποίες συμμετέχουν στην προ-
σπάθεια επαναπροσαρμογής του οργανισμού .

Τα αποτελέσματα των δύο αυτών μηχανισμών, είναι 
εμφανή σε ένα εύρος καταστάσεων που θα αναλυ-
θούν παρακάτω . 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα του προς κατανάλωση κρέατος, προσ-
διορίζεται από τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά 
του χαρακτηριστικά (χρώμα, οσμή, γεύση, τρυφε-
ρότητα, ΙΣΝ κ.λπ.), τη θρεπτική του αξία, την υγιεινή 
του και την ασφάλεια (απουσία παθογόνων μικροορ-
γανισμών από επιμολύνσεις) .(8) Το κρέας αποτελεί-
ται κυρίως απο μυικό ιστό . Παρουσία οξυγόνου, το 
γλυκογόνο αποδομείται σε πυρουβικό οξύ, το οποίο 
συμμετέχει στον κύκλο του Krebs, και μεταβολίζε-
ται σε CO2 και H2Ο απελευθερώνοντας μεγάλα ποσά 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ATP, κύρια πηγή ενέργειας για τη λειτουργία των 
μυών (αερόβια γλυκόλυση) . Όταν η παροχή οξυ-
γόνου είναι ανεπαρκής ή παύει, το πυρουβικό οξύ 
μεταβολίζεται σε γαλακτικό οξύ . Το γαλακτικό οξύ 
μεταφέρεται στο ήπαρ με το αίμα όπου και θα μετα-
βολιστεί σε γλυκόζη και θα επιστρέψει στους μύες 
ώστε να παραχθεί ενέργεια (αναερόβια γλυκόλυση) . 
Στην περίπτωση αυτή το παραγόμενο ATP είναι λι-
γότερο με αποτέλεσμα την πτώση του pH του ιστού 
από 7 περίπου σε 5,5 - 5,6 μέσα σε περίπου 24 ώρες .

Σε στρεσογόνες καταστάσεις, η αδρεναλίνη αυξά-
νει την αποδόμηση του γλυκογόνου, άρα και την 
παραγωγή γαλακτικού οξέος, άρα χρησιμοποιεί 
την αναερόβια γλυκόλυση για την άμεση παραγωγή 

ενέργειας . Όταν το ζώο υποστεί οξύ στρες προ σφα-
γής, εμφανίζεται μια κατάσταση γνωστή ως PSE 
(Pale, Soft, Exudative) και αφορά κυρίως τους χοί-
ρους και δευτερευόντως τα κοτόπουλα και τις γα-
λοπούλες . Το κρέας είναι ωχρό, εξιδρωματικό, πολύ 
μαλακό και η γεύση του είναι ελαφρά όξινη . Τα χα-
ρακτηριστικά αυτά οφείλονται στην απότομη πτώση 
του pH από περίπου 7 σε τιμή <6 . Η τελική τιμή του 
pH φτάνει κοντά στο ισοηλεκτρικό σημείο των περισ-
σότερων πρωτεϊνών όπου έχουν μηδενική Ικανότητα 
Συγκράτησης Νερού το οποίο και αποβάλλουν .(9,10)  
Το εξίδρωμα που εμφανίζει η επιφάνεια του κρέατος 
ανακλά το φώς, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει 
χλωμό . Η όξινη γεύση οφείλεται στην υψηλή παρα-
γωγή γαλακτικού οξέος .

Το μακροχρόνιο στρες όπως π .χ . λόγω μεταφοράς 
των ζώων, ανάμειξής τους με άγνωστα ζώα, λόγω 
κόπωσης (ύστερα από αγροτικές εργασίες ή αψιμα-
χίες) ή ασθένειας, μπορεί να οδηγεί σε εξασθένηση 
των αποθεμάτων γλυκογόνου των μυών . Η μεταβολή 
αυτή που εμφανίζεται σε βοοειδή και αιγοπρόβατα, 
σπάνια και σε χοίρους, ονομάζεται DFD (Dark, Firm, 
Dry) . Το κρέας παρουσιάζεται σκουρόχρωμο, σκληρό 
και στεγνό . Το pH δεν ελαττώνεται κάτω από 6 (μέση 
τιμή ευρημάτων ερευνών) . Στην τιμή αυτή οι πρω-
τεΐνες έχουν μεγάλη ΙΣΝ άρα συγκρατείται νερό στα 
μυικά κύτταρα . Το υψηλό pH δυσχεραίνει την πρωτε-
ολυτική δραστηριότητα και ενισχύει την σκληρότητα 
του κρέατος . Συνδυαστικά, η υψηλή τιμή pH και η ΙΣΝ 
προκαλούν διόγκωση των μυικών ινών που εμπο-
δίζει την είσδηση του περιβαλλοντικού οξυγόνου .
Συνεπώς η επικρατούσα χρωστική είναι η ανηγμένη 
μυοσφαιρίνη που δίνει στο κρέας το σκούρο χρώμα .

Εικόνα 1: Τυπικές αλλοιώσεις κρέατος – Πηγή: FAO
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Tο DFD κρέας είναι αρκετά ευάλωτο σε μικροβιακές 
αλλοιώσεις άρα και η διάρκεια ζωής του είναι μικρό-
τερη σε σχέση με το κανονικό κρέας . Φυσιολογικά, 
σε ένα υγιές σφάγιο, υπολείμματα γλυκογόνου πα-
ραμένουν στα μυικά κύτταρα, τα οποία μεταβολίζο- 
νται από τους μικροοργανισμούς για την παραγωγή 
ενέργειας . Υπο αερόβιες συνθήκες αναπτύσσονται 
συνήθως ψευδομονάδες και υπό αναερόβιες, γαλα-
κτοβάκιλοι . Σε ένα σφάγιο DFD, οπού έχουν εξαντλη-
θεί τα αποθέματα γλυκογόνου, οι μικροοργανισμοί 
καταναλώνουν αμινοξέα και λιπαρά οξέα, συστατικά 
στοιχεία του ιστού, οδηγώντας το τελικά σε σήψη . Στο 
υψηλό pH του DFD κρέατος ευνοήθηκε επίσης η ανά-
πτυξη των βακτηρίων Acinetobacter και Altermonas 
Putrefacien .(11)

Στα ψάρια, συγκεκριμένα στον τόνο εμφανίζεται ακό-
μα μια αλλοίωση γνωστή και ως “burnt tuna”, όμοια 
με αυτή του PSE κρέατος . Χαρακτηρίζεται δηλαδή 
από συσσώρευση γαλακτικού οξέος, απότομη πτώση 
της τιμής του pH,οι οποίες συνδυαστικά με την άνοδο 
της θερμοκρασίας του σώματος, οδηγούν στην αλ-
λοίωση αυτή . Το κρέας είναι ωχρό και εξιδρωματικό . 
Η αιτιολογία του φαινομένου αφορά αποκλειστικά το 
στρες και την καταπόνηση κατά τη διάρκεια της αλί-
ευσης . Μια ιδιαιτερότητα που κατέδειξε ο Cramer (12)  
είναι η δημιουργία μυϊκού οιδήματος . Το υγρό του οι-
δήματος αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για ανάπτυξη 
μικροοργανισμών . Σχηματίζονται συνεπώς αποικίες 
στους ενδότερους τοπογραφικά μύες (οι οποίοι κατά 
την ψύξη ψύχονται τελευταίοι), προκαλούν αλλοιώ-
σεις και δίνουν αυτή την όψη «καμένης σάρκας» .

Εικόνα 2: “Burnt tuna” – Πηγή: panaquatic.com

Ακόμα μια ένδειξη ύπαρξης στρες είναι οι μώλωπες . 
Προκαλούνται τις περισσότερες φορές στα βοοειδή 
και κυρίως κατα τη μεταφορά και το συνωστισμό . Το 
μωλωπισμένο κρέας μειονεκτεί ποιοτικά ως προς 
την εμφάνιση, τη γεύση και την τρυφερότητα . Οι χα-
ρακτηριστικές αλλαγές στο χρώμα, οφείλονται στη 
μετατροπή της αιμοσφαιρίνης μέσω της χολερυθρί-
νης σε χολοπρασίνη . Ο μελανιασμένος ιστός έχει 
αλμυρή ή μεταλλική γεύση, λόγω της υψηλής συ-
γκέντρωσης του τοπικά σε αίμα . Θεωρείτο πως  δεν 
διαφέρει από έναν υγιή ιστό ως προς το μικροβιακό 
φορτίο .(13) Πρόσφατη έρευνα ωστόσο κατέδειξε την 
επικινδυνότητα κατανάλωσης μωλωπισμένου κρέ-
ατος λόγω εύρεσης βιογενών αμίνων σε αυτό .(1) Οι 
βιογενείς αμίνες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργι-
κού τύπου τροφογενείς δηλητηριάσεις .(14)

Τα κρέατα αυτά δεν είναι αποδεκτά από τον κατανα-
λωτή και απορρίπτονται από τη βιομηχανία δημιουρ-
γώντας συχνά οικονομική ζημιά στους παραγωγούς .

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το στρες στα αγροτικά ζώα, ειδικά όσον αφορα τη 
δημόσια υγεία μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο. 
Η επικινδυνότητα αυτή έγκειται αρχικά στην εξασθέ-
νηση του ανοσοποιητικού του καταπονημένου ζώου 
του οποίου το κρέας θα περάσει στην τροφική αλυ-
σίδα . Όπως αναφέρθηκε, το στρες επιδρά στον ορ-
γανισμό μέσω της κινητοποίησης του Συμπαθητικού 
(μυελώδης μοίρα επινεφριδίων – αδρεναλίνη και νο-
ραδρεναλίνη) και του άξονα Υποθάλαμος – Υπόφυση 
(ACTH) – Επινεφρίδια (φλοιώδης μοίρα – γλυκοκο-
ρικοειδή) . Πλήθος ερευνών έχουν καταδείξει πως η 
ACTH και τα γλυκοκορτικοειδή επηρεάζουν τον πολ-
λαπλασιασμό των Β και Τ λεμφοκυττάρων, την παρα-
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Η ποιότητα του προς κατανάλωση κρέατος προσδιο-
ρίζεται από τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά του 
χαρακτηριστικά, τη θρεπτική του αξία, την υγιεινή 
του και την ασφάλεια. 
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γωγή αντισωμάτων, την χημειοταξία των μονοκύττα-
ρων και ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων αλλά και την 
κυτταροτοξικότητα των NK (Natural Killer Cells) .(15) 
Επίσης η κορτιζόλη, της οποίας η συγκέντρωση αυ-
ξάνεται ύστερα από την επίδραση του στρεσογόνου 
παράγοντα, μπορεί να αναστείλει την λειτουργία των 
μακροφάγων, των ουδετερόφιλων, των βασεόφιλων 
και των ουδετερόφιλων . Άλλες έρευνες έχουν χρησι-
μοποιήσει δείκτες όπως οι ιντερλευκίνες, η αναλογία 
ουδετερόφιλων / λεμφοκυττάρων κ .λπ .(16) Η μειωμέ-
νη ανοσοποίηση του οργανισμού τον προδιαθέτει σε 
αυξημένη ευαισθησία έναντι παθογόνων μικροοργα-
νισμών όπως Salmonella, Cambylobacter και E . Coli 
που αποτελούν τα συνηθέστερα τροφιμογενή βακτή-
ρια τα οποία μπορούν να προσβάλλουν τον κατανα-
λωτή στη συνέχεια .

Η κυριότερη δεξαμενή βακτηρίων σε όλα  τα είδη 
είναι το κατώτερο γαστρεντερικό . Ο γαστρεντερικός 
σωλήνας ανταποκρίνεται εύκολα στους στρεσογό-
νους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να προκαλέ-
σουν τροποποίηση της μικροχλωρίδας του . Συνήθως 
η μετάδοση είναι οριζόντια και γίνεται μέσω της 
κόπρου . Μπορεί να πραγματοποιηθεί έτσι διασπορά 
και μετάδοση κατά την εκτροφή, μεταφορά ακόμα 
και μέσα στα σφαγεία . Μόλυνση δέρματος ή τριχώ-
ματος ζώντων ζώων από κόπρο μπορεί να οδηγήσει 
σε μόλυνση εξοπλισμού κοπής κρέατος, σε μόλυνση  
πρώτων υλών και ούτω καθεξής . 

Ένα παράδειγμα είναι ο αποικισμός των πουλερικών 
από Cambylobacter Jejuni, όταν αυτά υφίστανται 
stress λόγω υψηλής θερμοκρασίας (θερμικό), όταν 
η σίτηση είναι ανεπαρκης, λόγω συνωστισμού στην 
εκτροφή κ .λπ . Η φυσιολογική μικροχλωρίδα του 
εντέρου και η δομή του εντερικού επιθηλίου υφί-
σταται αλλαγές οι οποίες ευνοούν την προσκόλληση 

των βακτηρίων . Συχνή επίσης είναι η επιμόλυνση των 
αβγών με Salmonella Enteritidis . Υπάρχουν αποδεί-
ξεις πως για την επιμόλυνση των αβγών μπορεί να 
ευθύνεται και το παροδικό στρες, συνεπώς η ευαι-
σθησία των πουλερικών σε αυτό είναι μεγάλη . Μέχρι 
σήμερα τα κοτόπουλα ενέχουν σημαντικό κίνδυνο 
μετάδοσης τροφιμογενών νόσων και για το λόγο 
αυτό δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωσή 
αυτών και των προϊόντων τους .

Άλλο παράδειγμα είναι η μετάδοση της E . Coli σε 
βοοειδή και χοίρους . Σε υγιείς οργανισμούς η E . Coli 
αποτελεί δυνητικό παθογόνο του οποίου η δεξαμε-
νή είναι το παχύ έντερο . Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
εύρημα απο έρευνα των Lyte et al . (17) είναι πως η 
αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη όχι μόνο προσελ-
κύουν βακτήρια και αυξάνουν την κινητικότητά τους, 
αλλά και αυξάνουν την έκφραση των γονιδίων που 
σχετίζονται με τη λοιμογόνο δύναμή τους . Έρευνα 
των Moro et al . (18) έδειξε πως το στρες ψύχους αύξη-
σε την αντίσταση της E . Coli έναντι των αντιβιοτικών 
αμπικιλλίνη και τετρακυκλίνη . Νεότερη έρευνα των 
ιδίων επιστημόνων (19) έδειξε πως το θερμικό stress 
στους χοίρους οδήγησε στην αυξημένη προώθηση 
ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων από το ανώτερο 
στο κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα . 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ.

· Η E . Coli, ειδικότερα η Enterohaemorragic E . Coli 
όταν προσβάλλει τον άνθρωπο μπορεί να του προκα-
λέσει αιμορραγική κολίτιδα ή αιμορραγικό ουραιμικό 
σύνδρομο .(17)

· H Salmonella Enteritidis μπορεί να προκαλέσει 
από απλή δηλητηρίαση μέχρι περιτονίτιδα και σηπτι-
κό σοκ .(11)

· Το Cambylobacter jejuni προκαλεί, δυσεντερία, αι-
μορραγία και πυρετό . Ακραία, μπορεί να προκαλέσει 
σηπτικό σοκ .(11)

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως καθίστα-
ται, και από ηθικής και από υγειονομικής άποψης, 
απαραίτητη η διατήρηση της ευζωίας των ζώων . Υγιή, 
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σωματικά αλλά και ψυχικά, ζώα παράγουν ποιοτικά 
προϊόντα και πάνω απο όλα, ασφαλή για τη δημόσια 
υγεία . Το Special Eurobarometer 2016 εξέδωσε σαν 
αποτέλεσμα πως το 59% είναι διατεθειμένο να πλη-
ρώσει περισσότερο για κρέας που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις για την διατήρηση της ευζωίας των ζώων .(1) 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει στην βιο-
μηχανία των τροφίμων ωστόσο, είναι η ανυπαρξία 
της σήμανσης για την πιστοποίηση τήρησης της ευ-
ζωίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής . Υπάρχουν 
συστήματα πιστοποίησης όπως το Freedom Food στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, όμως έχουν περισσότερο τη μορ-
φή προτύπων, οπότε και δεν θεωρούνται ρεαλιστικά .
(20)

Περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί γύρω από την 
διατήρηση της ευζωίας  καθώς και το κομμάτι της 
σήμανσης λοιπόν, θεωρoύνται αναγκαίες ενέργει-
ες . Η ισχυρή ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού 
κοινού αποπνέει έναν αέρα αισιοδοξίας και σίγουρα 
αποτελεί κινητήριο δύναμη για τις αλλαγές αυτές . Σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο η ενημέρωση παρα-
μένει το πιο ισχυρό όπλο . ■
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Τα κοτόπουλα ενέχουν σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης 
τροφιμογενών νόσων και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην κατανάλωσή αυτών και των προϊόντων τους.
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ΑΤΟΠΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΘΟΓΕ-
ΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η ατοπική δερματίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμο-
νώδης δερματοπάθεια και αποτελεί την συχνό-
τερη αλλεργική δερματίτιδα του σκύλου. Χαρα-
κτηρίζεται από την ελαττωμένη λειτουργία του 
επιδερμικού φραγμού, την απορρύθμιση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και την προδιάθε-
ση για δευτερογενείς λοιμώξεις του δέρματος. H 
παθογένεια της νόσου είναι περιπλεγμένη καθώς 
προκύπτει από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
μεταξύ γενετικού υποβάθρου και περιβάλλοντος 
και η βαθύτερη κατανόησή της θα συμβάλει στην 

πληρέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
Προπτυχιακός Φοιτητής Τρίτου Έτους  

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΕΥΗ Ι. ΣΟΦΟΥ
Κτηνίατρος  ―  Υποψήφια Διδάκτορας Παθολογίας 

Ζώων Συντροφιάς, Π .Θ . .

H ατοπική δερματίτιδα (ΑΤΔ) του σκύλου είναι μία 
κνησμώδης αλλεργική δερματίτιδα, με κληρονομι-
κή προδιάθεση και χαρακτηριστική κλινική εικόνα 
και συνήθως συνδέεται με την παραγωγή ειδικής 
ανοσοσφαιρίνης E (IgE) κατά περιβαλλοντικών αλ-
λεργιογόνων .(1) Η ΑΤΔ είναι η συχνότερη αλλεργική 
δερματίτιδα του σκύλου και αποτελεί το δεύτερο συ-
χνότερο αίτιο του κνησμού καθώς διαπιστώνεται στο 
3% - 15% του συνολικού πληθυσμού .(2)  Η οικογενής 
προδιάθεση και η συσχέτιση της ΑΤΔ με φυλές αντα-
νακλούν το γενετικό υπόβαθρό της (3,4) το οποίο υπό 
την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων (5) οδη-
γεί σε απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος 
και σε ευαλωτότητα για δευτερογενείς λοιμώξεις .(6,7) 
Πλέον, είναι ξεκάθαρο πως η παθογένεια της ΑΤΔ εί-
ναι πολυπαραγοντική και στηρίζεται στη στενή αλλη-
λεπίδραση γονιδιώματος και περιβάλλοντος .

ΡΟΛΟΣ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΑΤΔ κλασσικά θεωρούνταν αντίδραση υπερευαι-
σθησίας τύπου Ι (κατά Gell και Coombs) (6,9) δηλαδή 
IgE-μεσολαβούμενη αλλεργία . Πλέον, είναι γνωστό 
πως σε ορισμένα περιστατικά με τυπική κλινική ει-
κόνα της ΑΤΔ δεν εντοπίζονται ειδικά IgE αντισώμα-
τα κατά περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων (10) και η 
κατάσταση περιγράφεται ως δερματίτιδα παρόμοια 
με την ατοπική (atopic-like dermatitis) .(1) Στον άν-
θρωπο παρατηρείται παρόμοια κατάσταση που χα-

ρακτηρίζεται ως «ενδογενής» ΑΤΔ .(11) Στον σκύλο, 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το αν αυτή η περί-
πτωση αποτελεί ομόλογο της «ενδογενούς» ΑΤΔ του 
ανθρώπου ή αν προκύπτει από αδυναμία ανεύρεσης 
των ειδικών IgE αντισωμάτων κατά συγκεκριμένων 
αλλεργιογόνων .(12)

Η ΑΤΔ ως άμεσος τύπος υπερευαισθησίας, χαρακτη-
ρίζεται από δύο φάσεις . Αρχικά, κατά την φάση της 
ευαισθητοποίησης, το αλλεργιογόνο προσλαμβά-
νεται από δενδριτικά κύτταρα του δέρματος (κυρί-
ως κύτταρα Langerhans), που ενεργοποιούνται και 
μεταναστεύουν στους επιχώριους λεμφαδένες όπου 
ακολουθεί η παρουσίαση του επεξεργασμένου αντι-
γόνου σε παρθένα κύτταρα Τ (Th0) . Αυτή επιτυγχάνε-
ται μέσω του συμπλόκου μείζονος ιστοσυμβατότητας 
(major histocompatibility complex, MHC) II και συν-
διεγερτικών μορίων των αντιγονοπαρουσιαστικών 
κυττάρων (antigen presenting cells, APCs), και του 
υποδοχέα των κυττάρων Τ (T cell receptor, TCR) . Τα 
ερεθίσματα του μικροπεριβάλλοντος και τα μοριακά 
χαρακτηριστικά του αλλεργιογόνου στρέφουν την 
διαφοροποίηση των Th0 κυττάρων προς την τύπου 
2 . Tα τύπου 2 βοηθητικά Τ (T-helper 2, Th2) κύτταρα 
που προκύπτουν, εκφράζουν Th2-τύπου κυτταρο-
κίνες (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13), οι οποίες επάγουν την 
ισοτυπική μεταστροφή σε IgE στα Β λεμφοκύτταρα, 
οδηγώντας στην παραγωγή ειδικών ΙgE αντισωμάτων . 
Στη συνέχεια, τα IgE αντισώματα συνδέονται με τους 

υποδοχείς υψηλής συγγένειας (FcεRI) στα σιτευτικά 
κύτταρα του δέρματος .(9) Σε αυτό το σημείο, το ζώο 
θεωρείται ευαισθητοποιημένο . Κατά την εκτελεστική 
φάση, η επανέκθεση στο αλλεργιογόνο οδηγεί σε δι-
ασταυρούμενη αντίδραση με το σύμπλοκο FcεRI-IgE 
στην κυτταρική μεμβράνη των σιτευτικών κυττάρων, 
επάγοντας την αποκοκκίωσή τους και την απελευθέ-
ρωση προσχηματισμένων προφλεγμονωδών μεσολα-
βητών με έναρξη της φλεγμονώδους εξεργασίας .(9)

Η φλεγμονή που παρατηρείται σε ευαισθητοποιημέ-
νους σκύλους έπειτα από επαφή με το αλλεργιογό-
νο οδηγεί σε διαταραχή της κερατινοποίησης και της 
σύνθεσης των λιπιδίων (13,14) μέσω αδιευκρίνιστων 
μοριακών μηχανισμών . Σε αυτή την ακολουθία των 
γεγονότων βασιζόταν η «έσω – έξω» υπόθεση της 
αιτιοπαθογένειας στην ΑΤΔ, η οποία στο παρελθόν 
ήταν η κυρίαρχη και σύμφωνα με την οποία οι ανο-
σολογικές διαταραχές λειτουργούν ως πρωτογενές 
αίτιο που οδηγεί στην ευαισθητοποίηση του ζώου 
και ότι η διαταραχή της ακεραιότητας του φραγμού 
προκύπτει δευτερογενώς της αλλεργικής φλεγμονής . 
Αργότερα, παρατηρήθηκε πως σε περιπτώσεις που 
προϋπάρχει δυσλειτουργία του επιδερμικού φραγ-
μού, διευκολύνεται η διείσδυση των αλλεργιογόνων 
και κατά συνέπεια αυξάνεται η αντιδραστικότητα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, με συνέπεια τις εξάρ-
σεις της νόσου . Πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις στη-
ρίχτηκε η «έξω – έσω» υπόθεση . Στηριζόμενοι στα 
παραπάνω, θα ήταν ίσως καλύτερα να κάνουμε λόγο 
για μία πιο ολοκληρωμένη θεωρία, την «έξω – έσω –  

Εικόνα 1: Φάση ευαισθητοποίησης στο αλλεργιογόνο. 
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έξω», καθώς είναι ξεκάθαρο πως το σύμπλεγμα 
των αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν είναι πε-
ρίπλοκο, διότι η αυξημένη αντιδραστικότητα του 
ανοσοποιητικού συστήματος επιδεινώνει τον ήδη 
διαταραγμένο επιδερμικό φραγμό και κατ’ επέκταση 
αυξάνει τη διείσδυση αλλεργιογόνων και μικροορ-
γανισμών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο .(8)  Η 
ΑΤΔ χαρακτηρίζεται από ανισορροπία στους πληθυ-
σμούς των Τ λεμφοκυττάρων και Th2 πόλωση .(6) 
Κατά την οξεία φάση της ΑΤΔ φαίνεται να κυριαρχούν 
οι Th2 τύπου κυτταροκίνες (IL-4, IL-15, IL-13, IL-31)
(15,16) που μέσω θετικής παλίνδρομης ρύθμισης δια-
τηρούν την προαγωγή της Th2 ανοσοαπάντησης και 
συμβάλλουν στην πρόκληση κνησμού . Ο κνησμός 
οδηγεί σε περαιτέρω διατάραξη του φραγμού λόγω 
του ξεσμού που συνεπάγεται με αυξημένη διείσδυση 
αλλεργιογόνων και επιδείνωση της φλεγμονής . Αυ-
τός είναι γνωστός ως φαύλος κύκλος κνησμού-ξε-
σμού . Στη χρόνια φάση, αντιθέτως, κυριαρχούν οι 
Th1 τύπου κυτταροκίνες (IFN-γ, IL-12) (15,16) ενώ δι-
ατηρείται η Th2 τύπου ανοσοαπάντηση . Παράλληλα, 
είναι πλέον γνωστό πως εμπλέκονται κυτταροκίνες 
άλλων τύπων, όπως Th17 και Th22, στις χρόνιες αλ-
λοιώσεις .(15,17) Εικάζεται ότι οι Th22 τύπου κυτταρο-
κίνες συμβάλλουν στην επιδερμική διαφοροποίηση, 
γεγονός που εξηγεί την επιδερμική υπερπλασία που 
παρατηρείται στις χρόνιες αλλοιώσεις της ΑΤΔ .(15) 

Οι μηχανισμοί που προάγουν την Th2 πόλωση κατά 
την ευαισθητοποίηση του ζώου δεν είναι γνωστοί . Η 
υπόθεση της ανεπάρκειας των Th1 μηχανισμών, ως 
αίτιο κυριαρχίας της Th2 ανοσοαπάντησης, καταρρί-
πτεται από το γεγονός ότι το ατοπικό δέρμα παρου-
σιάζει φυσιολογικά επίπεδα Th1 κυτταροκινών .(18) 
Αντιθέτως, ο ρόλος των ρυθμιστικών μηχανισμών 
της ανοσίας μάλλον έχει περισσότερο ενδιαφέρον δι-
ερεύνησης, καθώς παρατηρείται μειωμένη έκφραση 
ρυθμιστικών κυτταροκινών(18) όπως του μετατρεπτι-
κού αυξητικού παράγοντα β (transforming growth 
factor β, TGF-β) στα ατοπικά ζώα . Αυτές οι κυτταρο-
κίνες είναι υπεύθυνες για την προαγωγή της ανοσια-
κής ανοχής, η οποία απουσιάζει στις αλλεργίες . Αξί-
ζει να σημειωθεί πως ο ρόλος της ανοσοθεραπείας 
αποσκοπεί στη μεταβολή της Τh2 πόλωσης, προά-
γοντας την Th1 τύπου ανοσοαπάντηση . Αυτή η με-

ταβολή συνεπάγεται με παραγωγή IgG αντισωμάτων 
κατά του αλλεργιογόνου (τα οποία ανταγωνίζονται 
τις IgE στη σύνδεση με το αλλεργιογόνο), καθώς και 
την παρεμβολή ρυθμιστικών κυττάρων Τ (Treg) .(19) 
Οι μηχανισμοί της ανοσοθεραπείας παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστοι .  Στο σημείο αυτό αξί-
ζει να σημειωθεί ότι διάφορες θεραπείες στοχεύουν 
την ελάττωση της δράσης των Th2 κυτταροκινών . Η 
οκλασιτινίβη λειτουργεί ως αναστολέας μεταγωγής 
σήματος των παραπάνω κυτταροκινών, περιορίζο-
ντας την δράση τους . Επιπλέον, η χορήγηση του μο-
νοκλωνικού αντισώματος lokivetmab που εξουδε-
τερώνει την IL-31, συμβάλλει στην υποχώρηση του 
κνησμού .(12) Συγκεκριμένα, η IL-31 παράγεται από 
Th2 λεμφοκύτταρα και CLA+ (cutaneous lymphocyte 
antigen - υποδοχέας εποικισμού του δέρματος) λεμ-
φοκύτταρα και καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην 
πρόκληση του κνησμού στους ατοπικούς σκύλους 
επιδρώντας σε πληθώρα κυττάρων .(20,21) Η υψηλή 
συγκέντρωσή της IL-31 είναι συχνό εύρημα σε σκύ-
λους με ΑΤΔ . 

ΡΟΛΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ
Ο επιδερμικός φραγμός παρομοιάζεται με τοίχο από 
τούβλα (κερατινοκύτταρα) και κονίαμα (λιπίδια) 
και η λειτουργία του αποσκοπεί στον περιορισμό 
της διαδερμικής απώλειας ύδατος (transepidermal 
water loss, TEWL), στην ελάττωση της απορρόφησης 
χημικών ουσιών από το περιβάλλον και στην πρό-
ληψη μικροβιακών λοιμώξεων .(22) Έχει αποδειχθεί 
ότι η κύρια οδός ευαισθητοποίησης στην ΑΤΔ είναι 
η επιδερμική .(23) Οι δευτερογενείς επιπλοκές που 
προκύπτουν λόγω της διαταραγμένης λειτουργίας 
του φραγμού, όπως η σταφυλοκοκκική δερματίτιδα, 
οδηγούν στην περαιτέρω προσβολή της λειτουργίας 
του, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο .(24) Επίσης, η 
διαδερμική διείσδυση των αλλεργιογόνων από δια-
ταραγμένο φραγμό φαίνεται να προάγει ισχυρή Th2 
τύπου ανοσοαπάντηση .(25) Τέλος, οι ισχυρότερες ανο-
σοαπαντήσεις ατοπικών σκύλων στους οποίους έχει 
αφαιρεθεί η κεράτινη στοιβάδα, σε σχέση με εκείνους 
που τη διατηρούν ακέραιη, κατά την πειραματική ευ-
αισθητοποίησή τους, επιβεβαιώνουν την σημασία 
της ακεραιότητας του επιδερμικού φραγμού και πιο 

συγκεκριμένα, της κεράτινης στοιβάδας, στην ελάτ-
τωση της απορρόφησης των αλλεργιογόνων και στη 
ρύθμιση των ανοσοαποκρίσεων .(26)  Η ελαττωμένη 
λειτουργία του επιδερμικού φραγμού υποδηλώνεται 
από αύξηση της TEWL .(24,27) Στο ατοπικό δέρμα και 
ιδιαίτερα στις περιοχές με προδιάθεση για ανάπτυξη 
αλλοιώσεων, η TEWL είναι αυξημένη σε σύγκριση με 
το δέρμα υγιών σκύλων(28,24) υποδεικνύοντας την 
συμβολή της δυσλειτουργίας του φραγμού στην πα-
θογένεια της ΑΤΔ .(29) Αυτή η θεώρηση ενισχύεται από 
την μείωση της TEWL σε σκύλους που βρίσκονται σε 
κλινική ύφεση .(28) Παρ’όλα αυτά, η κακή επαναλη-
ψιμότητα της συγκεκριμένης μέτρησης δημιουργεί 
επιφυλάξεις για την εγκυρότητα των δεδομένων που 
απορρέουν από αυτή .(30) Όσον αφορά τα λιπίδια της 
κεράτινης στοιβάδας, αυτά περιλαμβάνουν κυρίως 
τα κεραμίδια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και την χολη-
στερόλη .(22) Οι μεταβολές των λιπιδιακών ιδιοτήτων 
οδηγούν σε απώλεια της ακεραιότητας του φραγμού 
και αυξημένη διείσδυση αλλεργιογόνων .(31,32) Εί-
ναι γνωστό πως ο λιπιδικός φραγμός των ατοπικών 
σκύλων παρουσιάζει δομικές μεταβολές σε σχέση με 
των υγιών (33) και πως τα επίπεδα των κεραμιδίων εί-
ναι ελαττωμένα .(34) Η συγκέντρωση των κεραμιδίων 
έχει συσχετισθεί αρνητικά με την TEWL, υποδεικνύο-
ντας τον ρόλο τους στην ελαττωμένη λειτουργία του 
φραγμού .(31,34) Αντιθέτως, η χοληστερόλη είναι αυ-
ξημένη, ίσως αντιδραστικά στην αύξηση της TΕWL .(34)

Στην ΑΤΔ του ανθρώπου, οι μεταλλάξεις του γονιδίου 
της φιλαγγρίνης που οδηγούν σε απώλεια λειτουργι-
κότητας αποτελούν τον ισχυρότερο κληρονομικό πα-
ράγοντα κινδύνου .(35) Η φιλαγγρίνη είναι μία δομική 
πρωτεΐνη της επιδερμίδας που συμμετέχει στην επι-
δερμική διαφοροποίηση, ενώ τα προϊόντα διάσπασής 
της διαδραματίζουν ρόλο στη λειτουργία του φραγμού, 
μέσω της κατακράτησης ύδατος και της ρύθμισης του 
pH .(36) Στο σκύλο, τα νεότερα δεδομένα υποδεικνύ-
ουν παρόμοιες μεταλλάξεις σε ορισμένα ζωα .(37,38) 
Ακόμη, σε σκύλους έχει περιγραφεί διαταραχή που 
οφείλεται σε ένζυμο που εμπλέκεται στον μεταβο-
λισμό της φιλαγγρίνης .(39,37) Η κασπάση-14 είναι 
σημαντικό ένζυμο που συμμετέχει στην παραγωγή 
φυσικών ενυδατικών παραγόντων από την διάσπαση 
της φιλαγγρίνης .(37) Η έκφρασή της είναι ελαττωμέ-

νη στο ατοπικό δέρμα (37) αλλά δεν είναι γνωστό αν 
αυτή αποτελεί πρωτογενές αίτιο στην παθογένεια ή 
συνέπεια της φλεγμονής . Τέλος, πρέπει να αναφερ-
θεί πως σε φυλή που εμφανίζει προδιάθεση για ανά-
πτυξη ΑΤΔ (West Highland White Terrier) έχουν απο-
κλειστεί οι μεταλλάξεις του γονιδίου της φιλαγγρίνης 
ως γενετικού παράγοντα στην παθογένεια .(40) Διαπι-
στώνεται, σαφώς, η συμβολή πολλών και διαφορε-
τικών παραγόντων στην ελαττωμένη λειτουργία του 
φραγμού σε κάθε ασθενή που κατά πάσα πιθανότητα 
ερμηνεύουν τους διαφορετικούς φαινοτύπους της 
νόσου .(40) Τέλος, πρέπει να σχολιαστεί ότι το μικρο-
περιβάλλον της Th2 φλεγμονής συνδράμει στη δια-
ταραγμένη ομοιόσταση της φιλαγγρίνης .(41)  Οι κυτ-
ταροκίνες επιθηλιακής προέλευσης διαδραματίζουν 
εξίσου σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ΑΤΔ .(42) 
Μία από αυτές, η στρωματική λεμφοποιητίνη του 
θύμου (thymic stromal lymphopoietin, TSLP) είναι 
κυτταροκίνη παρόμοια της IL-7, που εμπλέκεται στις 
αλλεργικές φλεγμονές, προάγοντας την Th2 πόλω-
ση . Η διέγερση των κερατινοκυττάρων από βακτήρια, 
αλλεργιογόνα, ή μηχανική βλάβη φαίνεται πως προ-
άγουν την έκφρασή της και η συγκέντρωσή της είναι 
αυξημένη στο δέρμα των ατοπικών σκύλων .(42,43) 
Σε μία έρευνα, υπήρξε συσχέτιση της ΑΤΔ με μονο-
νουκλεοτιδικό πολυμορφισμό στον υποδοχέα της 
TSLP,44 όπου υποδεικνύεται, άλλη μία φορά, ο ρό-
λος του γενετικού υποβάθρου στη νόσο .

Δυστυχώς, κατά την μελέτη της ΑΤΔ του σκύλου, 
καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο διαχωρισμός των 
διαταραχών ως πρωτογενών ή δευτερογενών . Εδώ, 
πρέπει να τονιστεί πως οι προαναφερθείσες διατα-
ραχές που παρατηρούνται στο κλινικά υγιές δέρμα 
στους ατοπικούς σκύλους και θεωρούνται, κατά συ-
νέπεια, πρωταρχικές, ενδέχεται τελικώς να είναι δευ-
τερογενείς . Αυτό προκύπτει από την παρατήρηση ότι 
το κλινικά «υγιές» δέρμα των πασχόντων διαφέρει 
από εκείνο των υγιών σκύλων .(14) Άρα, το ερώτημα 
αιτίου – αιτιατού παραμένει .

48 IVSA THESSALY IVSA THESSALY  49

ΑΝΙΜΑ  ―  ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ  ―  ΑΝΙΜΑ

Οι μηχανισμοί της ανοσοθεραπείας παραμένουν 
σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστοι. 



ΡΟΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Οι αλλεργικοί σκύλοι εμφανίζουν προδιάθεση για 
αποικισμό και δερματίτιδα από πηκτάση – θετικούς 
σταφυλοκόκκους, με κυρίαρχο τον Staphylococcus 
pseudintermedius .(45,46) Επίσης, σε αυτούς παρα-
τηρείται σημαντική ελάττωση της βιοποικιλότητας 
του δερματικού μικροβιώματος, η οποία, έπειτα 
από θεραπεία, τείνει να επανέλθει στο φυσιολογικό .
(46,47) Μάλιστα, θεωρείται ότι η ΑΤΔ μπορεί να εκ-
δηλωθεί αποκλειστικά ως υποτροπιάζων βακτηρι-
ακό πυόδερμα που ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά .
(48) Στο παρασκήνιο της μικροβιακής δυσβίωσης 
βρίσκεται η αυξημένη τάση προσκόλλησης του S . 
pseudintermedius στο φλεγμένων και μη δέρμα 
ατοπικών σκύλων (49,51) συγκριτικά με τους υγιείς . Σε 
αντίθεση με τον άνθρωπο, οι μηχανισμοί που επιτρέ-
πουν την αυξημένη προσκόλληση των βακτηρίων, 
στο ατοπικό δέρμα των σκύλων, δεν έχουν μελετη-
θεί επαρκώς . Θα μπορούσαν, όμως, να οφείλονται σε 
αυξημένη έκφραση υποδοχέων στα κερατινοκύτταρα 
για τις βακτηριακές προσκολλητίνες, καθώς και στην 
αυξημένη συγκέντρωση φιμπρονεκτίνης και ινωδο-
γόνου στον ιστό (49,50) που ευνοούν την προσκόλ-
ληση των βακτηρίων, λόγω είτε διαρροής τους από 
την αιματική κυκλοφορία εξαιτίας της φλεγμονής ή 
αυξημένης έκφρασής τους που προάγεται από Th2 
τύπου κυτταροκίνες .(52) O ρόλος των αντιμικροβια-
κών πεπτιδίων στην παθογένεια της ΑΤΔ του σκύλου 
παραμένει αδιασαφήνιστος .(52)

Οι σταφυλοκοκκικές δερματίτιδες του σκύλου είναι 
εξ ορισμού κνησμώδεις και φλεγμονώδεις δερμα-
τοπάθειες .(48) Αυτές συμβάλλουν στην επιμονή και 
την επιδείνωση της φλεγμονής (53) γεγονός που κα-
ταδεικνύεται από την παρόξυνση των αλλοιώσεων 
και του κνησμού ατοπικών σκύλων, έπειτα από ανά-
πτυξη λοιμώξεων .(54) Παράλληλα, οι σταφυλόκοκκοι 
μέσω της ενεργοποίησης υποδοχέων τύπου Toll στα 
κερατινοκύτταρα, επάγουν την παραγωγή της TSLP 
από αυτά .(55) Φαίνεται, επομένως, πως η δράση τους 
δεν περιορίζεται στην προσβολή του φραγμού μέσω 
της φλεγμονώδους εξεργασίας που προάγουν, αλλά 
και στην απορρύθμιση του ανοσοποιητικού, μέσω 
της ενίσχυσης της αλλεργικής φλεγμονής και της 
Th2 ανοσοαπάντησης . Αυτή διενεργείται, επίσης, 

μέσω των σταφυλοκοκκικών εξωτοξινών, οι οποίες 
λειτουργούν ως υπεραντιγόνα .(56) Τα υπεραντιγόνα 
συνιστούν ισχυρούς, μη ειδικούς, πολυκλωνικούς δι-
εγέρτες των Τ λεμφοκυττάρων, τα οποία με την σειρά 
τους ενεργοποιούν καταρράκτες κυτταροκινών (57) 
με επακόλουθη ανοσοποιητική υπεραντίδραση . 

Ακόμη, θεωρείται πως στις υποτροπιάζουσες δερμα-
τίτιδες από τον S . pseudintermedius, ο ίδιος μπορεί 
να λειτουργήσει ως αλλεργιογόνο, οδηγώντας στην 
ανάπτυξη IgE-μεσολαβούμενης βακτηριακής υπε-
ρευαισθησίας, που θα συμβάλει στην φλεγμονή (58) 
αλλά ο ρόλος της στην ΑΤΔ παραμένει συγκεχυμέ-
νος .(8) Τέλος, οι ατοπικοί σκύλοι φέρουν μεγαλύτε-
ρο πληθυσμό Μalassezia pachydermatis στο δέρμα 
τους σε σύγκριση με τους υγιείς, και η ΑΤΔ αποτε-
λεί το συχνότερο συνυπάρχων νόσημα σε σκύλους 
με δερματίτιδα από Malassezia .(59) Παρομοίως των 
δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων, οι μύκητες 
του γένους Malassezia συμβάλλουν στην επιδείνω-
ση του κνησμού και της φλεγμονής, και διάφορα 
αντιγόνα τους λειτουργούν ως αλλεργιογόνα για την 
ανάπτυξη αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου Ι .(59,48)

Εικόνα 2: Η περίπλοκη αλληλεπίδραση των παρα-
γόντων που συμβάλλουν στη παθογένεια της ΑΤΔ.

Γίνεται αντιληπτή η πολύπλοκη παθοφυσιολογία της 
ΑΤΔ, που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση . Η κατανό-
ηση των παθογενετικών μηχανισμών θα συμβάλλει 
στην στόχευση σημαντικών μορίων και την ανάπτυξη 
νέων θεραπειών . Επίσης, η σύνδεση γενετικών χαρα-
κτηριστικών και κλινικού φαινοτύπου θα επιτρέψει 
την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ειδικά 
διαμορφωμένων για κάθε περιστατικό .  ■
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
Προπτυχιακός Φοιτητής Δεύτερου  Έτους 

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Τα φοινικόπτερα είναι πτηνά που ζουν σε κοπάδια 
εκατοντάδων ή ακόμα και χιλιάδων ατόμων . Ο ροζ 
χρωματισμός των ενήλικων ατόμων, το ιδιαίτερο 
ράμφος και το μεγάλο μέγεθός τους καθιστούν την 
αναγνώρισή τους εύκολη . Το σχήμα του ράμφους και 
της γλώσσας τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην διατροφή τους, η οποία αποτελείται κυρίως από 
καρκινοειδή και φύκια . Συνήθως, τρέφονται σε αλ-
μυρά νερά και αποκτούν την τροφή τους από στήλες 
νερού . Επιπρόσθετα, τα πόδια τους έχουν 4 δάχτυλα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεμβράνη, που τους 
επιτρέπουν να φτάνουν και να αρπάζουν τους οργα-
νισμούς που βρίσκονται στον βυθό . Τα Μεγάλα Φοινι-
κόπτερα (Greater Flamingo), που απαντούν και στον 
Ελλαδικό χώρο έχουν 12 πρωτεύοντα φτερά, 27 
δευτερεύοντα και 14 φτερά ουράς . Γενικότερα, εντο-
πίζονται 6 είδη φοινικόπτερων, τα οποία είναι τα εξής:

· Greater Flamingo (Phoenicopterus Roseus) .

· Lesser Flamingo (Phoeniconaias Minor) .

· Chilean Flamingo (Phoenicopterus Chilensis) .

· Jame’s Flamingo (Phoenicoparrus Jamesi) .

· Andean Flamingo (Phoenicoparrus Andinus) .

· American Flamingo (Phoenicopterus Ruber) .

Ο ροζ χρωματισμός των φτερών ενός φοινικόπτερου 
προκύπτει από την αφθονία καροτενοειδών στην δι-
ατροφή του και την ικανότητα που έχει να μεταβολί-
ζει τις ουσίες αυτές και να τις μετατρέπει σε άλλα κα-
ροτενοειδή . Τα καροτενοειδή είναι χρωστικές ουσίες 
που απορροφούν μήκη κύματος που κυμαίνονται στα 
400nm - 550nm, δηλαδή στο μπλε και ιώδες εύρος 
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αντανακλούν 
το φως στην περιοχή του κίτρινου, του πορτοκαλί και 
του κόκκινου . Υπάρχουν περισσότερα από 600 είδη 
καροτενοειδών, που ανήκουν σε δύο ομάδες, στις 
ξανθοφύλλες που περιέχουν οξυγόνο και στις καρο-
τίνες που δεν περιέχουν . Οι χρωστικές αυτές συσσω-
ρεύονται στο φτέρωμα των φοινικόπτερων και τους 
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TO ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ 
ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΠΤΕΡΩΝ



αποδίδουν το ροζ χρώμα . Τα καροτενοειδή χάνουν το 
χρώμα τους, όταν εκτίθενται σε οξειδωτικά είδη, τα 
οποία περιλαμβάνουν την έκθεση σε απευθείας μήκη 
κύματος του ηλίου . Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
φωτολεύκανση κατά την οποία συμβαίνει διακοπή 
του συστήματος συζευγμένου διπλού δεσμού, είτε 
με διάσπαση, είτε με προσθήκη σε έναν από τους 
διπλούς δεσμούς .  Η κανθαξανθίνη και η ασταξανθί-
νη αντιδρούν πιο αργά από το β-καροτένιο στα οξει-
δωτικά . Ως εκ τούτου, η κανθαξανθίνη και η αστα-
ξανθίνη που είναι οι κύριες χρωστικές ουσίες στους 
ιστούς των φοινικόπτερων, χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για να λευκανθούν από άλλα καροτενοειδή 
όταν εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία . Αυτές 
οι διαφορές στον ρυθμό λεύκανσης μπορεί να έχουν 
επηρεάσει την εμφάνιση διαφορετικών καροτενοει-
δών στους ιστούς των φλαμίνγκο ανάλογα με τους 
τύπους οικοτόπων . Τα φοινικόπτερα θα μπορούσε να 
έχουν εξελίξει την ικανότητα αποθήκευσης εκείνων 
των καροτενοειδών που είναι πιο σταθερά κάτω από 
τις συνθήκες φωτός που βιώνουν στα ενδιαιτήματά 
τους ως μηχανισμό για τη μείωση των πιθανών ζη-
μιών από την ακτινοβολία στα φτερά και στα γυμνά 
τους μέρη . Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το γε-
γονός ότι η ασταξανθίνη είναι σχετικά πιο σημαντι-
κή στα είδη μεγάλου υψομέτρου (Phoenicoparrus 
Jamesi και Phoenicaparrus Andinus), όπου η ακτινο-
βολία είναι ακόμα μεγαλύτερη απ’ ότι στα άλλα είδη 
που κατοικούν σε πεδινές τοποθεσίες . Επιπλέον, τα 
καροτενοειδή συμβάλλουν και στον χρωματισμό του 
γυμνού δέρματος των ποδιών, του προσώπου, του 
αίματος και του ήπατος . Τα φοινικόπτερα παρουσι-
άζουν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην οξείδωση 
της β-καροτίνης, γεγονός που οδηγεί στον σχηματι-
σμό της ασταξανθίνης και της φοινικοξανθίνης που 
εναποτίθενται στο δέρμα και στο φτέρωμά τους .

Τα φοινικόπτερα αποκτούν την οριστική, ενήλικη 
εμφάνισή τους μόνο αφού περάσουν από μια σειρά 
σταδίων νεανικού και πρώιμου (υπο-ενήλικου) φτε-
ρώματος . Όταν εκκολάπτονται οι νεοσσοί το χρώμα 
του φτερώματός τους είναι υπόλευκο, ενώ το ράμ-
φος και τα πόδια τους κόκκινα . Εντός λίγων ημερών 
το χρώμα τους γίνεται πιο γκριζωπό . Η μοναδική 
χρωστική ουσία που εντοπίζεται στους νεοσσούς εί-
ναι η μελανίνη . Στους νεοσσούς δεν υπάρχουν κα-
ροτενοειδή και το κόκκινο χρώμα στο ράμφος και 
τα πόδια οφείλεται στην παρουσία της αιμοσφαιρί-
νης κάτω από το λεπτό, γυμνό δέρμα . Η μελανίνη 
αντικαθίσταται από καρετονοειδή καθώς οι νεοσσοί 
μεγαλώνουν . Τα νεαρά φοινικόπτερα έχουν γκρι 
φτέρωμα με λευκό κάτω μέρος και λίγο ή καθόλου 
ροζ . Έχουν μια γκρίζα βάση στο ράμφος και μαύρα ή 
γκρίζα πόδια . Σε αυτό το στάδιο βρίσκονται μεταξύ 
2,5 και 10 μηνών και δεν έχουν φτάσει σε πλήρες 

μέγεθος . Το φτέρωμα των υπο-ενήλικων ατόμων 
είναι ενδιάμεσο μεταξύ του νεανικού και του πλή-
ρως ενήλικου φτερώματος . Η ίριδα του οφθαλμού 
είναι καφέ . Το ροζ του ράμφους και των ποδιών είναι 
χλωμό και τα τελευταία έχουν φολιδωτή εμφάνιση . 
Τα φτερά του σώματος είναι λευκά και πολλά άτομα 
έχουν γκριζωπό αυχένα, ενώ τα καλυπτήρια φτερά 
είναι ροζ ή κοκκινωπά . Αυτό το φτέρωμα είναι χα-
ρακτηριστικό των φοινικόπτερων ηλικίας 2 ετών - 3 
ετών, αλλά ορισμένα άτομα μπορεί να διατηρούν ένα 
ίχνος υποτονικού φτερώματος ή γυμνά μέρη, μέχρι 
πολύ αργότερα στην ζωή τους . Στο πλήρες φτέρω-
μα του ενήλικου ατόμου το κεφάλι, ο λαιμός και το 
σώμα είναι λευκά με ροζ απόχρωση (είναι πιο έντονη 
στο κεφάλι και τον λαιμό) . Τα πρωτεύοντα και τα πε-
ρισσότερα από τα δευτερεύοντα φτερά είναι μαύρα . 
Αυτό το χρώμα οφείλεται στη μελανίνη . Τα πρωτεύ-
οντα φτερά είναι δυνατόν να υποστούν τριβή κατά τη 

διάρκεια της πτήσης και αυτός ίσως να είναι ο λόγος 
που είναι μαύρα, καθώς η μελανίνη τα καθιστά πιο 
ανθεκτικά . Τα εσωτερικά δευτερεύοντα φτερά είναι 
ροζ, ενώ τα καλυπτήρια κόκκινα . Ακόμη, η βάση του 
ράμφους και τα πόδια είναι ροζ . Τέλος, η ίριδα του 
οφθαλμού είναι κίτρινη . ■
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ΘΑΛΑΣΣΟΛΙΜΟΖΑ
Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Προπτυχιακός Φοιτητής 2ου   Έτους 

Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ  .

Η Θαλασσολιμόζα (Limosa Lapponica), είναι ένα 
μεσαίου μεγέθους παρυδάτιο πτηνό μήκους 33cm – 
41cm (με ράμφος 7cm – 11cm) και άνοιγμα φτερών 
62cm – 72cm . Κυρίως, αναπαράγεται σε τάιγκα και 
τούνδρα και κατά την μετανάστευση (Μάιος και Ιού-
λιος έως Αύγουστο) και τον χειμώνα σε λασποτόπια 
και αμμώδεις ακτές . Ωστόσο, ένα από τα πιο ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πτηνού είναι 
οι ικανότητες πτήσης του, τις οποίες και επιδεικνύει 
κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης .(1)

Το είδος Limosa Lapponica περιλαμβάνει πέντε υπο-
είδη, ενώ δύο από αυτά (υποείδη της ανατολικής 
Ασίας και της Αυστραλασίας), το Limosa Lapponica 
ssp . Menzbieri και το Limosa Lapponica ssp . Baueri 
διανύουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις . To Limosa 
Lapponica ssp . Menzbieri φωλιάζει στην βορειοα-
νατολική Σιβηρία και διαχειμάζει στην νοτιοανατο-
λική Ασία και την δυτική Αυστραλία, ενώ το Limosa 
Lapponica ssp . Baueri που αναπαράγεται στην δυτική 
Αλάσκα και μεταναστεύει στην Νέα Ζηλανδία και στην 
νοτιοανατολική Αυστραλία για τη μη-αναπαραγωγική 
περίοδο . Ο μεταναστευτικός πληθυσμός υπολογίζε-
ται στα 325 .000 άτομα, περίπου 170 .000 για το υπο-
είδος Menzbieri και 155 .000 για το είδος Baueri . Οι 
ορνιθολόγοι, πίστευαν πως το είδος αυτό είναι ικανό 
να διανύσει τεράστιες αποστάσεις χωρίς καμία στάση . 
Το πραγματικό, ωστόσο, εύρος των μεταναστευτικών 
κατορθωμάτων της Θαλασσολιμόζας, έχει διαπι-
στωθεί πολύ πρόσφατα, χάρη σε δορυφορικούς πο-
μπούς που τοποθετήθηκαν από ερευνητές στο υπο-
είδος Baueri . Στη φωτογραφία (BirdLife International, 
2010), απεικονίζεται η διαδρομή που διανύθηκε 
από μια Θαλασσολιμόζα του υποείδους Baueri .(1)

Τα πτηνά, ξεκινούν την μετανάστευσή τους προς τα 
βόρεια στα μέσα Μαρτίου, τυπικά ολοκληρώνοντας 
το ταξίδι τους σε δύο στάδια . Τα κοπάδια της μετανά-
στευσης ποικίλουν σε αριθμό από λιγότερα από 10 
άτομα έως περισσότερα από 100 άτομα . Κάθε πτηνό 
έχει διαφορετικό πρόγραμμα αναχώρησης και στο-
χεύουν στο να έχουν όλα αναχωρήσει μέσα σε τρεις 
με τέσσερις ημέρες κάθε χρόνο . Πρώτα, οι Θαλασσο-
λιμόζες ακολουθούν το δυτικό χείλος του Eιρηνικού 
μέχρι την Κίτρινη Θάλασσα, η οποία βρίσκεται μετα-
ξύ της ηπειρωτικής Κίνας και της Κορεατικής Χερσο-
νήσου . Αυτό το κομμάτι του ταξιδιού, το οποίο έχει 
μήκος μεγαλύτερο από 10 .000Km ολοκληρώνεται 
σε μία και μοναδική πτήση και έχει διάρκεια μετα-
ξύ έξι και οκτώ ημερών . Η Βόρεια Κίτρινη Θάλασσα, 
ιδιαίτερα η περιοχή γύρω από τον Εθνικό Δρυμό του 
Yalu Jiang, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός σταθμός 
ανάπαυσης, καθώς σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός 
του υποείδους Βaueri πιστεύεται ότι περνάει από το 
σημείο κάθε άνοιξη . 

Τα πτηνά παραμένουν εκεί για ορισμένες εβδομάδες 
πριν ξεκινήσουν για τις περιοχές της Αλάσκας όπου 
και αναπαράγονται και όπου θα κάτσουν για το με-
γαλύτερο μέρος του Ιουνίου και του Ιουλίου . Τον 
Αύγουστο τα πτηνά μαζεύονται σε παράκτιους σταθ-
μούς ανάπαυσης όπως οι Ύφαλοι Kuskokwim στις 
εκβολές του ποταμού Kuskokwim . Ακριβώς πριν την 
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αναχώρηση, τα αποθέματα λίπους τους αποτελούν 
τουλάχιστον το μισό του συνολικού σωματικού τους 
βάρους, ενώ οι στόμαχοί τους και τα έντερά τους, 
που δεν χρειάζονται κατά τη διάρκεια της πτήσης, 
συρρικνώνονται μέχρι μηδαμινού τελικού μεγέθους . 
Οι Θαλασσολιμόζες, αναχωρούν από την Αλάσκα στα 
τέλη του Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου και 
ξεκινούν μια αξιοσημείωτη και ασταμάτητη πτήση 
ακριβώς πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό . 
Βοηθούμενα από ισχυρούς ανέμους, τα πτηνά πετυ-
χαίνουν μία μέση ταχύτητα των 56Km/h, με αποτέλε-
σμα να μπορούν να ολοκληρώσουν το ταξίδι μήκους 
11 .000Km σε μόλις οκτώ ημέρες . Με ένα συνολικό 
ταξίδι των 29 .000Km, είναι πολύ πιθανό ότι μια Θα-
λασσολιμόζα του υποείδους Baueri θα πετάξει πάνω 
από 460 .000Km κατά τη διάρκεια της ζωής της! (1,2)

Μία συγκεκριμένη Θαλασσολιμόζα, με ετικέτα και 
κωδικό 4BBRW, έσπασε το ρεκόρ μετανάστευσης και 
μάλιστα για δεύτερη φορά, καθώς η μικροσκοπική 
συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης που ήταν 
τοποθετημένη πάνω της, κατέγραψε μια απόσταση 
της τάξεως των 13 .000Km που καλύφθηκε από το 
συγκεκριμένο πτηνό . Το άτομο ξεκίνησε το μακρύ 
του ταξίδι στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021 από τους 
Λασπότοπους της Αλάσκα στους οποίους και πέρασε 
τους τελευταίους 2 μήνες τρώγοντας και αναπληρώ-
νοντας τα αποθέματα λίπους και ενέργειάς της .

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της συνάντησε κά-
ποιους ισχυρούς ανέμους στον νότιο Ειρηνικό κοντά 
στα νησιά Φίτζι που την ανάγκασαν να κάνει μια μι-
κρή παράκαμψη έχοντας κατεύθυνση προς τα δυτικά . 
Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου, περίπου στις 9:30π .μ . 
η Θαλασσολιμόζα 4BBRW πάτησε έδαφος στο Tweet 
Heads, περίπου 500 μίλια βόρεια του Sydney, μετά 
από ένα ασταμάτητο ταξίδι διάρκειας 239 ωρών 
πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό . Η πτήση της ήταν 
ασταμάτητη και καλύφθηκε απόσταση μεγαλύτερη 
από 13 .000Km (8.108 μίλια) πάνω από τον Ειρηνικό 
Ωκεανό με μέγιστη ταχύτητα 89Km/h (55mph) . (4,5) 

Το συγκεκριμένο άτομο, έσπασε το 2021 το ρε-
κόρ που το ίδιο είχε κατακτήσει ξανά το 2019 πε-
τώντας ασταμάτητα την ίδια διαδρομή, διανύοντας 

12 .854Km πάνω από τον Ειρηνικό για 11 ημέρες . 
Πριν το 2019 το ρεκόρ κρατούσε ακόμα μία θηλυκή 
Θαλασσολιμόζα του υποείδουςBaueri που διήνυσε 
απόσταση 11 .500Km σε 9 ημέρες . (5 ) ■
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ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Δεύτερου  Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .

Τα τελευταία χρόνια, η υιοθεσία 
κατοικίδιων ζώων σε αντίθεση 
με την αγορά τους γίνεται όλο 
και πιο διαδεδομένη . Οι άνθρωποι 
προτιμούν να κάνουν μέλος της 
οικογένειάς τους ένα ζώο από το 
δρόμο ή από ένα καταφύγιο, προ-
σφέροντάς του μία καλύτερη ζωή, 
παρά να καταφύγουν στην αγορά . 
Κάποια άτομα φαίνεται πως το 
έχουν πάει ένα βήμα παρακάτω, 
υιοθετώντας ή φιλοξενώντας ζώα 
με ειδικές ανάγκες . Το φαινόμενο 
αυτό παρατηρείται έντονα ανά-
μεσα σε φοιτητές της κτηνιατρι-
κής σχολής . Ζώα τυφλά, κωφά, 
παράλυτα, με ανίατες ασθένειες 
βρίσκονται στα σπίτια των φοι-
τητών, οι οποίοι προσπαθούν να 
τους παρέχουν μία άνετη ζωή . Σε 
αυτά τα πλαίσια, έγιναν κάποιες 
ερωτήσεις σε φοιτητές κτηνιατρι-
κής, για να μοιραστούν οι ίδιοι την 
εμπειρία τους . Τα άτομα που μας 
μίλησαν είναι η Σ . (Α), φοιτήτρια 
δεύτερου έτους, η Κωνσταντίνα 
Σολωμού (Β), τελειόφοιτη και ο 
Νίκος Δαυΐδης (Γ), φοιτητής τρί-
του έτους .

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ 
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΣΑΣ;

Α: Έχει ακράτεια κοπράνων, κα-
τακράτηση ούρων και παράλυση 
στην ουρά . Τα νευρολογικά αυτά 

προβλήματα τα απέκτησε μετά 
από ατύχημα που είχε στο δρόμο .

Β: Έχω μία γάτα με απώλεια όρα-
σης, που πιθανότατα προκλήθηκε 
από ερπητοϊό .

Γ: Καλαζάρ, πυομήτρα, καρκίνο 
στο μαστό και στις ωοθήκες, αρ-
θρίτιδα, ακράτεια, μειωμένη ακοή 
και μειωμένη όραση .

ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗ- 
ΣΕΤΕ / ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ;

Α: Δε βρίσκω λόγο να αγοράσω 
από τη στιγμή που μπορώ να προ-
σφέρω μία καλύτερη ζωή σε ένα 
ζωάκι που βρίσκεται στο δρόμο .

B: Εκ πεποιθήσεως, είμαι κατά 
της αγοραπωλησίας των ζώων 
και της αντιμετώπισής τους σαν 
εμπόρευμα .

Γ: Ήθελα να προσφέρω σε ένα 
σκυλί από ένα καταφύγιο μία κα-
λύτερη ζωή και συγκεκριμένα κά-
ποιο ζώο που θα δυσκολευόταν 
να βρει άτομο να το υιοθετήσει .

ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗ-
ΣΕΤΕ / ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΖΩΟ 
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΕ-
ΤΟΙΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ;

A: Δεν είχα σκοπό να υιοθετήσω 
ένα ζωάκι με ειδικές ανάγκες . 
Σχεδόν τυχαία βρέθηκε στη ζωή

μου ο γάτος μου και θεώρησα δε-
δομένο ότι θα του προσφέρω την 
καλύτερη δυνατή ζωή, όπως θα 
συνέβαινε με οποιοδήποτε άλλο 
ζώο . Δε μπήκα στη διαδικασία να 
σκεφτώ αν έπρεπε να τον αφήσω 
λόγω των προβλημάτων του . Δεν 
υπήρξε ποτέ κάποιος ενδοιασμός .

B: Όταν βρήκα την γάτα μου, δε 
μου ήταν καθόλου δύσκολο να 
πάρω την απόφαση να την υιοθε-
τήσω . Έτσι κι αλλιώς, γνωρίζου-
με ποια είναι η κατάληξη τέτοιων 
ζώων στο εξωτερικό περιβάλλον . 
Άρα, γιατί να μη σώσω μία ζωή;

Γ: Όταν έμαθα για τη σκυλίτσα 
αυτή και για τα προβλήματα που 
είχε, ήξερα ότι θα περάσει την 
υπόλοιπη, σύντομη ζωή της στο 
καταφύγιο και αποφάσισα να της 
προσφέρω όμορφες στιγμές, προ-
ετοιμάζοντάς την ταυτόχρονα για 
τα χειρουργεία που πρέπει να κάνει .

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ 
ΑΥΤΗ ΣΑΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΤΕ (ΚΤΗ-
ΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ);

A: Δε με οδήγησε η κτηνιατρική 
στο να έχω θέληση να βοηθάω 
ζώα . Η θέληση μου να βοηθάω 
ζώα με οδήγησε στην κτηνιατρική . 
Ωστόσο, λόγω των γνώσεών μου 
μέσα από αυτή, ήμουν από την 
αρχή πιο σίγουρη για τα βήματα 
που θα πρέπει να ακολουθήσω .

B: Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο η 
σχολή, αλλά η αγάπη για τα ζώα 
υπήρχε πάντα στη ζωή μου . Και σε 
άλλη σχολή να ήμουν, η απόφασή 
μου θα ήταν πιθανότατα η ίδια .
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Γ: Όταν φιλοξένησα το ζώο αυτό 
ήμουν στο πρώτο έτος της σχολής . 
Δεν ήξερα πολλά πράγματα ούτε 
για την κτηνιατρική αλλά ούτε για 
το πώς είναι σωστό να συμπερι-
φερθείς σε τόσο άρρωστο πλάσμα .

Η ΣΧΟΛΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ  
ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ;

A: Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, 
από την ιατρική φροντίδα που 
προσφέρει στο γάτο μου μέχρι τη 
μάθηση και τις πληροφορίες που 
προσφέρει σε εμένα . Έχουν εντο-
πιστεί και αντιμετωπιστεί έτσι όσα 
προβλήματα έχει εμφανίσει .

B: Σίγουρα έχει βοηθήσει στη συ-
μπεριφορά μου απέναντι στο ζώο . 
Παρόλα αυτά, ένα πλάσμα με απώ- 
λεια όρασης είναι σχετικά εύκολο 
στη φροντίδα του .

Γ: Είμαι σίγουρος πως με τις γνώ-
σεις που έχω αποκτήσει τώρα από 
τη σχολή θα μου ήταν πιο εύκολο 
να βοηθήσω το σκυλί αυτό . Θα 
ήταν αρκετά διαφορετική η αντι-
μετώπισή μου απέναντί του .

Ίσως η απόφαση να βάλει κανείς 
ένα άρρωστο ζώο στο σπίτι του να 
μην είναι τόσο εύκολη για όλους . 
Εξάλλου, η υιοθεσία οποιουδή-
ποτε ζώου μόνο καλό μπορεί 
να προσφέρει . Μα η αγάπη που 
δίνουμε, είναι ανάλογη με αυτή 
που λαμβάνουμε ως αντάλλαγμα 
από τα κατοικίδιά μας . Κι ένα κα-
τοικίδιο που επιβιώνει χάρη στον 
ιδιοκτήτη του, φανταστείτε πόση 
αγάπη έχει να δώσει . ■

Ε.Φ.Κ.Ο.Μ.Μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ

Η Ε .Φ .Κ .Ο .Μ .Μ . αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία των φοιτητών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Η προσπά-
θεια αυτή έχει ως σκοπό να φέρει κοντά όλους του φοιτητές Κτη-
νιατρικής της χώρας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την κτηνιατρική 
πράξη στο τομέα των μικρών μηρυκαστικών . Κύριοι πυλώνες είναι η 
προώθηση επιστημονικών νέων και άρθρων που αφορούν στα ζώα 
αυτά καθώς επίσης και η διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων 
από εξειδικευμένους ομιλητές . Όμως αυτό που ξεχωρίζει περισσό-
τερο, είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της συναδελφικότητας με-
ταξύ των φοιτητών και μετέπειτα μελλοντικών κτηνιάτρων, κάτι που 
συνήθως λείπει από την σημερινή μας εποχή .

Αν λοιπόν ενδιαφέρεσαι κι εσύ για τα μικρά μηρυκαστικά και θες 
να γίνεις μέλος μας, μπορείς να μας βρεις στην σελίδα μας στο 
Facebook ως «Ελληνική Φοιτητική Κτηνιατρική Ομάδα Μικρών Μη-
ρυκαστικών» και να συμπληρώσεις την φόρμα εγγραφής ώστε να 
μην χάσεις οποιαδήποτε νέα ανακοίνωση που θα δημοσιεύεται εκεί . 

Με εκτίμηση,
ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ, 
Πρόεδρος Ε .Φ .Κ .Ο .Μ .Μ .
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Στα πλαίσια της υγιεινής και τε-
χνολογίας τροφίμων ζωικής προ-
έλευσης, η κτηνιατρική επιστήμη 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην διασφάλιση παραγωγής 
ποιοτικών και ασφαλών για τον 
καταναλωτή ζωικών προϊόντων . 
Στην παρόν άρθρο θα παρουσιά-
σουμε κάποια βασικά χαρακτηρι-
στικά ενός πασίγνωστου τυροκο-
μικού προϊόντος: της γραβιέρας 
Αγράφων .

Πρόκειται για ένα κίτρινο τυρί, 
το οποίο έχει αποκτήσει Προστα-
τευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
(ΠΟΠ), και το γάλα που χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή του 
προέρχεται από ζώα, που εκτρέ-
φονται στα όρια 51 κοινοτήτων, 
στις πλαγιές των Αγράφων . Οι 
κοινότητες αυτές ανήκουν πλέον 
στους δήμους Καρδίτσας, Σοφά-
δων, Αργιθέας, Μουζακίου και 
Λίμνης Πλαστήρα, ενώ οι εγκατα-
στάσεις παραγωγής και ωρίμαν-
σης των τυριών πρέπει να βρίσκο-
νται επίσης στην ίδια ζώνη .

Η γραβιέρα Αγράφων είναι ένα 
σκληρό κίτρινο τυρί, προερχόμε-
νο από κυρίως πλήρες παστερι-
ωμένο πρόβειο γάλα, ενώ μπορεί 
να προστεθεί και κατσικίσιο γάλα 
σε μικρότερο ποσοστό (περίπου 
30%) . Μετά την παραγωγή του, το 

τυρί αυτό ωριμάζει για τουλάχι-
στον τρεις μήνες .

Με μια αναλυτικότερη ματιά στα 
χαρακτηριστικά του τυριού αυτού 
θα παρατηρούσαμε πως πάνω 
στην υποκίτρινη, σκληρή και συ-
νεκτική μάζα του βρίσκονται μι-
κρές οπές οι οποίες οφείλονται σε 
προπιονική ζύμωση . Εξωτερικά, 
έχει φυσική κόρα και σε μερικές 
περιπτώσεις έχει ένα ελαφρύ 
στρώμα παραφίνης . Επιπλέον, η 
υγρασία κυμαίνεται περίπου κάτω 
από 38%, ενώ η λιποπεριεκτικό-
τητα περίπου πάνω από το 40% 
και το αλάτι δεν υπερβαίνει το 2% 
στο τελικό προϊόν .

Όσον αφορά την διαδικασία πα-
ραγωγής, μετά την παστερίωση 
το γάλα αφήνεται να πήξει στους 
34℃ - 36℃, με την χρήση πυ-
τιάς, και διαιρείται για περίπου 
μισή ώρα . Στη συνέχεια, αναθερ-
μαίνεται υπό συνεχή ανάδευση 
σε θερμοκρασία 48℃ - 52℃, και 
έπειτα τοποθετείται σε καλούπια 
υπό πίεση . Την επόμενη μέρα, το 
τυρί εξάγεται από τα καλούπια 
και παραμένει σε ξύλινα ράφια 
για ακόμη δύο μέρες . Αφού πε-
ράσουν αυτές οι δύο μέρες, ακο-
λουθεί η τοποθέτησή του σε άλμη 
19Be - 20Be από 2 έως 4 μέρες .  
Πλέον η γραβιέρα είναι έτοιμη 

για την διαδικασία της ωρίμαν-
σης, η οποία αρχικά γίνεται σε 
θαλάμους με θερμοκρασία 12℃ 

- 15℃, σχετική υγρασία περίπου 
85% και συχνό επιφανειακό ξηρό 
αλάτισμα επί τρεις εβδομάδες . Σε 
επόμενο στάδιο το τυρί μεταφέρε-
ται σε θαλάμους με θερμοκρασία 
16℃ - 18℃ για έναν μήνα, και 
τελικά μεταφέρεται σε θαλάμους 
με θερμοκρασία 12℃ - 15℃ και 
σχετική υγρασία 90% - 95% για 
να ολοκληρωθεί η ωρίμανση . 

Η ωρίμανση είναι μία αρκετά ση-
μαντική διαδικασία καθώς κατά 
την διάρκειά της αναπτύσσεται 
επιφανειακά μικροχλωρίδα που 
συμβάλλει στη διαμόρφωση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
του τυριού . ■

· Cheeselovers,(2017), Τυριά 

του κόσμου  —  Γραβιέρα 

Αγράφων Π.Ο.Π. (www.chee-

selovers.gr/tyria-tou-kosmou/

cheese/343-graviera-agrafon) 

· Μαμαλάκης Ηλίας (2000) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ: ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ. (Αθήνα: «Ελληνικά 

Γράμματα»).
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ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΜΑ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Δεύτερου  Έτους ― Τμήμα Κτηνιατρικής Π .Θ .




