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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή αποτελούν το σημαντικότερο παραγωγικό είδος 

στον κλάδο της κτηνοτροφίας, προσφέροντας μεταξύ άλλων τρόφιμα υψηλής βιολογικής 

αξίας και συμβάλλοντας στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. 

Γι' αυτό και η αγελάδα αποκαλείται "η μάνα της κτηνοτροφίας".  

Στην εποχή της εξέλιξης, η κτηνοτροφία αναπτύχτηκε και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Έτσι η εντατικοποίηση των εκτροφών επιβλήθηκε 

τόσο για οικονομικούς όσο και για κοινωνικούς παράγοντες. Ο υπερπληθυσμός οδήγησε 

στην ανάγκη για παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντων με χαμηλό κόστος. 

Επομένως δημιουργήθηκαν βοοειδή υψηλής παραγωγικής ικανότητας με την βοήθεια της 

γενετικής βελτίωσης, που μεγαλώνουν και αναπαράγονται πλέον σε πρότυπες 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις. 

Η γενετική βελτίωση συνέβαλε στη δημιουργία βοοειδών υψηλής 

παραγωγικότητας, τα οποία όμως είναι πιο ευαίσθητα και επιρρεπή σε προβλήματα. 

Πλέον, παθολογικές καταστάσεις όπως υπογονιμότητα, μαστίτιδα, χωλότητα κ.α., 

παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι στο παρελθόν, περιορίζοντας την 

παραγωγή και μειώνοντας την ευζωία του ζώου. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τη χωλότητα που αποτελεί 

σήμερα μείζον θέμα στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, καθώς οι σύγχρονες συνθήκες 

εκτροφής συμβάλλουν σε αυτό. Με αποτέλεσμα η χωλότητα να είναι ένα σύνηθες 

πρόβλημα που χρήζει ενημέρωση, πρόληψη, παρακολούθηση, και τέλος βελτίωση της 

διατροφής και των εγκαταστάσεων.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω για την καθοδήγηση στον καθηγητή 

μου κ. Λυμπερόπουλο Αριστοτέλη, για τη συνεχή στήριξή του στη διάρκεια της 

εκπόνησης της πτυχιακής  και για τις πολύτιμες συμβουλές του. 

Ευχαριστίες οφείλω στην εταιρεία Lacarnis A.E και τον κτηνίατρο Πρίσκα 

Στέργιο για το χρόνο που διέθεσε δίνοντας συμβουλές σε θέματα πρακτικής 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                              Η ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ 

 

4 
 

προσέγγισης οι οποίες ήταν πολύτιμες. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω και όλο το 

υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης που διευκόλυνε, σε μεγάλο βαθμό, το έργο μου. 

 Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου που στάθηκε δίπλα μου σε όλη αυτή τη 

διαδικασία, δίνοντας μου κουράγιο και δύναμη να την ολοκληρώσω. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια κατανόησης της 

χωλότητας στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, τις αιτίες που την προκαλούν καθώς και 

τα μέτρα πρόληψης για τη διασφάλιση της υγειάς των ζώων και την οικονομική ευημερία 

της επιχείρησης. 

Αρχικά ήταν αναγκαίο να αναλυθεί η φυσιολογική μετακίνηση των αγελάδων και 

το ανατομικό υπόβαθρο των άκρων ώστε το πρόβλημα να είναι πιο κατανοητό. Στη 

συνεχεία αναφερθήκαμε στα συμπτώματα της χωλότητας και στους μηχανισμούς 

βαθμολόγησης της μετακίνησης που διευκολύνει με μια απλή παρατήρηση τον εντοπισμό 

του προβλήματος και την σοβαρότητα του. Έτσι σύμφωνα με τη σοβαρότητα του 

γνωρίζουμε τις δυσάρεστες επιπτώσεις, καθώς και τον τρόπο που πρέπει να το 

επιλύσουμε. 

Το πρόβλημα της χωλότητας είναι πολύπλευρο και γι’ αυτό έγινε μια προσπάθεια 

προσέγγισης των αιτιών καθώς και της πρόληψης έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να 

την κατανοήσει προτείνοντας ριζικές λύσεις για την εκάστοτε περίπτωση. 

Σε μια αγελαδοτροφική εκμετάλλευση η χωλότητα είναι το τρίτο κατά σειρά 

πρόβλημα μετά την μαστίτιδα και την υπογονιμότητα . Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι 

τεράστιες γι’ αυτό και προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν εύστοχη οικονομική 

προσέγγιση στο θέμα και να αναλύσουμε όλους τους παράγοντες των οικονομικών 

επιπτώσεων, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη αναφορά με θέμα τις χωλότητες στις 

γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως προαναφέραμε η μεγάλη ανάπτυξη της βοοτροφίας, τα τελευταία χρόνια, με 

τη βοήθεια της γενετικής βελτίωσης και τις σύγχρονες μορφές εκτροφής, ήταν 

καταλυτική στην εμφάνιση προβλημάτων όπως η χωλότητα. 

Σε ερευνητικό επίπεδο η χωλότητα σε σύγκριση με τα άλλα προβλήματα 

βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια. Παρόλα αυτά είναι εξίσου σημαντικό και 

επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγή του ζώου αλλά και την ευζωία του. Η πρόληψη και 

αντιμετώπιση του προβλήματος της χωλότητας χρειάζεται συστηματική προσέγγιση. 

Είναι αναγκαία η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση της έκτασης του προβλήματος και 

των παραγόντων που το προκαλούν, ώστε να ληφθούν στη συνέχεια τα απαραίτητα 

μέτρα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η συστηματική διενέργεια συντηρητικής-

διορθωτικής ποδοκομίας για την ορθή κατανομή του βάρους στις χηλές των αγελάδων. 

Χωρίς αμφιβολία, η αντιμετώπιση του προβλήματος της χωλότητας δεν είναι 

απλή λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης του. Συνεπώς, απαιτείται πολύπλευρη 

προσέγγιση. Η χωλότητα προκαλείται από μια πληθώρα νοσημάτων και αλλοιώσεων, 

η αιτιολογία των οποίων δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Γενικά, οι αλλοιώσεις 

κατηγοριοποιούνται σε δυο μεγάλες ομάδες: α) σε αυτές που οφείλονται σε 

μεταδοτικά νοσήματα και β) σε αυτές που προκαλούνται λόγω διαταραχής της 

κερατινοποίησης της χηλής. Επιπλέον, υπάρχουν πάρα πολλοί προδιαθέτοντες 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

χωλότητας αποτελεσματικά. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το εφαρμοζόμενο 

σύστημα εκτροφής, οι συνθήκες ενσταβλισμού και η διατροφή. Οι οικονομικές 

επιπτώσεις της χωλότητας στις γαλακτοπαραγωγικές αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 

όμως, είναι σημαντικές. Διακρίνονται σε άμεσες, που σχετίζονται με τις δαπάνες 

περίθαλψης, τη μείωση της γαλακτοπαραγωγής και την ακούσια απομάκρυνση των 

ζώων από την παραγωγή, και σε έμμεσες που σχετίζονται με την υποβάθμιση της 

αναπαραγωγικής ικανότητας λόγω απώλειας θρεπτικής κατάστασης και αδυναμίας 

εκδήλωσης οίστρου και τη συντόμευση του παραγωγικού βίου. Η πρόοδος σε αυτό τον 

τομέα είναι απαραίτητη και θα έχει ευεργετικά, και το σημαντικότερο, μόνιμα 

αποτελέσματα. 
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1. Γενικά  

1.1 Ορισμός  χωλότητας  

Η  χωλότητα  μπορεί  να οριστεί  ως την απόκλιση από το φυσιολογικό βάδισμα ή 

και την σωστή στάση με αποτέλεσμα τη μειωμένη κίνηση. Συγκεκριμένα ως κλινική 

εικόνα της χωλότητας αναφέρονται επώδυνες διαταραχές (πχ πόνος), που σχετίζονται 

κυρίως με το κινητικό σύστημα. Η σοβαρότητα της χωλότητας μπορεί να ποικίλει, 

συναντάμε  δυσκαμψία , μείωση της συμμετρίας  των άκρων, ανικανότητα να φέρουν το 

βάρος σε ένα σκέλος, ή ακόμη και ολική ανάκληση (Straw, 1999, Maasj, 2009). Η 

Beusker  (2007) δίνει τον εξής ορισμό: «Χωλότητα είναι η απόκλιση από τη φυσιολογική 

βάδιση, η οποία προκαλείται από αλλοιώσεις, ελαττώματα, τραυματισμούς, νοσήματα ή 

από άλλους παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται στο άκρο ή στο υπόλοιπο σώμα, και 

συνοδεύεται από πόνο ή τουλάχιστον από κάποια ένδειξη δυσφορίας. Εξυπηρετεί ως 

ειδοποίηση από το ζώο προς τον παρατηρητή, ότι "κάτι το ενοχλεί" και ως μέσο, ώστε να 

διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο άνεσης και ευζωίας». Πρέπει τέλος να αναφερθεί 

ότι δε μεταβάλλεται μόνο η κίνηση του ζώου αλλά πολλές φορές και η στάση του. 

Στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, η κύρια αιτία της χωλότητας είναι 

παθήσεις των νυχιών. Αυτές διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: α) Παθήσεις νυχιών που 

δεν οφείλονται σε λοιμογόνους παράγοντες, όπως έλκος σόλας, αιμορραγία σόλας, 

νόσος της λευκής γραμμής, μεσοδακτύλιος υπερπλασία, και β) μολυσματικές παθήσεις 

νυχιών, όπως μεσοδακτύλιος δερματίτιδα, διάβρωση τακούνι, ψηφιακή δερματίτιδα, 

αποσύνθεση της σύστασης των χειλών (Greenougn, 2007). Επιπλέον, η χωλότητα 

μπορεί να προκληθεί από διάφορες παθήσεις του νευρικού και μυοσκελετικού 

συστήματος, ατυχήματα και τραυματισμούς είτε στον κορμό είτε στα ανώτερα τμήματα 

των άκρων. Συνηθέστερα όμως, οι παθήσεις-αλλοιώσεις εντοπίζονται στο κατώτερο 

τμήμα των άκρων (κάτω από τον καρπό ή τον ταρσό) (Blowey, 2004) και αποτελούν 

σήμερα το βασικό αντικείμενο μελέτης. Ο Bergsten (2001) αναφέρει ότι πάνω από το 

90% των περιστατικών που μελέτησε οφειλόταν σε αλλοιώσεις που εντοπίζονταν κάτω 

από τον καρπό και τον ταρσό. Τέλος, σε πρόσφατη έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Κτηνοτροφίας αναφέρεται ότι το 95% των περιστατικών χωλότητας οφείλονται σε 

παθήσεις-αλλοιώσεις του κατώτερου τμήματος των άκρων (Delacroix, 2008). 
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Ακόμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές στην βάδιση μπορεί να 

προκαλέσουν όχι μόνο διαταραχές του κινητικού συστήματος αλλά και διαταραχές σε 

άλλα όργανα (π.χ. σοβαρή διάταση των μαστών  σε δαμάλες) (Flower, 2006).  

Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την φυσιολογική μετακίνηση των 

αγελάδων όπως, υγρό δάπεδο, σκοτεινό περιβάλλον, το χρονικό διάστημα περιποίησης 

των νυχιών, η ηλικία, οι διαστάσεις του ζώου, η γαλουχία και το στάδιο της κύησης 

μπορεί να προκαλέσουν φυσιολογικές μεταβολές στο βάδισμα της αγελάδας που δεν 

σχετίζονται με τη χωλότητα (Van Nuffel, 2014). Στην παρούσα ανασκόπηση, χωλότητα 

θεωρείται η μη φυσιολογική μετακίνηση που οφείλεται σε παθήσεις-αλλοιώσεις του 

κατώτερου τμήματος των άκρων. 
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1.2 Ανατομία άκρων 

Τα βοοειδή κατατάσσονται στα αρτιοδάκτυλα. Κάθε άκρο τους φέρει δύο 

κύρια, καλά ανεπτυγμένα δάκτυλα, το 3ο και το 4ο δάκτυλο, και δύο ατροφικά, το 2ο 

και 5ο δάκτυλο, ενώ το 1ο έχει εκλείψει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Το 3ο και 4ο 

δάκτυλο (η αρίθμηση των δακτύλων γίνεται από έσω προς τα έξω) φέρουν το βάρος του 

σώματος και ονομάζονται χηλές. Το2ο και το 5ο δάκτυλο αντιπροσωπεύονται από δύο 

οστάρια ενσωματωμένα στην κεράτινη ουσία του αντίστοιχου κεντριού και συνδέονται 

με μαλακούς ιστούς με την πρώτη φάλαγγα των κυρίων δακτύλων. Τα δάκτυλα αυτά δεν 

έρχονται σε επαφή με το έδαφος και δεν υφίστανται τριβή. Οι χηλές εμφανίζουν ένα 

κεράτινο περίβλημα, το οποίο προφυλάσσει το ελεύθερο άκρο του δακτύλου. Το 

κεράτινο περίβλημα της χηλής περιέχει την 3η  φάλαγγα, το σησαμοειδές οστό της 3ης 

φάλαγγας, το κάτω ημιμόριο της 2ης φάλαγγας, την κάτω μεσοφαλαγγική διάρθρωση, 

τους μεσοφαλαγγικούς συνδέσμους, τις καταφύσεις των τενόντων των εκτεινόντων και 

καμπτήρων μυών του σύστοιχου δακτύλου, το δακτυλικό υπόθεμα, ορογόνους θυλάκους 

και τέλος αγγεία και νεύρα του δακτύλου (Μιχαήλ, 2004).  

 

Εικόνα 1. Χηλές πρόσθιου άκρου βοοειδούς. (πηγή Μιχαήλ, 2004). 1. Ραχιαίο όριο του 

τοιχώματος, 2. Κυρτή εξωαξονική επιφάνεια του τοιχώματος, 3. Κοίλη αξονική επιφάνεια του 

τοιχώματος, 4. Κεντρίο 
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Σχήμα 1. Επιμήκης τομή του κατωτέρου τμήματος του άκρου βοοειδούς. (πηγή Konig-Liebich, 
2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Σησαμοειδές οστό 3ης φάλαγγας 

 

8.  Λευκή γραμμή 

 

2.  2η φάλαγγα 

 

9.  Πέλμα 

 

3.  3η φάλαγγα 

 

10.  Δακτυλικό υπόθεμα 

 

4.  Στεφάνη 

 

11.  Πελματικό χόριο 

 

5.  Στεφανιαίο υπόθεμα (χόριο της 
στεφάνης) 
 

12.  Βολβός 

 

6.  Πρόσθιο τοίχωμα χηλής 13.Τένοντας του εν τω βάθει καμπτήρα μυός 

 
7.  Χόριο του τοίχωματος 

 
14.  Τένοντας του επιπολής καμπτήρα μυός 
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Το τοίχωμα της χηλής των βοοειδών ακολουθεί την μορφολογία της 3ης φάλαγγας 

του δακτύλου και εμφανίζει μια κοίλη αξονική επιφάνεια, αντίστοιχα προς το 

μεσοδακτύλιο διάστημα και μια κυρτή εξωαξονική επιφάνεια. Το πέλμα είναι σχετικά 

επίπεδο περιφερικά και κοίλο προς την αξονική επιφάνεια του δακτύλου, περιοχή η 

οποία δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Η κεράτινη στιβάδα της χηλής αναπτύσσεται 

συνεχώς και απαιτείται ποδοκομία, αν δεν υφίσταται η φυσιολογική φθορά λόγω τριβής 

(Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2. Οπίσθια και κάτω όψη του κατώτερου τμήματος του άκρου (πηγή Konig-Liebich, 2009). 

 

 

 

 

1.  Εξωαξονικό τμήμα της λευκής γραμμής 6.  Αξονική επιφάνεια του πέλματος 

 

2.  Αξονικό τμήμα της λευκής γραμμής 

 

7.  Εξωαξονική επιφάνεια του πέλματος 

3.  Επιφάνεια επαφής με το έδαφος 

 

8.  Βάση του βολβού 

 

4. Επιφάνεια που δεν έρχεται σε επαφή με το 
έδαφος 

 

9.  Κορυφή του βολβού 

5.  Κεντρία  
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1.3 Φυσιολογική μετακίνηση αγελάδων 

Σε αυτή την ενότητα είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη φυσιολογική 

μετακίνηση των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, δηλαδή τη σωστή βάδιση και ορθή 

στάση, παρατηρώντας τη μετακίνηση σε σχέση με τον τρόπο βάδισης. Υπάρχουν 

θεμελιώδεις αναλύσεις βάδισης που καθορίζουν τον βηματισμό μεταξύ των άκρων 

(Eilam, 1997).  

Ο Phillips (2007), καθόρισε την μετακίνηση (το περπάτημα) ως βήματα, όπου κάθε 

άκρο ανυψώνεται, δηλαδή κάμπτονται οι αρθρώσεις, με την βοήθεια ενός ειδικού ισχίου, 

του γονάτου, της κνήμης και ενός καμπτικού μυ. Κατά την διάρκεια της ανύψωσης το 

άκρο ταλαντώνεται και τοποθετείται στο έδαφος μέσω αργής επέκτασης της άρθρωσης. 

Όταν το άκρο ακουμπήσει στο έδαφος δια μέσου του καμπτικού μυ, ελέγχετε η πίεση του 

πέλματος από το έδαφος και η ικανότητα στήριξης, ώστε να ακολουθήσει η επόμενη 

ταλάντευση (ο επόμενος βηματισμός) (Hildebrand, 1989). 

Η μετακίνηση είναι ένας συνδυασμός τεσσάρων ισοκατανεμημέμων βημάτων. Μια 

φάση στην οποία η αγελάδα κινείται προς τα εμπρός, όπου το ταλαντευόμενο άκρο δεν 

έχει επαφή με το έδαφος, αλλά υποστηρίζεται από τα άλλα δύο ή τρία άκρα. Η 

συνηθέστερη διαδοχή της "συνεργασίας" των άκρων με το έδαφος κατά την διάρκεια της 

μετακίνησης είναι LH-LF - RH-RF (όπου L,R,H,F δείχνουν αριστερά, δεξιά, πίσω, 

μπροστά αντίστοιχα) με τακτικό ρυθμό ανάμεσα στα βήματα (Muybridge, 1899). Ο 

Hildebrand δήλωσε ότι είθισται να ξεκινάει ο κύκλος του βηματισμού με το πίσω 

αριστερό άκρο. Το μπροστινό άκρο συνήθως είναι λίγο ανυψωμένο πριν το πίσω άκρο 

πάρει την θέση του, για να του επιτρέψει να προηγηθεί του μπροστινού. Κατά την 

φυσιολογική μετακίνηση η ικανότητα της στήριξης υπερβαίνει την ταλάντωση, με 

αποτέλεσμα το κάθε άκρο να επικαλύπτει με ποσοστό λιγότερο του 50% την ταλάντευση 

μεταξύ δύο διαδοχικών βημάτων(Eilam, 1997). 
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Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα βαδίσματος στις 

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες φυλής Χόλσταϊν παραθέτονται από τους Flower et al. 

(2005) και Telezhenko (2009). Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ένα διάγραμμα 

χρονικής βάδισης και μια αναπαράσταση βηματισμών. Συμπέραναν ότι οι υγιείς 

αγελάδες κατά την διάρκεια του διασκελισμού υποστηρίζονταν από τα άλλα τρία άκρα 

με ποσοστό 18% (Σχήμα 3) ποσοστό που στις αγελάδες που παρουσιάζουν χωλότητα 

είναι μεγαλύτερο. 
 

 

Σχήμα 3.: Το μέσο ποσοστό του διπλού και τριπλού χρόνου υποστήριξης κατά τη διάρκεια ενός 

μόνο βήματος για κάθε άκρο. Όπου, RF = δεξιά μπροστινή οπλή, LF = αριστερή εμπρόσθια 

οπλή, LR = αριστερή οπίσθια οπλή, RR = δεξιά οπίσθια οπλή, οπίσθια οπλή (HS) και οπλή (HO)  

(Distl O,1993).   
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   2 Βαθμολογία μετακίνησης αγελάδων 

Πολλοί ερευνητές, στη προσπάθεια τους να περιγράψουν τη χωλότητα, έχουν 

αναπτύξει και στη συνέχεια χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους βαθμολόγησης. 

Στόχος ήταν η αξιολόγηση της σοβαρότητας του προβλήματος και στη συνέχεια τη 

συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξής του. Τα πρωτοπόρα συστήματα 

βαθμολόγησης (Manson 1988 και Sprecher 1997) περιγράφουν το βαθμό απόκλισης 

από τη φυσιολογική βάδιση και μπορούν να χαρακτηριστούν ως δείκτες ευχέρειας 

της κίνησης. Πάνω σε αυτά τα συστήματα στηρίχθηκαν και άλλοι ερευνητές, ώστε να 

δημιουργήσουν πιο απλοϊκές περιγραφές, σε σχέση με της αρχικές, με αποτέλεσμα να 

συναντάμε πολλά διαφορετικά συστήματα.  

Ο Manson (1988), στα πλαίσια έρευνας για την επίδραση των συμπυκνωμένων 

ζωοτροφών στην εμφάνιση χωλοτήτων, ανέπτυξε  μια  κλίμακα βαθμολόγησης της 

μετακίνησης (LS) των αγελάδων με εύρος 1,0 έως 5,0, και το οποίο αυξάνεται καθώς 

μεγαλώνει η σοβαρότητα της χωλότητας  (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1.: Περιγραφή της μεθόδου βαθμολόγησης της ευχέρειας κίνησης (Manson , 1988). 

βαθμολογία περιγραφή 

1 Ελάχιστη απόκλιση/σύγκλιση του άκρου ποδός, ομοιόμορφο βάδισμα, καθόλου 
ευαισθησία. 

1,5 Ελαφρά απόκλιση/σύγκλιση του άκρου ποδός, ομοιόμορφο βάδισμα, καθόλου 
ευαισθησία. 

2 Αισθητή απόκλιση/σύγκλιση του άκρου ποδός, ανομοιόμορφο βάδισμα, 
πιθανή ευαισθησία. 

2,5 Αισθητή απόκλιση/σύγκλιση του άκρου ποδός, ανομοιόμορφο βάδισμα, 
ευαισθησία του άκρου ποδός. 

3 Ελάχιστη χωλότητα, ανεπηρέαστη συμπεριφορά. 
3,5 Εμφανής χωλότητα, μερική δυσκολία κατά τη στροφή, καμία αλλαγή του 

προτύπου συμπεριφοράς. 
4 Εμφανής χωλότητα, δυσκολία κατά τη στροφή, αλλαγή του προτύπου 

συμπεριφοράς. 

4,5 Μερική δυσκολία ανέγερσης, δυσκολία κατά τη βάδιση, αλλαγή του 
προτύπου συμπεριφοράς. 

5 Εξαιρετική δυσκολία ανέγερσης, δυσκολία κατά τη βάδιση, σοβαρή αλλαγή του 
προτύπου συμπεριφοράς. 
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Οι Wells et al. (1993a) και οι Sprecher et al. (1997) προχώρησαν στη δημιουργία 

πιο απλών κλιμάκων, πενταβάθμιων, χωρίς υποδιαιρέσεις. Οι κλίμακες που 

ανέπτυξαν στηρίζονταν στην παρατήρηση του βηματισμού και ταυτόχρονα του 

βηματισμού και της στάσης του σώματος των αγελάδων, αντίστοιχα (Πίνακες 2 & 3 

και Εικόνα 2). 

Πίνακας 2.:  Κλίμακα βαθμολόγησης της χωλότητας (Wells et al., 1993a). 

Βαθμολογία Ανωμαλία κατά τη 
βάδιση 

Περιγραφή 

0 Καμία Καμία ορατή ανωμαλία στη βάδιση, 
καμία απροθυμία μετακίνησης. 

1 Ήπια Ήπια απόκλιση από τη φυσιολογική 
βάδιση, διαλείπουσα ασυμμετρία ή 
περιορισμός στην ελεύθερη κίνηση. 

2 Μέτρια Μέτρια και σταθερή ασύμμετρη βάδιση ή 

συμμετρική ανώμαλη βάδιση αλλά χωρίς 

την ανάγκη συνεχούς ερεθίσματος. 

3 Σοβαρή Φανερή ασυμμετρία ή σοβαρή συμ-

μετρική ανωμαλία στη βάδιση. 
4 Αδυναμία βάδισης Κατάκλιση. 
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Εικονα 2. :  Κλίμακα βαθμολόγησης της χωλότητας και κλινική εικόνα στην 

αγελάδα. (πηγή: Zinpro
©

) 
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Πίνακας 3.: Κριτήρια προσδιορισμού του βαθμού της χωλότητας και κλινική εικόνα  στην 

αγελάδα (Sprecher, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Amory et al, (2006) στην προσπάθεια να απλοποιήσουν την πενταβάθμια 

κλίμακα των Sprecher et al, (1997) δημιούργησαν μια νέα με τρεις βαθμίδες (Πίνακας 

4).  

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία 

 

Κλινική περιγραφή 

 

Κριτήρια εκτίμησης 

1 Υγιής Η αγελάδα στέκεται και κινείται με επίπεδη ράχη. 
Η βάδισή της είναι φυσιολογική. 

2 Ήπια χωλότητα Η  αγελάδα στέκεται με επίπεδη ράχη, αλλά την 
κυρτώνει όταν κινείται. Η βάδιση παραμένει 
φυσιολογική. 

3 Μέτρια χωλότητα Η κυρτωμένη ράχη είναι φανερή, τόσο κατά τη 
στάση όσο και κατά την κίνηση. Η βάδιση 
παραμένει φυσιολογική. 

4 Χωλότητα Η κυρτωμένη ράχη είναι φανερή και η βάδιση 
είναι διστακτική. Η αγελάδα προφυλάσσει ένα ή 
περισσότερα άκρα. 

5 Σοβαρή χωλότητα Η αγελάδα εκδηλώνει αδυναμία ή εξαιρετική 
απροθυμία να στηρίξει το βάρος της σε ένα ή 
περισσότερα άκρα. 
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Πίνακας 4: Μέθοδος βαθμολόγησης της κίνησης 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amory et al., 2006 Sprecher et al,  1997 

 Ράχη Βαθμολογία Κριτήρια εκτίμησης 

Βαθμολογία Στάση Κίνηση Περιγραφή  

1 Επίπεδη Επίπεδη 1 (Υγιής) Η αγελάδα στέκεται και κινείται 
με επίπεδη ράχη. Η βάδισή της 
είναι φυσιολογική. 

2 Επίπεδη Κυρτή 2 (Ήπια 
χωλότητα) 

Η αγελάδα στέκεται με επίπεδη 
ράχη, αλλά την κυρτώνει όταν 
κινείται. Η βάδισή της 
παραμένει φυσιολογική. 

3 (Μέτρια 
χωλότητα) 

Η κυρτωμένη ράχη είναι 
φανερή, τόσο κατά τη στάση 
όσο και κατά την κίνηση. Η 
βάδισή της παραμένει 
φυσιολογική. 

3 Κυρτή Κυρτή 4 (Χωλότητα) Η κυρτωμένη ράχη είναι 
φανερή και η βάδιση είναι 
διστακτική. Η αγελάδα προ- 

φυλάσσει ένα ή περισσότερα 
άκρα. 

5(Σοβαρή 
χωλότητα) 

Η αγελάδα εκδηλώνει επιπλέον 
αδυναμία ή εξαιρετική απροθυμία 
να στηρίξει το βάρος της σε ένα ή 
περισσότερα άκρα. 
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Οι Rutherford et al, (2009), απλοποιώντας την εννεαβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης 

της κίνησης των αγελάδων του Manson (1988), χρησιμοποίησαν μια τετραβάθμια 

κλίμακα βαθμολόγησης του βηματισμού (Πίνακα 5). 

Πίνακας 5.: Περιγραφή της βαθμολόγησης της χωλότητας (Rutherford et al., 2009). 

Βαθμολογία Χαρακτηριστικά 

1 Φυσιολογική βάδιση Η αγελάδα κινείται ελεύθερα και ομοιόμορφα. Οι βη- 
ματισμοί είναι ομοιόμορφοι με καλή ακολουθία βάδι- σης, και 
καθόλου σύγκλιση  ή απόκλιση. Ομοιόμορφος ρυθμός. 

2 Ήπια απόκλιση από 
τη φυσιολογική 

βάδιση 

Η αγελάδα κινείται με μικρή ανωμαλία στη βάδιση. Το 
πρότυπο της βάδισης είναι σχεδόν φυσιολογικό, αλλά η  
αγελάδα  εμφανίζει  ήπια,  αλλά αισθητή απόκλιση από τη 
φυσιολογική ακολουθία βάδισης ή ξεκάθαρη σύγκλιση ή 
απόκλιση. 

3 Μη φυσιολογική 
βάδιση 

Η αγελάδα κινείται εμφανώς ανομοιόμορφα, με σαφή 
απόκλιση από την ακολουθία βάδισης και με σύγκλιση ή 
απόκλιση. Το μήκος του βηματισμού μπορεί να είναι 
μικρότερο και ο ρυθμός να είναι ακανόνιστος. 

4 Χωλότητα Η βάδιση είναι φανερά μη φυσιολογική και η αγελάδα 
κουτσαίνει ή μπερδεύει το βηματισμό της. Το μήκος του 
βηματισμού είναι ανομοιόμορφο, όπως και ο ρυθμός, ενώ 
εμφανίζει απροθυμία να στηριχθεί στο προσβεβλημένο άκρο 
ή άκρα. 

 

Η πολύ μεγάλη ποικιλία στις κλίμακες βαθμολόγησης, προκαλεί σύγχυση στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ερευνών. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται και στον ανθρώπινο παράγοντα (υποκειμενικότητα και 

έλλειψη επαναληψιμότητας λόγω κόπωσης), έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση νέων, 

τεχνολογικών λύσεων στο πρόβλημα. Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη 

δημιουργία αξιόπιστων αυτόματων μηχανισμών βαθμολόγησης της κίνησης των 

αγελάδων, χρησιμοποιώντας αισθητήρες πίεσης (Rajkondawar et al., 2002, Tasch and 

Rajkondawar, 2004, Kujala et al., 2008). 
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3.  Συμπτώματα χωλότητας 

3.1 Μεταβολές στα πρότυπα βαδίσματος 

Σε μία προσπάθεια ανίχνευσης της χωλότητας, χρησιμοποιούνται διάφορα 

χαρακτηριστικά του βαδίσματος, όπως η βαθμολόγηση βάδισης των βοοειδών. Οι Flower 

et al., (2006) και ο Distl, ( 1993) διαπίστωσαν ότι αγελάδα με χωλότητα περπατούσε πιο 

αργά, είχε πλέον μόνιμο διασκελισμό, μικρότερη παραγωγή και μια πιο άνιση κατανομή 

βάρους πάνω από τα άκρα, καθώς διπλασιάστηκε η ικανότητα της στήριξης από τα άλλα 

άκρα, στον κύκλο βάδισης, σε σχέση με τις υγιείς αγελάδες. Συγκεκριμένα, οι 

Telezhenko et al., (2005) αναφέρουν ότι σοβαρά περιστατικά χωλότητας περπατούσαν 

πιο αργά με μικρότερο δρασκελισμό, άρα μικρότερο μήκος βήματος και μικρότερη 

σχηματιζόμενη γωνία (σχήμα 4).  

 

FL = μπροστά αριστερά, RL = πίσω αριστερά.  

FR = εμπρός δεξιά, και RR = πίσω δεξιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.: Αναπαράσταση του βήματος των αγελάδων. Μετρήσεις τροχιάς όπως 

αναφέρεται από τους Telezhenko et al (2005)..  

Επίσης, οι Maertens et al., (2011) και Blackie et al. (2013) παρατήρησαν μικρότερο 

μήκος δρασκελισμού, καθώς και άρνηση των παθόντων αγελάδων για μετακίνηση πάντα 

σε σχέση με τις υγιείς. Η ιχνηλασιμότητα εξ αποστάσεως (που αναφέρεται επίσης ως την 

ανίχνευση επικάλυψης βημάτων) μπορεί να οριστεί ως η υπερβολική ή κατώτερη 
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επέκταση του βηματισμού ενός οπίσθιου άκρου με αποτέλεσμα να μην τοποθετείται το 

οπίσθιο νύχι στην ίδια θέση με το μπροστινό νύχι μετά την έναρξη της διαδρομής 

(Maertens, 2011, Shearer, 2013). Ομοίως, η αυξημένη απαγωγή, που σημαίνει την πλάγια 

απόσταση ανάμεσα στο αποτύπωμα του μπροστινού ποδιού και την επόμενη τοποθέτηση 

του οπισθίου ποδιού από την ίδια πλευρά, έχει προταθεί ότι σχετίζεται με την χωλότητα 

(Flower, 2005, Maertens, 2011). Επιπροσθέτως, οι Maertens et al. (2011) διαπίστωσαν ότι οι 

αγελάδες με χωλότητα έχουν ασυμμετρία μεταξύ αριστερού και δεξιού άκρου σε σχέση 

με το πλάτος, το μήκος, τον χρόνο, τη διάρκεια στάσης και τέλος τη σχετική δύναμη σε 

σύγκριση με τις υγιείς αγελάδες. Επιπλέον, υπάρχουν λίγες αναφορές που περιγράφουν 

τη μέτρηση που αφορά το ύψος του διασκελισμού ή την δυσκαμψία των αρθρώσεων που 

και αυτές με την σειρά τους σχετίζονται με την χωλότητα (Distl, 1 993, Pluk, 2012). 

Σύμφωνα με τους Sprecher et al, (1997), Flower et al, (2006) και Distl, ( 1 993), μια έντονη 

τοξοειδή στάση που συνδέεται με τη χωλότητα, τόσο ενώ στέκονται όσο και κατά τη 

διάρκεια της βάδισης. Τέλος, η στάση ή οι κινήσεις του κεφαλιού (όπως κάθετες 

κινήσεις) είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της χωλότητας στα βοοειδή, (Flower, 2006, 

Distl, 1993, Nordlund, V 2004).  

3.2 Μεταβολές στα πρότυπα κατανομής του βάρους 

Οι αγελάδες που υποφέρουν από χωλότητα τείνουν να μετατοπίζουν το σωματικό 

τους βάρος επάνω στα υγιή άκρα για να μειωθεί η αίσθηση του πόνου (Rushen, 2007). 

Υπάρχουν πολλές αναφορές που στηρίζονται σε μετρήσεις που δείχνουν τη μετατόπιση 

βάρους κατά το βάδισμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτης για την διάκριση 

των υγιών αγελάδων από εκείνες με χωλότητα (Neveux, 2006, Scott, 1989, Rajkondawar, 

2002). Στην πράξη είναι εφικτό να μετρήσουμε τη διανομή βάρους μεταξύ των άκρων 

κατά την διάρκεια της στάσης. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα υγιή ζώα κατανέμουν 

ομοιόμορφα το σωματικό τους βάρος σε αντίθεση με εκείνα που παρουσιάζουν 

πρόβλημα υγείας (Phillips, 2007). 

Σύμφωνα με τον Rushen et al. (2007), οι αγελάδες με χωλότητα έχουν περισσότερο 

από το κανονικό ποσοστό του βάρους τους στο άκρο που είναι ετερόπλευρο του 

τραυματισμένου άκρου. Ωστόσο πολλές βλάβες εμφανίζονται συχνά συμμετρικά, 

καθιστώντας πιο δύσκολη την ανίχνευση της χωλότητας, για παράδειγμα σε αγελάδες 
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που έχουν προσβληθεί τα δύο οπίσθια άκρα, σπάνια το βάρος μετατοπίζεται στα 

μπροστινά άκρα (Pastell, 2008). Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή προσβληθούν τα 

δύο μπροστινά άκρα διαπιστώθηκε ότι γίνεται μερική μεταφορά βάρους στα πίσω άκρα 

(Pastell, 2008). 

 

3.3 Μεταβολές στη συμπεριφορά  

Η αγελάδα "αγαπάει" τη συνήθεια και τη ρουτίνα της. Οποιαδήποτε αλλαγή στην 

παραγωγικότητα, στην ανάπαυση, στη σίτιση, στο μηρυκασμό κ.α., υποδηλώνει κάποιο 

πρόβλημα (Krawczel, 2009). Έτσι, λοιπόν σε αγελάδες που παρουσίαζαν χωλότητα 

διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε ο χρόνος της ανάπαυσης και μειώθηκε η διάρκεια της 

σίτισης (Hassall, 1993, Yunta, 2012), με αποτέλεσμα να έχουμε δυσάρεστες συνέπιες, όπως 

μείωση της παραγωγής (Εικόνα 3), μείωση του μηρυκασμού δηλαδή και πεπτικά 

προβλήματα, και δυσκολία εκδήλωσης οίστρου και κατ' επέκταση υποτονικότητα (Van 

Nuffel,  2014).  

Εικόνα 3.:  Εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης της γαλακτοπαραγωγής σε σχέση με 

την LS.  (πηγή: Zinpro
©
) 
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4. Παράγοντες που ευθύνονται για τη χωλότητα και μέτρα πρόληψης.  

4.1. Νοσήματα και αλλοιώσεις που προκαλούν χωλότητα 

Η σοβαρότητα του προβλήματος της χωλότητας, λόγω νοσημάτων και αλλοιώσεων που 

εντοπίζονται στο κατώτερο τμήμα των άκρων, και οι σημαντικές επιπτώσεις του στην 

παραγωγικότητα και την ευζωία των αγελάδων, συνοδεύεται, εδώ και πολλά έτη, από τη 

συνεχή και διεξοδική διερεύνησή του. Η δημοσιευμένη από πολλούς συγγραφείς και 

ερευνητικές ομάδες βιβλιογραφία, είναι εκτενής και περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή 

νοσημάτων και αλλοιώσεων, τους προδιαθέτοντες παράγοντες, την προτεινόμενη θεραπευτική 

αντιμετώπιση και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα (Blowey, 2004, Greenough, 2007, Watson, 

2007, Delacroix, 2008, Guard,2008, Shearer and van Amstel, 2011). 

Γενικά, είναι σήμερα αποδεκτός ο διαχωρισμός των νοσημάτων και των αλλοιώσεων του 

κατώτερου τμήματος των άκρων σε δύο μεγάλες ομάδες, σε εκείνες που οφείλονται σε 

μεταδοτικά νοσήματα και σε εκείνες που οφείλονται σε διαταραχές της κερατινοποίησης της 

χηλής. Φυσικά, υπάρχουν και μη φυσιολογικές καταστάσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 

δύο αυτές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα, τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί από κάποιο ξένο 

σώμα.  Η ταξινόμηση αυτή, πέρα από την επιστημονική της βάση, έχει και μεγάλη πρακτική 

σημασία, για τη συστηματική παρακολούθηση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος της χωλότητας. 
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4.1.1. Χωλότητες μεταδοτικής αιτιολογίας 

Τα κύρια αίτια των νοσημάτων που αφορούν την επιδερμίδα του κατώτερου τμήματος των 

άκρων, είναι παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως το Dichelobacter nodosus και το Treponema spp. 

αλλά και άλλοι, που βρίσκονται σε όλα τα βουστάσια και δημιουργούν επιπλοκές στις υπάρχουσες 

αλλοιώσεις. Για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτού του είδους των αλλοιώσεων γίνεται 

εκτεταμένη χρήση ποδόλουτρων. Τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στα ποδόλουτρα μπορεί να 

είναι είτε αντισηπτικές ουσίες είτε αντιμικροβιακές.  

 

4.1.2. Χωλότητες που οφείλονται σε διαταραχές της κερατινοποίησης 

Σύμφωνα με τις κλασικές αντιλήψεις, τα κύρια αίτια των διαταραχών αυτών είναι 

διατροφικής προέλευσης. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι εκφράζεται τελευταία η άποψη ότι 

πολλές αλλοιώσεις (νόσος της λευκής γραμμής, έλκη) δεν αποτελούν μέρος του γενικά μέχρι 

σήμερα αποδεκτού άξονα «Δυσπεπτική οξέωση → Ενδονυχίτιδα → Αλλοιώσεις του 

πέλματος», αλλά ότι είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας (κάθοδος της 3ης φάλαγγας), είτε  

αποτέλεσμα του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου στο οποίο βρίσκονται οι αγελάδες κατά το 

πρώτο στάδιο της γαλακτικής περιόδου (Bicalho et al., 2009). 

4.2 Διατροφή 

Ένας σημαντικός παράγοντας μέσω του οποίου η διατροφή προδιαθέτει σε εμφάνιση 

χωλότητας, είναι ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) των αγελάδων. Η μείωσή 

του (κατανάλωση των σωματικών αποθεμάτων λίπους), αμέσως μετά τον τοκετό, είναι 

ένα αναμενόμενο φαινόμενο, καθώς η ικανότητά τους για πρόσληψη τροφής είναι σχετικά 

περιορισμένη την περίοδο αυτή, ενώ ταυτόχρονα οι θρεπτικές τους ανάγκες βρίσκονται 

στο μέγιστο σημείο. Όταν όμως, λόγω ελλειμματικής διατροφής, το αρνητικό ενεργειακό 

ισοζύγιο είναι πολύ έντονο και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα αποθέματα 

λίπους των αγελάδων εξαντλούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται και το 

πάχος του δακτυλικού αποθέματος της χηλής. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες καθόδου 

της 3ης φάλαγγας και εμφάνισης ελκών πέλματος και αποστημάτων λευκής γραμμής 

(Bicalho et al., 2009). 
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Η έλλειψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών μπορεί να οδηγήσει στη διαταραχή της 

κερατινοποίησης, την υποβάθμιση της ποιότητας της κεράτινης ουσίας και τη μείωση της 

ανθεκτικότητας των χηλών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αλλοιώσεων και, τελικά, την εμφάνιση 

χωλότητας. Τα μακροστοιχεία ψευδάργυρος (Zn) και χαλκός (Cu) συμμετέχουν στη 

κερατινοποίηση των κυττάρων της βλαστικής στιβάδας ως ενζυμικοί καταλύτες (Moore et al., 

1988). Σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της κεράτινης ουσίας διαδραματίζει και η βιοτίνη, η οποία 

είναι μια θειούχα υδατοδιαλυτή βιταμίνη (Green and Mulling, 2005). Ενίσχυση του σιτηρεσίου με 

20 mg βιοτίνης ανά αγελάδα ανά ημέρα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης 

χωλότητας που σχετίζονταν με αλλοιώσεις της λευκής γραμμής, σε σχέση με τις αγελάδες που δε 

λάμβαναν τη συμπληρωματική αυτή ποσότητα (Hedges et al., 2001).  

Οπότε η σωστή διατροφή σημαίνει ισορροπημένα και ορθολογικά σιτηρέσια για κάθε 

στάδιο της παραγωγικής ζωής των αγελάδων. Τα σιτηρέσια πρέπει να καταρτίζονται με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων με τη χρήση ζωοτροφών που έχουν 

παραχθεί, συντηρηθεί και αποθηκευθεί σωστά. Η πρόσληψη των σωστών ποσοτήτων ενός 

ισορροπημένου σιτηρεσίου από τις αγελάδες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση 

της καλής υγείας των ζώων εξασφαλίζοντας, τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος, το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική άμυνα του οργανισμού απέναντι στις 

προσβολές από τους παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν τις χωλότητες μεταδοτικής 

αιτιολογίας. 

4.3. Φυσιολογικές μεταβολές κατά την περίοδο του τοκετού 

Οι Tarlton et al. (2002) ανέπτυξαν μια θεωρία βασισμένη στις ορμονικές μεταβολές 

που συμβαίνουν στις αγελάδες την περίοδο του  τοκετού. Τα αυξημένα επίπεδα των 

οιστρογόνων και της ρελαξίνης, τα οποία προκαλούν τη χαλάρωση των συνδέσμων της 

πυελικής κοιλότητας την περίοδο του τοκετού, πιστεύεται ότι έχουν παρόμοια δράση και 

στη διάταξη σύνδεσης της τρίτης φάλαγγας με το τοίχωμα της χηλής, με αποτέλεσμα την 

κάθοδο της τρίτης φάλαγγας προς το πέλμα.  

Επιπλέον, για την περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό, οι MacCallum et al. (2002) 

αναφέρουν ότι στις χηλές, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ο ρυθμός κερατινοποίησης 

αυξάνονται σε αγελάδες που γέννησαν το χειμώνα, ενώ σε αγελάδες που γέννησαν το 
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καλοκαίρι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός μειώνεται και ο ρυθμός κερατινοποίησης δεν 

παρουσιάζει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Παράλληλα, επισημαίνουν πως οι 

αγελάδες που γέννησαν το χειμώνα είχαν χειρότερη κατάσταση της υγείας των άκρων, 

υποθέτοντας ότι η έντονη κυτταρική δραστηριότητα ήταν στα πλαίσια της άμυνας του 

οργανισμού. 

4.4. Διαχείριση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 

Το προσωπικό (εκτροφέας, υπάλληλοι) που ασχολείται με τα ζώα της εκτροφής 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του «περιβάλλοντος», στο οποίο αυτά 

διαβιούν (Sandoe et al., 2003). Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή 

του εκάστοτε προγράμματος διαχείρισης της εκτροφής και αυτό σχετίζεται με την 

εμφάνιση της χωλότητας επειδή επηρεάζει άμεσα το σταβλισμό και τη διατροφή των 

αγελάδων. Η δυσαναλογία αριθμού θέσεων άμελξης και μεγέθους των ομάδων των 

αγελάδων υποχρεώνει τις τελευταίες σε παρατεταμένη αναμονή πριν το άρμεγμα, σε 

πολύ σκληρό δάπεδο. Επιπλέον, και οι καθημερινές διαχειριστικές πρακτικές μπορεί 

επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των άκρων (όπως η παρατεταμένη 

ακινητοποίηση των αγελάδων στις θέσεις παγίδευσης των τροφοδόχων, ο βεβιασμένος 

τρόπος μετακίνησης των αγελάδων κλπ) (Alban, 1995, Whitaker et al., 2000, Amory et 

al., 2006, Espejo and Endres, 2007). Αντίθετα, η επιλογή γεννητόρων (κατεψυγμένο 

σπέρμα-τεχνητή σπερματέγχυση) που βελτιώνουν την μορφολογία των άκρων, έχει 

θετική επίδραση στην πρόληψη εμφάνισης χωλοτήτων. Η περιποίηση των χηλών 

περιλαμβάνει την ποδοκομία και τα ποδόλουτρα (Κατσαούνης, 2000). Η συστηματική εφαρμογή 

συντηρητικής ποδοκομίας στις αγέλες γαλακτοπαραγωγών αγελάδων είναι επιβεβλημένη και πρέπει 

να γίνεται συστηματικά. Από τις αρχές ακόμα του 19ου  αιώνα είχε επισημανθεί ότι οι αγελάδες 

χρειάζονται ποδοκομία 2 με 3  φορές το έτος (Nathorst et al., 1876, Hess et al., 1904).  

Συνεπάγεται, έτσι, ότι κάθε κτηνοτροφική μονάδα θα πρέπει να προσαρμόζεται 

στις υλικοτεχνικές υποδομές που υπάρχουν και το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο 

για τις εργασίες που καλείται να φέρει σε πέρας (Alban et al., 1995). 
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5. Επιπτώσεις χωλότητας 

Η χωλότητα στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής είναι ένα ζήτημα οικονομικής και 

κοινωνικής φύσεως. Αποτελεί τον τρίτο πιο σημαντικό παράγοντα υγείας, που σχετίζεται 

με οικονομικές απώλειες, που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία, μετά τη μαστίτιδα και την 

υπογονιμότητα. Έτσι οι επιπτώσεις της χωλότητας στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες είναι 

κυρίως οικονομικές, και διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες, που θα τις αναλύσουμε 

παρακάτω ( Enting et al.,1997, Fourichon et al., 2001, Kossaibati and Esslemont, 1997).  

Όλα τα συμπτώματα, που έχουν σαν αποτέλεσμα αυτές τις επιπτώσεις, προκαλούνται από 

πόνο και δυσφορία (Whay et al., 1998), καθώς και τον αυξημένο κίνδυνο των 

απομακρύνσεων, που οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή γάλακτος (Warnick et al. 2001, 

Rajala-Schulz et al. 1999), μειωμένη  αναπαραγωγική απόδοση και τέλος την ευζωία του 

ζώου (Sprecher et al. 1997, Collick et. al. 1989).  

5.1. Οικονομικές επιπτώσεις 

Τα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης χωλότητας  σε μια εκτροφή έχουν σοβαρό 

οικονομικό αντίκτυπο. Πολλοί ερευνητές έχουν υπολογίσει στο παρελθόν το κόστος 

ανά περιστατικό χωλότητας (Whitaker et al., 1983, Enting et al.,1997, Fourichon et al., 

2001, Kossaibati and Esslemont, 1997), αλλά οι υπολογισμοί αυτοί είναι δύσκολα 

συγκρίσιμοι μεταξύ τους, λόγω διαφορετικών συνθηκών στις διαφορετικές χώρες 

προέλευσης, διαφορετικών ερευνητικών σχεδιασμών και συναλλαγματικών διαφορών. 

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρουν κόστος ανά περιστατικό €216 στην 

Ολλανδία (Bruijnis et al., 2010) και $478 στις ΗΠΑ (Guard, 1997). Με αναλογία 

επίπτωσης χωλότητας 30%, το κόστος ανά αγελάδα παρούσα στην εκτροφή είναι €64,8 

και $143,4 αντίστοιχα. 

 

5.1.1. Άμεσες οικονομικές επιπτώσεις 

Άμεσες οικονομικές επιπτώσεις είναι τα έξοδα που προκύπτουν από την 

περίθαλψη των αγελάδων που χωλαίνουν και αναφέρονται στην απαιτουμένη 

φαρμακευτική αγωγή, τα εργατικά έξοδα για ποδοκομία και την αμοιβή του κτηνιάτρου. 
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Επίσης,  περιλαμβάνεται η αξία του γάλατος που απορρίπτεται λόγω της τήρησης του 

χρόνου αναμονής των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία.  

Υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι το ποσοστό των άμεσων 

οικονομικών επιπτώσεων αποτελεί το 20-22,5% του συνολικού κόστος (Enting et al., 

1997, Bruijnis et al., 2010, Noordhuizen, 2012). 

5.1.2. Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 

Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις είναι αυτές που προκύπτουν από τη δυσμενή 

επίδραση της χωλότητας στα κυριότερα παραγωγικά χαρακτηριστικά (αναπαραγωγή, 

γαλακτοπαραγωγή) και στη μακροβιότητα ("longevity") των αγελάδων. Αποτελούν το 

77,5-80% του συνόλου (Enting et al., 1997, Bruijnis et al., 2010, Noordhuizen, 2012). 

5.1.2.1. Αναπαραγωγή 

Οι επιπτώσεις στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων είναι πολύπλευρες 

και πολύ σημαντικές. Η εμφάνιση χωλότητας έχει αρνητική επίδραση στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ τοκετού και 1ης  Τ.Σ., στον αριθμό Τ.Σ. ανά σύλληψη και τελικά στο 

μεσοδιάστημα τοκετών (Enting et al.,1997, Sprecher et al., 1997, Alawneh et al., 2011). 

Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται με την αδυναμία των αγελάδων να εκδηλώσουν τη 

φυσιολογική τους συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του οίστρου (επιβάσεις, αυξημένη 

κινητικότητα), με αποτέλεσμα να μη γίνονται αντιληπτές από το προσωπικό που είναι 

επιφορτισμένο με τον εντοπισμό τους. Επιπλέον, ακόμα και να έχουμε εντοπισμό 

οίστρου, με την βοήθεια της τεχνολογίας, η εμφάνιση χωλότητας αποτελεί την αρχή 

ενός φαύλου κύκλου που επιδεινώνει το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, γεγονός που 

συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση της γονιμότητας των αγελάδων τους πρώτους τρεις 

μήνες μετά τον τοκετό. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η εμφάνιση χωλότητας εμφανίζει θετική 

γενετική συσχέτιση (0,16) με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (Zwald et al., 

2004).  
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5.1.2.2. Γαλακτοπαραγωγή 

Οι επιπτώσεις στη γαλακτοπαραγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καταλήγουν 

σε σοβαρές οικονομικές απώλειες. Μπορούν να φτάσουν μέχρι 5,5 χλγ. και 2132 χλγ. σε 

ημερήσια και ετήσια βάση, αντίστοιχα (Coulon et al.,1996, Warnick et al. 2001, Green et 

al., 2002, Pavlenko et al., 2011). 

 Οι απώλειες στη γαλακτοπαραγωγή οφείλονται στην αυξημένη καταπόνηση που 

προκαλεί η φλεγμονή και ο πόνος, με αποτέλεσμα τη μειωμένη πρόσληψη τροφής από τις 

χωλές αγελάδες. Οι Robinson and Juarez, (2003) (Πίνακας 6 και Εικόνα 3) αναφέρουν ότι 

υπάρχει ανάλογη ποσοστιαία μείωση στην κατανάλωση ξηρής ουσίας (Ξ.Ο) και στη 

γαλακτοπαραγωγή για κάθε βαθμίδα του δείκτη ευχέρειας κίνησης (Δ.Ε.Κ.), σε σχέση με 

την υγιή αγελάδα (Δ.Ε.Κ.=1). Φαίνεται ότι και από τις αγελάδες με Δ.Ε.Κ.=2 υπάρχουν 

οικονομικές απώλειες, οι οποίες μεγεθύνονται όσο αυξάνεται το ποσοστό τους. 

Πίνακας 6. Εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ξηρής 
ουσίας (Ξ.Ο.) και της γαλακτοπαραγωγής σε σχέση με το δείκτη 
ευχέρειας κίνησης (Δ.Ε.Κ.) (1-5) (Robinson and Juarez, 2003). 

 Μείωση % Ξ.Ο και ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σχέση με Δ.Ε.Κ =1 

Δ.Ε.Κ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ξ.Ο 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

2 2 1 

3 5 3 

4 17 7 

5 36 16 
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Η μειωμένη γαλακτοπαραγωγή παρατηρείται τόσο πριν όσο και μετά τη 

θεραπευτική αγωγή. Σημαντική είναι και η επίπτωση στην ποιοτική σύσταση του 

γάλατος. Το ποσοστό των πρωτεϊνών (άμεσα σχετιζόμενο με το αρνητικό ενεργειακό 

ισοζύγιο) επηρεάζεται περισσότερο σε σχέση με το ποσοστό του λίπους (πίνακας 

7),(Tranter and Morris, 1991). Σε χώρες όπου η τιμή του γάλατος διαμορφώνεται με βάση 

την περιεκτικότητά του σε στερεά συστατικά, οι οικονομικές απώλειες είναι ακόμα 

μεγαλύτερες.  

Πίνακας 7.: Επιπτώσεις της αύξησης του LS στην συμπεριφορά και 

την παραγωγή γάλακτος. (Πηγή: Tranter and Morris, 

1991) 

 

 

 

 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, δηλαδή μετά τον 

τοκετό, τείνουν να είναι σε υψηλό κίνδυνο στις χωλότητες λόγω καταπόνησης από τον 

τοκετό, της καταπόνησης του μεταβολισμού, των αλλαγών διαχείρισης και την 

παραγωγή υψηλής απόδοσης. (Barkema et al. 1994, Seegers et al. 1998, Warnick et al. 

2001). Επιπλέον, μια προοδευτική μείωση της ποιότητας των οπλών των αγελάδων, 

λόγω φθοράς σε σχήμα και εσωτερικές δομές παρουσιάζεται με την αύξηση της 

ηλικίας, αυξάνοντας την πιθανότητα για εκδήλωση κλινικής χωλότητας (Eddy και 

Scott, 1980, Baggott και Russell, 1981).  

 

 

 

 

 LS 

1 2 3 4 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1b/b)     

ΓΑΛΑ 103.1 100.7 95.4 91.0 

ΛΙΠΟΣ 3.7 3.6 3.5 1.3 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ 2.9 2.9 2.7 2.5 
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5.1.2.3. Μακροβιότητα 

Αυτή επηρεάζεται αρνητικά από την εμφάνιση χωλότητας. Όσο νωρίτερα 

απομακρύνεται μια αγελάδα από την παραγωγή, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει να 

αποσβέσει τα έξοδα εκτροφής της ως μοσχίδα και να αποδώσει κέρδος. Η 

απομάκρυνση των αγελάδων λόγω χωλότητας κατατάσσεται στα ακούσια αίτια 

(involuntary culling), συμβαίνει δηλαδή νωρίτερα από τον επιθυμητό χρόνο. Η 

πρόωρη απομάκρυνση των αγελάδων συνδέεται με εμφάνιση χωλότητας κυρίως α) 

από το τέλος του 2ου έως το τέλος του 4ου μήνα και β) στο τελευταίο στάδιο της 

γαλακτικής περιόδου (Booth et al., 2004). Στις Η.Π.Α., η χωλότητα αποτελεί το τρίτο 

αίτιο ακούσιας απομάκρυνσης (μετά τα αναπαραγωγικά προβλήματα και τη 

μαστίτιδα), με ποσοστό 16,0% και το πρώτο αίτιο θνησιμότητας στις αγελάδες με 

ποσοστό 20,0% (NAHMS, 2007). Σίγουρα όμως, αν και είναι δύσκολο να υπολογιστεί, 

επηρεάζει έμμεσα τόσο το ποσοστό απομάκρυνσης λόγω προβλημάτων στην 

αναπαραγωγή όσο και εκείνο που σχετίζεται με τη μειωμένη γαλακτοπαραγωγή 

(εκούσια απομάκρυνση, voluntary culling). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ενταχθεί και η 

αναφερόμενη καθυστέρηση της γενετικής βελτίωσης επειδή η πρόωρη απομάκρυνση 

των ζώων δεν επιτρέπει την απόκτηση πολλών απογόνων (Kossaibati et al, 1999). 

5.2. Ευζωία 

Η εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων κρίνεται από την τήρηση των πέντε βασικών 

ελευθεριών τους  (Webster, 2001b). Αυτές είναι: 

1. Η ελευθερία από δίψα, πείνα και κακή διατροφή. 
2. Η ελευθερία από οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 
3. Η ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια. 
4. Η ελευθερία να εκφράζει απρόσκοπτα τη φυσιολογική συμπεριφορά του. 

5. Η ελευθερία από οποιοδήποτε φόβο και καταπόνηση. 

Οι πέντε αυτές βασικές ελευθερίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της νομοθεσίας και 

των πολιτικών που ακολουθούνται σχετικά με την τήρηση της ευζωίας των 

παραγωγικών ζώων (Farm Animal Welfare Council, 2009). 
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Η εμφάνιση χωλότητας κατά κανόνα προκαλεί πόνο και περιορισμό στην κίνηση 

των αγελάδων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία λήψης νερού και τροφής, η 

ταλαιπωρία, η μη απρόσκοπτη εκδήλωση φυσιολογικής συμπεριφοράς και η παρουσία 

φόβου και καταπόνησης. Στην πράξη, η παρουσία χωλότητας παραβιάζει και τις πέντε 

βασικές ελευθερίες των αγελάδων. 

Η εκτίμηση του επιπέδου ευζωίας των αγελάδων γίνεται με βάση διάφορα 

κριτήρια, τα οποία θέτουν κάθε φορά οι ερευνητές. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: 

ο Δ.Θ.Κ., οι συνθήκες υγιεινής των ζώων και των στάβλων, η ευχέρεια κίνησης 

(βαθμολόγηση κινητικότητας, τύπος και κατάσταση δαπέδων), η δυνατότητα εξόδου σε 

χωμάτινο προαύλιο ή στη βοσκή (αλλά οι χηλές των αγελάδων καταπονούνται ακόμα 

περισσότερο όταν αναγκάζονται να ακολουθήσουν τις υγιείς), η διάρκεια ανάπαυσης 

(προγραμματισμός εργασιών, τύπος και κατάσταση ατομικών θέσεων ή ενιαίου χώρου 

ανάπαυσης, χρήση επαρκούς στρωμνής), η απόσταση που διανύουν τα ζώα κατά τις 

ημερήσιες δραστηριότητές τους (σίτιση, άρμεγμα κλπ), συγκεκριμένες αλλοιώσεις 

(ταρσίτιδα) κλπ (Cook et al., 2004, Barberg et al., 2007). 

Εκτός των παραπάνω αρνητικών επιπτώσεων για τις αγελάδες, δημιουργείται 

αρνητικός αντίκτυπος και στο καταναλωτικό κοινό. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί την 

ύπαρξη αγελάδων με χωλότητα σε μια εκτροφή, σε αντίθεση με άλλες παθολογικές 

καταστάσεις (μαστίτιδα ή μητρίτιδα). Έτσι, πλήττεται σοβαρά η εικόνα του γάλατος και 

των γαλακτοκομικών προϊόντων με αποτέλεσμα να δυσφημίζεται ολόκληρος ο 

παραγωγικός κλάδος της βοοτροφίας (Bicalho, 2012). 
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