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1. Πρόλογος 
Η πτυχιακή εργασία αυτή διενεργήθηκε στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
Θεσσαλονίκης και αποτελεί µια µελέτη σχετικά µε τις συνέπειες που προκαλούνται στην 
υγεία των κυριότερων παραγωγικών ζώων, από την έλλειψη ή περίσσεια βιταµινών στον 
οργανισµό τους. 

Η εργασία αυτή απευθύνεται σε ερευνητές, επιστήµονες, καθώς και σε οποιονδήποτε 
αναζητά στοιχεία σχετικά µε τις επιπτώσεις των βιταµινών στην υγεία των ζώων. Μπορεί να 
φανεί χρήσιµη σε φοιτητές, κυρίως κτηνιατρικής και ζωικής παραγωγής. 

Ευχαριστώ το ∆ρ. Βασίλειο Μπαµπίδη, Επίκουρο Καθηγητή, για την πολύτιµη 
καθοδήγησή του και τη βοήθειά του κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας. Επιπλέον, 
ευχαριστώ την κα Ευδοξία Καραβάνη για τις χρήσιµες συµβουλές της, καθώς, επίσης, και 
για την πολύτιµη χορήγηση της απαιτούµενης βιβλιογραφίας. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ 
στη συνάδελφό µου Βιργινία Κωστάκη και στον καλό µου φίλο ∆ηµήτρη Ρήγα για τη 
βοήθειά τους στη σύνταξη και την περάτωση αυτής της εργασίας. 
 
 

Γεώργιος Μπιτζίκος 
Ιούνιος 2010 
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2.1. Περίληψη 
Μπιτζίκος, Γ., 2010. Νοσήµατα αγροτικών ζώων που οφείλονται σε έλλειψη ή περίσσεια 
βιταµινών. Πτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–84. 
 
Βιταµίνες είναι οργανικές θρεπτικές ουσίες, απαραίτητες σε µικρές ποσότητες στους ζωικούς 
οργανισµούς για τη ρύθµιση των διάφορων µεταβολικών επεργασιών. Ο ρόλος τους είναι η 
ρύθµιση των ποικίλων µεταβολικών επεργασιών που λαµβάνουν χώρα µέσα στο ζωικό 
οργανισµό. ∆ε συνθέτονται µέσα στον οργανισµό, αλλά εισέρχονται σ’ αυτόν µε τις τροφές. 
∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις λιποδιαλυτές και τις υδατοδιαλυτές. 
Οι λιποδιαλύτες βιταµίνες είναι η βιταµίνη Α, η βιταµίνη D, η βιταµίνη Ε, η βιταµίνη Κ και 
η βιταµίνη F. Οι υδατοδιαλυτές βιταµίνες είναι η βιταµίνη Β1 (Θειαµίνη, Ανευρίνη, Βιταµίνη 
αντινευριτική)., η βιταµίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη, Λακτοφλαβίνη), η βιταµίνη Β3 (Νιασίνη, 
Νικοτιναµίδιο, Νικοτινικό οξύ, Βιταµίνη ΡΡ), η βιταµίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ), η βιταµίνη 
Β6 (Πυριδοξίνη, Αδερµίνη), η Βιταµίνη Β7 (Βιοτίνη, Βιταµίνη Η), η βιταµίνη Β9 (Φολικό 
οξύ, Φυλλικό οξύ, Βιταµίνη ΒC, Πτεροϋλο-µονο-γλουταµινικό οξύ), η βιταµίνη Β12 
(Κυανοκοβαλαµίνη), η βιταµίνη J (Χολίνη), η ινοσιτόλη, η βιταµίνη Η1 (Παρααµινοβενζοϊκό 
οξύ – PABA) και η βιταµίνη C (Ασκορβικό οξύ). 
Η έλλειψη ή η περίσσεια των βιταµινών στον οργανισµό προκαλεί µεταβολικές διαταραχές, 
οι οποίες οδηγούν σε νοσηρές καταστάσεις, τις βιταµινώσεις. 
Η έλλειψη βιταµίνης Α προκαλεί ξηροφθαλµία, οπτική νευροπάθεια και παραµορφωτική 
αυχενική σπονδύλωση. Η έλλειψη βιταµίνης D προκαλεί οστεοµαλακία, ραχιτισµό, 
οστεοµυελοσκλήρυνση (στα πτηνά), τροφικό υπερπαραθυρεοειδισµό, επιλόχεια 
υπασβεστιαιµική παράλυση (στα βοοειδή) και οστεοδυστροφία. Η έλλειψη βιταµίνης E 
προκαλεί έλκος στοµάχου (στους χοίρους), νέκρωση των ραχιαίων µυών, τροφική εκφύλιση 
των µυών (νόσος των λευκών µυών), λιποφουσκίνωση, νέκρωση της επιφάνειας της 
παρεγκεφαλίδας (στους µόσχους), διαιτητική ή τροφική µικροαγγειοπάθεια (στους χοίρους), 
εγκεφαλοµαλάκυνση (στα πτηνά), εµβρυική εκφύλιση (στα πτηνά), αιµόλυση των 
ερυθροκυττάρων (στα πτηνά), νόσο του κίτρινου λίπους (στα πτηνά), εξιδρωµατική διάθεση 
(στα πτηνά), ίνωση του παγκρέατος (στα πτηνά), µυϊκή δυστροφία (στα πτηνά), µυοπάθεια 
του µυώδους στοµάχου και της καρδιάς (στα πτηνά). Η έλλειψη βιταµίνης Κ προκαλεί 
αιµορραγικό σύνδροµο (στα πτηνά). 
Η έλλειψη βιταµίνης Β1 προκαλεί φλοιοεγκεφαλική νέκρωση και πολιοεγκεφαλοµαλάκυνση. 
Η έλλειψη βιταµίνης Β1 (στα πτηνά) προκαλεί υπτιασµό των δακτύλων (σε µορφή γρόνθου) 
και µείωση της αυγοπαραγωγής. Η έλλειψη νιασίνης (στα πτηνά) προκαλεί ατελή πτεροφυΐα 
και εφελκιδώδη δερµατίτιδα. Η έλλειψη παντοθενικού οξέος (στα πτηνά) προκαλεί 
εφελκιδώδη δερµατίτιδα, µείωση της αυγοπαραγωγής και πτώση του πτερώµατος. Η έλλειψη 
βιταµίνης Β6 (στα πτηνά) ανορεξία, µείωση φυσικής άµυνας και µείωση της 
αυγοπαραγωγής. Η έλλειψη βιοτίνης (στα πτηνά) προκαλεί εφελκιδώδη δερµατίτιδα, 
πήρωση και λιποηπατονεφρικό σύνδροµο των ορνιθίων (Λ.Η.Ν.Σ.). Η έλλειψη φολικού 
οξέος (στα πτηνά) προκαλεί µεγαλοβλαστική υπέρχρωµη αναιµία, δερµατίτιδα και πήρωση. 
Η έλλειψη βιταµίνης Β12 (στα πτηνά) προκαλεί αναιµία και λευκοπενία. Η έλλειψη χολίνης 
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προκαλεί πήρωση (στα πτηνά) και συγγενή µυοπάθεια (στους χοίρους). Η έλλειψη βιταµίνης 
C προκαλεί µείωση της ανθεκτικότητας έναντι των λοιµώξεων. 
Η υπερβιταµίνωση Α προκαλεί αλλοιώσεις του σκελετού και λιπώδεις διηθήσεις (σε 
διάφορα όργανα). Η υπερβιταµίνωση D προκαλεί υπερασβεστιαιµία. 
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2.2. Abstract 
Bitzikos, G., 2010. Diseases of domestic food producing animals due to vitamin deficiency 
or toxicity. Diploma Thesis, Department of Animal Production, Alexander Technological 
Educational Institute of Thessaloniki. Thessaloniki, Greece, pp. 1–84. 
 
Vitamins are organic nutricious comprounds, nesessary in small amounts for the animal 
organisms in order to regulate their various metabolic activities. They are not composed 
inside the organism, but they get into it by the food. Vitamins divide in two categories, fat 
soluble and water soluble.  
Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K and vitamin. 
Water soluble vitamins are vitamin B1 (thiamin), vitamin Β2 (riboflavin), vitamin Β3 (niacin), 
vitamin Β5 (pantothenic acid), vitamin Β6, vitamin Β7 (biotin), vitamin Β9 (folic acid), vitamin 
Β12, vitamin J ( choline), inositole, vitamin Η1 (biotin) and vitamin C (ascorbic acid). 
Lack or surplus of those vitamins in the organism causes metabolic anomalies, that lead to 
diseases, called lack of vitaminosis. Lack of vitamin Α causes vitamin Α deficiency in 
neurical system, keratitis sicca, eyeal neuropathy, deforming cervical spondylosis.Lack of 
vitamin Ε causes white muscles disease, mulberry heart disease,yellow fat disease, and 
pangreatic inosis. Lack of vitamin Κ causes haemorragic syndrome (in poultry). 
Lack of vitamin B1  causes cerebrocortical necrosis. Lack of vitamin Β2 (in poultry) causes 
reduction of egg production. Lack of pantothenic acid (in poultry) causes eyeal dermatitis, 
reduction of egg production, decrease of plumage. Lack of nicotinic acid (in poultry) causes 
foult wings. Lack of vitamin Β6 (in poultry) causes lack of apettite, lack of physical self-
defence, reduction of egg production. Lack of biotin (in poultry) causes eyeal dermatitis, 
pirosis, fatty liver and kidney syndrome (F.L.K.S.). Lack of folic acid (in poultry) causes 
dermatitis and pirosis. Lack of vitamin Β12 (in poultry) causes anaemia. Lack of choline 
causes pirosis (in poultry) and splayleg. And finally lack of vitamin C causes lack of 
immunity. 
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3. Εισαγωγή 
Όλοι οι ετερότροφοι οργανισµοί παίρνουν τις βιταµίνες αυτούσιες µε τις τροφές ή ως 

προβιταµίνες, που τις µετατρέπουν κατάλληλα σε βιταµίνες. Ο όρος «βιταµίνη» διαπλάστηκε 
από τον Funk το 1912 και προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων vita και αµίνη. Και αυτό 
γιατί οι βιταµίνες, αρχικά, είχαν θεωρηθεί ως αµίνες, ενώ σήµερα γνωρίζουµε ότι έχουν 
ποικίλη σύνθεση. Από το 1981, ο Lunin είχε παρατηρήσει σε επίµυες που διατρέφονταν 
ειδικά µε χηµικά καθαρές τροφές, ότι η ανάπτυξή τους καθυστερούσε σηµαντικά και ότι 
πέθαιναν πρόωρα. Σε αυτά τα ζώα, όταν χορηγούνταν έγκαιρα γάλα ή άλλες φυσικές τροφές, 
τα αποτελέσµατα ήταν εκπληκτικά. Τα ζώα ζωήρευαν, αναπτύσσονταν κανονικότερα και 
ζούσαν σχεδόν φυσιολογικά. Την ίδια εποχή περίπου, οι άντρες του ιαπωνικού ναυτικού 
θεραπεύονταν από την αρρώστια beri-beri, την οποία προκαλεί η έλλειψη της θειαµίνης ή 
βιταµίνης Β1, µε τη χορήγηση γάλακτος και νωπών χόρτων. Επίσης, στο ναυτικό της 
Μεγάλης Βρετανίας χορηγούνταν χυµός λεµονιού για να προληφθεί η άλλη, τότε, µάστιγα 
των ναυτικών, το γνωστό σε όλους σκορβούτο, που προκαλούνταν από την παντελή έλλειψη 
βιταµινών στη διατροφή τους, αφού κατά κύριο λόγο, τρέφονταν µε τη λεγόµενη ξηρά 
συσκευασµένη τροφή σε κονσερβοποιηµένη µορφή. 

Όλα αυτά οδήγησαν στην ανακάλυψη των βιταµινών. Μεγάλη ώθηση στη µελέτη, 
ανακάλυψη και χρησιµοποίηση των βιταµινών έδωσαν οι Eijkmann, Hopkins (και οι δυο 
τιµήθηκαν µε το βραβείο Νόµπελ το 1929) και Mocollum. Στον τελευταίο οφείλεται η 
κατάταξη των βιταµινών σε λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές. Η διάκριση αυτή είναι καθαρά 
σχηµατική, καθώς σήµερα οι περισσότερες από τις λιποδιαλυτές βιταµίνες µετατρέπονται σε 
υδατοδιαλυτές, γεγονός πολύ µεγάλης σπουδαιότητας για τη θεραπευτική, όπου πολλές 
φορές απαιτείται χρήση όλων των βιταµινών µε ενδοφλέβιες εγχύσεις. Πλέον κυκλοφορούν 
συνδυασµοί των βιταµινών, που εκτός από θεραπευτικούς σκοπούς, χορηγούνται και για την 
πρόληψη ασθενειών αλλά και την καλύτερη λειτουργία του οργανισµού. 

Η δράση των βιταµινών οφείλεται πιθανότατα στο ότι αυτές αποτελούν συνένζυµα σε 
πάρα πολλά ένζυµα. 

Έτσι, λοιπόν, οι βιταµίνες είναι διάφορες οργανικές ουσίες που είναι απαραίτητες σε 
µικρές ποσότητες στους ζωικούς οργανισµούς για τη ρύθµιση των διάφορων µεταβολικών 
εξεργασιών προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της κατάστασης της υγείας, της 
σωµατικής αύξησης, της παραγωγής και της αναπαραγωγής τους. Ανήκουν στις «οργανικές 
θρεπτικές ουσίες», αφού συµµετέχουν στο φαινόµενο της θρέψης του ζωικού οργανισµού. 
∆ε χρησιµεύουν ως πηγές ενέργειας, αλλά ως ρυθµιστές (βιοκαταλύτες) των ποικίλων 
µεταβολικών επεργασιών που λαµβάνουν χώρα µέσα σε αυτόν. Οι βιταµίνες δε 
σχηµατίζονται - συνθέτονται από τον οργανισµό, αλλά εισέρχονται σε αυτόν µε τις τροφές. 
Έχουν µεγάλη σηµασία για την ορθολογική διατροφή των ζώων και είναι, γενικά, 
απαραίτητες για όλα τα παραγωγικά θηλαστικά και πτηνά, αλλά και για τα µικρά ζώα 
συντροφιάς. 

Ωστόσο, στην πράξη, για τα µηρυκαστικά, από την ηλικία που αυτά εγκαθιστούν 
µηρυκαστική λειτουργία, είναι αναγκαίο ουσιαστικά µόνο οι βιταµίνες Α και Ε να 
προσάγονται από έξω (µέσω τροφής) στον οργανισµό τους, γιατί όλες οι άλλες συνθέτονται 
µέσα σε αυτόν σε ποσότητες που καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες τους. Οι βιταµίνες που 
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ανήκουν στην οµάδα Β και η Κ2 παράγονται µέσα στη µεγάλη κοιλία των µηρυκαστικών ως 
υποπροϊόντα των µικροβιακών ζυµώσεων, ενώ οι βιταµίνες C, D, χολίνη και ΡΡ είναι 
δυνατόν να συνθέτονται στους ιστούς των ζωικών οργανισµών, µε εξαίρεση το ινδικό 
χοιρίδιο, τα ψάρια και τον άνθρωπο που αδυνατούν να συνθέσουν τη βιταµίνη C. Υπό 
ορισµένες συνθήκες, όπως σε ανεπαρκή πρόσληψη κοβαλτίου ή κατανάλωσης 
ευρωτιωµένων ζωοτροφών ή και σε περίπτωση ζώων πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής, 
συνίσταται η χορήγηση στα µηρυκαστικά και των βιταµινών Β12, Κ και ΡΡ, αντίστοιχα. 

Οι βιταµίνες, όταν βρίσκονται σε ανεπάρκεια ή περίσσεια σε ένα ζωικό οργανισµό σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες του, συνεπάγονται διάφορες µεταβολικές διαταραχές που 
επηρεάζουν λίγο ή πολύ την κατάσταση της υγείας του και εποµένως και τις αποδόσεις του. 
Οι διαταραχές αυτές οδηγούν συχνά στην εµφάνιση νοσηρών καταστάσεων που είναι 
συνήθως γνωστές ως βιταµινώσεις. Η πλήρης ανεπάρκεια µιας βιταµίνης χαρακτηρίζεται ως 
αβιταµίνωση και η µερική ανεπάρκειά της ως υποβιταµίνωση (γενικότερα χρησιµοποιείται ο 
όρος «ανεπάρκεια βιταµίνης»), ενώ η περίσσειά της ως υπερβιταµίνωση. 
Οι βιταµίνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις λιποδιαλυτές και τις υδατοδιαλυτές. 
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4.1. Λιποδιαλυτές βιταµίνες 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι βιταµίνες Α, D, E, Κ, και F που, όπως δηλώνει και η 

ονοµασία τους, είναι διαλυτές µόνο στα λίπη. 
 

4.1.1. Βιταµίνη Α (Αντιξηροφθαλµική, Βιταµίνη αύξησης, Βιταµίνη αντιλοιµογόνα, 
Βιταµίνη της προάσπισης των επιθηλίων) 

Χηµικά η βιταµίνη Α είναι µια πρωτοταγής αλκοόλη. Λέγεται και αντιξηροφθαλµική 
βιταµίνη ή αξηροφθόλη. Πάρθηκε, αρχικά, από το συκώτι διαφόρων ψαριών. Το 1940 
αποµονώθηκε σε καθαρή κρυσταλλική µορφή. Φυσικά, περιέχεται σε πολλά τρόφιµα, 
κυρίως όµως στο συκώτι των ψαριών, το βούτυρο, τα αυγά, το τυρί, το γάλα κ.ά. 
Πλουσιότατο σε περιεκτικότητα βιταµίνης Α είναι το µουρουνέλαιο. Στα φυτά (χλωρά 
χόρτα, καλής ποιότητας σανοί, αφυδατωµένη µηδική, ενσίρωµα χλωρών χόρτων, κίτρινα 
σπέρµατα καλαµποκιού) βρίσκονται τα καροτινοειδή ή καροτένια ή καροτίνες, χρωστικές 
ουσίες οι οποίες αποτελούν τις προβιταµίνες της Α. Κατόπιν, οι καροτίνες µετατρέπονται 
στο συκώτι του ζώου σε βιταµίνη Α. Είναι άξιο αναφοράς ότι από ένα µόριο καροτίνης 
λαµβάνονται δύο µόρια βιταµίνης Α. Οι προβιταµίνες της είναι δυνατόν να αποθηκεύονται 
στο λιπώδη ιστό των βοοειδών, τον οποίο και χρωµατίζουν υποκίτρινο, ενώ διέρχονται στο 
γάλα της αγελάδας και προσδίδουν σε αυτό, και εποµένως και στο προερχόµενο βούτυρο, 
υποκίτρινο χρωµατισµό. Οι αίγες και σε µικρότερο βαθµό οι προβατίνες, σε αντίθεση µε τις 
αγελάδες, επειδή έχουν την ικανότητα να µετατρέπουν σχεδόν πλήρως τα καροτένια σε 
βιταµίνη Α δε δίνουν γάλα, βούτυρο αλλά και λιπώδη ιστό µε υποκίτρινο χρωµατισµό. Τα 
πτηνά, από την άλλη, συσσωρεύουν ουσιαστικά µόνο τα υδροξυ-καροτενοειδή, τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τον υποκίτρινο χρωµατισµό στο λιπώδη ιστό, καθώς και στη λέκιθο των 
αυγών τους. 

Ο κύριος φυσιολογικός ρόλος της βιταµίνης Α είναι η διατήρηση της ακεραιότητας του 
επιθηλίου των βλεννογόνων του πεπτικού, του αναπνευστικού και του γεννητικού 
συστήµατος, καθώς και των κοιλοτήτων του σώµατος. Η σπουδαιότατη αυτή βιταµίνη έχει 
συνδεθεί µε τη σφριγηλότητα των διαφόρων επιθηλίων. Πράγµατι, η δράση της είναι 
ουσιώδους σηµασίας, τόσο για την ακεραιότητα όσο και για τη συνεχή οµαλή λειτουργία του 
επιθηλιακού ιστού. Επίσης, η βιταµίνη Α συµβάλλει στη λειτουργία της όρασης και στο 
σχηµατισµό των οστών, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του συζευκτικού χόνδρου, και ακόµη στη 
ρύθµιση του µεταβολισµού των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών. 

Ανεπάρκεια βιταµίνης Α στα θηλαστικά και τα πτηνά εµφανίζεται κυρίως µε καθυστέρηση 

της ανάπτυξης, µε προοδευτική απίσχναση και αδυναµία, µε βλάβες γενικά των επιθηλίων και 
µε διαταραχές του αναπαραγωγικού (αγονιµότητα, αποβολές), του ουροποιητικού, του 
αναπνευστικού, του γαστρεντερικού και του νευρικού συστήµατός τους. Στέρηση της βιταµίνης 
αυτής είναι δυνατό να προκαλέσει τη δηµιουργία λίθων στους νεφρούς και στους ουρητήρες. 
Στο δέρµα (αυτό συµβαίνει κυρίως σε νεαρούς αµνούς) επιφέρει χαρακτηριστική ξηροδερµία 
που θυµίζει το δέρµα του φρύνου. Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως η βιταµίνη Α υποβοηθά τη 
γλυκογένεση. Η παρουσία της διευκολύνει τη µετατροπή της γλυκερίνης και του γαλακτικού 
οξέος σε γλυκογόνο. Επίσης, υπεισέρχεται στο µεταβολισµό των λιπών. Από έλλειψη ή 
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ανεπάρκεια της βιταµίνης Α προκαλείται κερατινοποίηση του επιθηλίου και κακή λειτουργία 
των εκκριτικών αδένων. Κυρίως θίγονται τα µάτια. Τότε προκαλείται η ξηροφθαλµία, που 
προέρχεται από κερατινοποίηση των επιθηλίων των επιπεφυκότων και του κερατοειδούς 
χιτώνα. Εκτός από αυτόν, η βιταµίνη Α σχετίζεται µε την οπτική πορφύρα, της οποίας 
αποτελεί βασικό συστατικό. Όταν υπάρχει έλλειψη βιταµίνης Α στον οργανισµό τους, τα 
ζώα δυσκολεύονται να διακρίνουν καθαρά στο ηµίφως. Τα ζώα αυτά βλέπουν καλά µόνο 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας (ηµεραλωπία). 

Η υπερβιταµίνωση Α έχει συµπτώµατα ανάλογα προς εκείνα της αβιταµίνωσης Α. Έχει 
αναφερθεί ότι η ρετινόλη δεν προκαλεί τοξίκωση, ακόµη και αν λαµβάνεται γενικά από τα 
ζώα έως 500 φορές παραπάνω από την ανάγκη τους. Το όριο όµως για τις κουνέλες είναι ως 
20 φορές παραπάνω, αφού πειράµατα έχουν αποδείξει πως κουνέλες που έπαιρναν περίπου 
200.000 I.U./kg ξηρής ουσίας (ΞΟ) τροφής γέννησαν νεογνά µε υδροκέφαλο. 
 

4.1.1.1. Αβιταµίνωση Α στο δέρµα 
Η βιταµίνη Α, όπως είναι γνωστό, συµµετέχει σε µεγάλο αριθµό βιοχηµικών 

αντιδράσεων και η φυσιολογική της δράση ασκείται ποικιλότροπα σε διάφορους ιστούς και 
όργανα. Ειδικότερα, υπεισέρχεται στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση των κυττάρων, 
καθώς και στις λειτουργίες της όρασης και της αναπαραγωγής. Ιδιαίτερα σηµαντική 
θεωρείται η δράση της στη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων, µε αποτέλεσµα η 
έλλειψή της να οδηγεί σε υπερκεράτωση τα επιθήλια, που αποτελούνται από πλακώδη 
επιθηλιακά κύτταρα και αφετέρου σε πλακώδη µετάπλαση όσα αποτελούνται από 
εκκριτικά επιθηλιακά κύτταρα. Η νόσος παρατηρείται σε όλα τα παραγωγικά ζώα. Τα 
πρόβατα και τα ιπποειδή θεωρούνται τα περισσότερο ανθεκτικά στην έλλειψη της βιταµίνης 
Α και συνεπώς προσβάλλονται σπανιότερα από τη νόσο. Επίσης, η νόσος αιτιολογικά µπορεί 
να είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. Η πρώτη, παρατηρείται σε ζώα που διατρέφονται µε 
σιτηρέσιο χαµηλής περιεκτικότητας σε βιταµίνη Α ή καροτένια. Η δεύτερη, είναι απότοκος 
διαφόρων διαιτητικών ενδειών, χρονίων νοσηµάτων του εντέρου και του ήπατος, καθώς και 
τοξικώσεων, όπως για παράδειγµα η τοξίκωση των βοοειδών από χλωριωµένα παράγωγα του 
ναφθαλενίου. 

Στα βοοειδή, οι δερµατικές αλλοιώσεις της υποβιταµίνωσης Α χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία έντονου βαθµού απολέπισης και εφελκιδώδους δερµατίτιδας, ενώ στους 
χοίρους, την κύρια αλλοίωση της νόσου αποτελεί η υπερκεράτωση του θυλακίου των 
τριχών. Οι δερµατικές αλλοιώσεις που εκδηλώνουν τα παραπάνω ζώα εντοπίζονται συνήθως 
στην περιοχή του στέρνου και χαρακτηρίζονται από την παρουσία σοβαρού βαθµού 
ελαιώδους σµηγµατόρροιας, εστιακής αλωπεκίας και εφελκίδων. 

Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της νόσου αφορούν τόσο στην επιδερµίδα όσο και στο 
χόριο. Στην επιδερµίδα παρατηρείται έντονου βαθµού διαταραχή στη διεργασία 
κερατινοποίησης των επιθηλιακών της κυττάρων, που εκδηλώνεται µε την παρουσία 
υπερπλασίας, υποκεράτωσης και δυσκεράτωσης των κυττάρων της επιδερµίδας. Τέλος, στην 
περιοχή του χορίου διαπιστώνονται περιαγγειακές διηθήσεις από µονοπύρηνα κύτταρα και 
υπερπλασία των σµηγµατογόνων αδένων. 
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4.1.1.2. Αβιταµίνωση Α στο νευρικό σύστηµα 
Οι αλλοιώσεις του κεντρικού νευρικού συστήµατος, που προκαλούνται από έλλειψη 

βιταµίνης Α, είναι, συνήθως, έµµεσες. Ενοχοποιούνται γι’ αυτό οι αλλοιώσεις των οστών, οι 
οποίες οδηγούν σε µικροφθαλµία, ηµεραλωπία, ξηρότητα του κερατοειδούς χιτώνα (xerosis 
corneae) και µαλάκυνση αυτού. Συµπτώµατα του είδους αυτού συχνά παρατηρούνται στα 
µοσχάρια και στους χοίρους. Παθογενετικά, οι αλλοιώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 
των νεαρών ζώων θεωρούνται ότι προέρχονται από αύξηση της πίεσης του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, λόγω διαταραχής στη διάπλαση των οστών του κρανίου. Επειδή, 
όµως, αύξηση της πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού παρατηρείται και σε ενήλικα ζώα, 
χωρίς παραµορφωτικές βλάβες των οστών του κρανίου, αλλά και λαµβάνοντας υπ’ όψιν το 
γεγονός ότι αυτή υποχωρεί όταν παύσει να υπάρχει ανεπάρκεια βιταµίνης Α, θα πρέπει να 
υποθέσουµε ότι στην εκδήλωση των παραπάνω συµπτωµάτων συµµετέχουν και άλλοι 
παράγοντες. Πιθανολογείται, πάντως, πως διαταράσσεται η εκροή του εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού στο νωτιαίο µυελό. 

Σε περίπτωση αβιταµίνωσης Α στα πτηνά, παρατηρείται επιβράδυνση στη διάπλαση των 
οστών του κρανίου και των σπονδύλων. Αυτό έχει σα συνέπεια να πιέζεται το κεντρικό 
νευρικό σύστηµα και εποµένως να δηµιουργούνται κήλες. Άλλοι, πάλι, ερευνητές θεωρούν 
εντούτοις, ότι η πίεση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα ασκείται από την αύξηση της πίεσης 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Πάντως, οι επανατάξιµες αλλοιώσεις των νευρώνων δε 
φαίνεται να δηµιουργούνται από πρωτογενή επίδραση της αβιταµίνωσης Α. 
 

4.1.1.3. Ξηροφθαλµία 
Η ξηροφθαλµία προκαλείται από έλλειψη βιταµίνης Α, η οποία οδηγεί στη διαταραχή 

του υγρού υποστρώµατος της επιπολής επιφάνειας του κερατοειδούς, εξαιτίας της απώλειας 
των καλυκοειδών κυττάρων του επιπεφυκότα. Συνακόλουθο του γεγονότος αυτού είναι η 
µετάπλαση του επιθηλίου και του κερατοειδούς και του επιπεφυκότα (βολβικός 
επιπεφυκότας). Ακόµα, δύναται να παρατηρηθεί και κερατοµαλακία ή κερατοµαλάκυνση µε 
νεκρωτική κερατοεπιπεφυκίτιδα και δηµιουργία ελκών. Επίσης, σε ξηροφθαλµία (ξήρανση 
της επιπολής επιφάνειας του κερατοειδούς) οδηγούν και η ατελής σύγκλειση των βλεφάρων 
(λαγοφθαλµία), ο χρόνιος εξόφθαλµος και η προβολή (πρόπτωση) του βολβού. Με βάση τα 
προηγούµενα και τη µη σταθερότητα του δακρυϊκού επιστρώµατος αναπτύσσεται η ξηρή 
κερατίτιδα (keratitis sicca). 
 

4.1.1.4. Οπτική νευροπάθεια από υποβιταµίνωση Α 
Μοσχάρια, που διατρέφονται µε σιτηρέσιο πτωχό σε βιταµίνη Α παρουσιάζουν οίδηµα 

στην οπτική θηλή, διεύρυνση των αγγείων του αµφιβληστροειδούς, λέπτυνση του οπτικού 
νεύρου και αύξηση της πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η τύφλωση των µοσχαριών 
αρχίζει από επανατάξιµη ηµεραλωπία και καταλήγει στην οριστική τύφλωση εξαιτίας της 
εκφύλισης του αµφιβληστροειδούς και νεκρώσεων που αναπτύσσονται στο οπτικό νεύρο, 
καθώς και της ατροφίας αυτού. Επίσης, η υποβιταµίνωση Α, προκαλεί σοβαρές (και ίσως 
ανεπανόρθωτες) βλάβες στα οστά του κρανίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πάχυνση και 
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σπογγίωσή τους. Συνακόλουθο των αλλοιώσεων αυτών είναι η στένωση του οπτικού πόρου, 
η οποία οδηγεί στο οίδηµα του οπτικού νεύρου και σε αιµορραγίες, οι οποίες προσδίδουν 
στο νεύρο ερυθρόφαιο, κατά ζώνες, χρώµα. Το οπτικό νεύρο στην περιοχή της λέπτυνσής 
του είναι νεκρωµένο και ατροφικό και σε προχωρηµένη κατάσταση µπορεί να παρουσιάσει 
και ανάπτυξη συνδετικού ιστού. 

Ιστολογικά, αποκαλύπτεται ότι στην περιοχή της λέπτυνσης του οπτικού νεύρου, όπου 
απαντάται και η νέκρωση αυτού, υπάρχει συγκέντρωση λιποκοκκιοκυττάρων. Επίσης, 
διαπιστώνονται ρήξεις νευραξόνων, οι οποίες όµως απουσιάζουν στις χρόνιες αλλοιώσεις. 
Τα εντός του οπτικού νεύρου διαφραγµάτια της λεπτής µήνιγγας είναι έντονα παχυµένα και 
στο γειτονικό προς τη νέκρωση υγιές νεύρο παρατηρείται γλοίωση από αστροκύτταρα. 
 

4.1.1.5. Έλλειψη βιταµίνης Α στα πτηνά 
Στα πτηνά, καταστάσεις ανεπάρκειας σε βιταµίνη Α παρατηρούνται όταν τα σιτηρέσια 

είναι φτωχά στη βιταµίνη αυτή ή σε καροτένια, όπως επίσης και στις περιπτώσεις στις οποίες 
στα σιτηρέσια λαµβάνουν χώρα οξειδωτικές αντιδράσεις, οι οποίες καταστρέφουν τη 
βιταµίνη Α ή παρεµποδίζουν τη φυσιολογική της δράση. Η ανεπάρκεια βιταµίνης Α µπορεί 
να είναι το αποτέλεσµα ελλιπούς περιεκτικότητάς της στο σιτηρέσιο, µπορεί όµως να 
σχετίζεται και µε διάφορα αίτια τα οποία παρεµποδίζουν την απορρόφησή της από τον 
πεπτικό σωλήνα ή ακόµη να είναι το αποτέλεσµα ενζυµικών ανωµαλιών, λόγω των οποίων 
δε µετατρέπονται οι προβιταµίνες σε βιταµίνη Α. ∆ευτερογενείς ανεπάρκειες βιταµίνης Α 
παρατηρούνται συνήθως σε χρόνιες παθήσεις του πεπτικού συστήµατος. Η έλλειψη των 
λευκωµάτων επιφέρει µείωση της στάθµης της βιταµίνης Α στο ήπαρ, γιατί µειώνονται οι 
λιποπρωτεϊνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη µεταφορά της. Τα χλωροναφθαλένια 
ασκούν αντιβιταµινική ενέργεια, γιατί παρεµποδίζουν τη µετατροπή των καροτενίων σε 
βιταµίνη Α. Η υψηλή θερµοκρασία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη νιτρικών στα µίγµατα ή 
συµπυκνώµατα, τα οποία µειώνουν τη µετατροπή των καροτενίων σε βιταµίνη Α, όπως και η 
ταχεία αύξηση του σωµατικού βάρους είναι παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τις ανάγκες σε 
βιταµίνη Α. Οι βιταµίνες C και Ε παρεµποδίζουν τις ανεπάρκειες σε βιταµίνη Α. 
 
Συµπτώµατα 

Στους νεοσσούς όταν χορηγείται τροφή φτωχή σε βιταµίνη Α ή σε καροτένια, ο χρόνος 
της εµφάνισης των συµπτωµάτων εξαρτάται αφενός µεν από την περιεκτικότητα σε βιταµίνη 
Α των αυγών από τα οποία προέρχονται οι νεοσσοί, αφετέρου δε από το βαθµό ανεπάρκειας 
της βιταµίνης αυτής ή των καροτενίων στο χορηγούµενο σιτηρέσιο. Από τα παραπάνω 
γίνεται εµφανής ο ρόλος της διατροφής των µητέρων στην εµφάνιση αλλά και στη 
σοβαρότητα της παθολογικής αυτής καταστάσεως στα νεαρά πτηνά. Σε περίπτωση που οι 
νεοσσοί προέρχονται από αυγά φτωχά σε βιταµίνη Α, τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται 
στο τέλος της πρώτης ή στις αρχές της δεύτερης εβδοµάδας της ζωής τους. 

Τα κύρια συµπτώµατα της ανεπάρκειας στα νεαρά πτηνά είναι αναστολή της σωµατικής 
ανάπτυξης, υπνηλία, αδυναµία, κινητική αταξία, απίσχναση και ανώµαλο πτέρωµα. Σε 
σοβαρές περιπτώσεις, τα ορνίθια παρουσιάζουν εµφανή νευρικά συµπτώµατα, τα οποία 
µοιάζουν µε τα συµπτώµατα της εγκεφαλοµαλάκυνσης, που προκαλείται από την 
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αβιταµίνωση Ε ή τα υπεροξείδια. Τα νευρικά αυτά συµπτώµατα οφείλονται κατά κύριο λόγο 
σε εγκεφαλοσυµπίεση, λόγω αυξηµένης πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κατά τους 
Wollan και Millen, η πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δεν οφείλεται στην έµφραξη του 
υδραγωγού του Silvio, αλλά σε υπερπαραγωγή του υγρού αυτού. Κατά τον Wollan, όµως, τα 
σοβαρά νευρικά συµπτώµατα, τα οποία παρατηρούνται µόνο στα νεαρά άτοµα, στα οποία η 
διάπλαση του σκελετού βρίσκεται σε εξέλιξη, οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στην πίεση 
την οποία υφίσταται ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος µυελός, όπως και οι ρίζες των νωτιαίων 
νεύρων, λόγω ατελούς διάπλασης του σκελετού και κατά συνέπεια των οστών, τα οποία 
περιβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η ατελής αυτή διάπλαση αποδίδεται ακριβώς 
στο ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η βιταµίνη Α στην οστεοποίηση. Με λίγα λόγια, υπάρχει 
µια δυσαρµονία στη διάπλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού ως προς τα οστά του 
κρανίου και τους σπονδύλους. 

Τα νεαρά αυτά πτηνά σε χρονικό διάστηµα λίγων εβδοµάδων (3-4) πεθαίνουν. Σε αυτά 
που θα επιζήσουν συχνά παρατηρείται ρινικό και οφθαλµικό έκκριµα. Το έκκριµα αυτό µε 
την πάροδο των ηµερών γίνεται τυρώδες. Σε ελαφρές µορφές, σε προχωρηµένο όµως στάδιο, 
είναι δυνατό να παρατηρηθεί ξηροφθαλµία (αποξήρανση του επιπεφυκότα και του 
κερατοειδούς), η οποία συνήθως καταλήγει σε κερατοµαλάκυνση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 
το τυρώδες υλικό γεµίζει τον επιπεφυκικό σάκκο, τα βλέφαρα εξοιδαίνονται, όπως και η 
χώρα γύρω από τον οφθαλµό, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κεφαλή διογκώνεται (κεφαλή 
γλαύκας) κατά τρόπο όµοιο µε αυτόν που παρατηρείται στη λοιµώδη κόρυζα ή στη 
µυκοπλάσµωση. Για το λόγο αυτό η µορφή αυτή καλείται και διατροφική κόρυζα. Οι 
αλλοιώσεις του κερατοειδούς και η σύγκλιση των βλεφάρων που συχνά παρατηρείται, 
επιφέρουν τέλεια τύφλωση. 

Στα ενήλικα πτηνά, όταν το σιτηρέσιο είναι φτωχό σε βιταµίνη Α, τα πρώτα συµπτώµατα 
παρατηρούνται µετά από πάροδο µακρού χρονικού διαστήµατος (2-5 µήνες). Το διάστηµα 
αυτό εξαρτάται από την ποσότητα της βιταµίνης Α, η οποία έχει αποθηκευτεί στο ήπαρ ή και 
σε άλλους ιστούς. Με την πάροδο των ηµερών, τα πτηνά αυτά γίνονται καχεκτικά, έχουν το 
πτέρωµά τους ανορθωµένο, τις πτέρυγες πεσµένες, παρατηρείται σηµαντική µείωση της 
αυγοπαραγωγής, της γονιµότητας και της εκκολαπτικότητας των αυγών. Ακολούθως 
έρχονται οι αλλοιώσεις των οφθαλµών, δηλαδή η αποξήρανση και κερατινοποίηση του 
τρίτου βλεφάρου και η εµφάνιση τυρώδους εξιδρώµατος, το οποίο συχνά συγκολλά τη 
σχισµή των βλεφάρων. Ο κερατοειδής χιτώνας παρουσιάζει θόλωση και συχνά εµφανίζει 
έλκη. Οι αλλοιώσεις των οφθαλµών συχνά είναι ανεπανόρθωτες. Εκτός από τις αλλοιώσεις 
αυτές, τα άνω και τα κάτω κάλλαια συρρικνώνονται και αποξηραίνονται. 
 
Αλλοιώσεις 

Οι αλλοιώσεις σχετίζονται µε το βαθµό της έλλειψης της βιταµίνης, την ηλικία των 
πτηνών και τη διάρκεια της νοσήσεώς τους. Στα ενήλικα πτηνά και µάλιστα συχνότερα 
συγκριτικά µε τα νεαρά, στη στοµατική κοιλότητα, το φάρυγγα και κατά κύριο λόγο στον 
οισοφάγο, βρίσκονται λευκοκίτρινα οζίδια. Σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό σύστηµα, κατά 
την κάθετη τοµή του ράµφους, οι ρινικές κοιλότητες περιέχουν βλεννώδες ή τυρώδες 
περιεχόµενο, το οποίο συχνά φράσσει τη σχισµή της υπερώας. Στην τραχεία, λόγω 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ 

17

απόπτωσης του επιθηλίου που έχει εκφυλιστεί, βρίσκονται συγκρίµατα σαν ο βλεννογόνος 
της να έχει σκεπαστεί µε πίτυρο. Στον ωαγωγό υπάρχει καταρροϊκό περιεχόµενο, το οποίο 
παρεµποδίζει το σχηµατισµό του αυγού. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ουροφόρα σωληνάρια 
και οι ουρητήρες περιέχουν ουρικά άλατα. Παρόµοια άλατα συχνά βρίσκονται στην 
επιφάνεια του ήπατος, της καρδιάς και του σπλήνα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ουρικά άλατα 
ή τυρώδη συγκρίµατα υπάρχουν και µεταξύ των πτυχών του θυλάκου του Fabricius. Στις 
περιπτώσεις έλλειψης της βιταµίνης Α, η τιµή του ουρικού οξέος στο αίµα των νεαρών 
πτηνών, συχνά ανέρχεται στο οκταπλάσιο ή εννεαπλάσιο της φυσιολογικής τιµής. Η άνοδος 
αυτή του ουρικού οξέος θα µπορούσε να συσχετιστεί µε τις αλλοιώσεις του επιθηλίου των 
ουροφόρων σωληναρίων. Αλλοιώσεις εκφυλιστικού χαρακτήρα είναι δυνατό να βρεθούν στο 
κεντρικό και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα. Σε γενικές γραµµές κατά την αβιταµίνωση Α, 
βασικά παρατηρούνται µεταπλαστικές αλλοιώσεις των επιθηλίων και δευτερογενώς 
φλεγµονώδεις εξεργασίες, λόγω των οποίων συχνά παρατηρούνται εµφράξεις. Οι αλλοιώσεις 
αυτές των επιθηλίων ευνοούν την εµφάνιση διαφόρων λοιµώξεων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 
η αβιταµίνωση Α προδιαθέτει στη µονιλίαση, στην κοκκιδίωση και στις προσβολές του 
πεπτικού σωλήνα από νηµατέλµινθες. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει εµφανές ρινικό έκκριµα και διόγκωση της 
κεφαλής, η αβιταµίνωση Α θα πρέπει να διαστέλλεται από τη λοιµώδη κόρυζα, τη 
µυκοπλάσµωση, τη διφθερευλογιά, την παστεριδίαση, την ορνίθωση και τις µολύνσεις του 
µυξοϊδούς. Θα πρέπει, όµως, να τονιστεί ότι και οι κακές συνθήκες διαβίωσης των πτηνών 
και κατά κύριο λόγο η συσσώρευση αµµωνίας στο περιβάλλον, συχνά προκαλούν την 
εµφάνιση ρινικού εκκρίµατος και θόλωση του κερατοειδούς, όµοια µε αυτή που 
παρατηρείται στην αβιταµίνωση Α. 

Στις περιπτώσεις εµφάνισης νευρικών συµπτωµάτων, βασικά, θα πρέπει να αποκλειστεί 
η εγκεφαλοµαλάκυνση, οι αβιταµινώσεις του συµπλέγµατος Β και οι διάφορες 
δηλητηριάσεις. Οι αλλοιώσεις της τραχείας θα πρέπει να αποκλειστούν από τη λοιµώδη 
λαρυγγοτραχειίτιδα, ενώ η ανεύρεση ουρικών αλάτων στους νεφρούς ή και σε άλλα όργανα, 
από τη νεφρίτιδα - νέφρωση, που οφείλεται σε νεφροπαθογόνα κυρίως στελέχη του ιού της 
λοιµώδους βρογχίτιδας. Τονίζεται ότι τα οζίδια, τα οποία βρίσκονται στον οισοφάγο, 
αποτελούν χαρακτηριστικό εύρηµα της αβιταµίνωσης Α. Το ίδιο δε µπορεί να λεχθεί για τα 
οζίδια που απαντώνται στη στοµατική κοιλότητα και στο φάρυγγα, γιατί παρεµφερείς 
αλλοιώσεις µπορούν να παρατηρηθούν στις µυκητιάσεις, στη διφθερίτιδα των πτηνών, στην 
τριχοµονάδωση και στη νόσο του Smadel των περιστεριών. 
 
Θεραπεία 

Η ηµερήσια θεραπευτική δόση βιταµίνης Α κατά άτοµο είναι η τριπλάσια ή η 
πενταπλάσια από αυτή που χορηγείται φυσιολογικά µε το σιτηρέσιο. ∆ηλαδή, για τα νεαρά 
ορνίθια είναι 800-2.000 U.I. ανά kg σωµατικού βάρους (ΣΒ), ενώ για τα ενήλικα πτηνά 
ανέρχεται στις 2.000-3.000 U.I. ανά kg ΣΒ. 
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4.1.1.6. Οστεοδυστροφία από δηλητηρίαση µε βιταµίνη Α 
Στα ζώα, σε αντίθεση µε τον άνθρωπο, υπάρχουν λίγες µόνο αναφορές φυσικώς 

προκαλούµενης υπερβιταµίνωσης Α. Η χρόνια δηλητηρίαση από βιταµίνη Α είναι συχνότερη 
στις αίγες και στα πρόβατα, όµως υπάρχουν αναφορές για τους χοίρους και τα βοοειδή. Στα 
αιγοπρόβατα, η χρόνια δηλητηρίαση από βιταµίνη Α προκαλεί την εκδήλωση ενός 
συνδρόµου που ονοµάζεται παραµορφωτική αυχενική σπονδύλωση (deforming cervical 
spondylosis). Στα αιγοπρόβατα η δηλητηρίαση προκαλείται από κατανάλωση σιτηρεσίου, 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το οποίο περιέχει µεγάλες ποσότητες βιταµίνης Α. Τα 
συµπτώµατα και ιδίως οι παραµορφώσεις του σκελετού έχουν προκαλέσει τη µεγαλύτερη 
προσοχή του συνδρόµου, αλλά η περιγραφή τους στα διάφορα είδη των ζώων είναι 
αντικρουόµενη. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι οφείλεται, µερικώς τουλάχιστον, στη 
διαφορετική ιδιοσυγκρασία των ζώων. Στα πρόβατα η νόσος εκδηλώνεται µετά τον 6ο µήνα 
της ζωής τους, ενώ στις αίγες 1-2 µήνες αργότερα. Χαρακτηρίζεται από µεταβολές στη 
στάση του ζώου, την αγκύλωση του αυχένα, τη χωλότητα στα εµπρόσθια άκρα και την 
υπερευαισθησία ή αναισθησία του δέρµατος. Η ανάπτυξη πολλαπλών εξοστώσεων, ιδίως 
στους αυχενικούς και στους πρώτους θωρακικούς σπονδύλους συνιστά την πιο εντυπωσιακή, 
και συχνά αξιότερη αναφοράς, παραµόρφωση των οστών. Οι εξοστώσεις, αυτές, 
δηµιουργούνται στη ραχιαία και στις πλάγιες επιφάνειες των σπονδύλων. Οι εξοστώσεις των 
θωρακικών σπονδύλων, συνήθως, συνοδεύονται και από αλλοιώσεις του στέρνου και 
αγκύλωση των πλευρών. Γενικά, η ανάπτυξη των εξοστώσεων στους σπονδύλους δεν 
επηρεάζει το σπονδυλικό σωλήνα, όµως προκαλεί παραµόρφωση των µεσοσπονδυλικών 
τµηµάτων, µε αποτέλεσµα τη συνακόλουθη εκφύλιση των νωτιαίων νεύρων και της νευρικής 
αιτιολογίας, την ατροφία των µυών. Οστεόφυτα αναπτύσσονται και στις εγγύς αρθρώσεις 
των εµπρόσθιων άκρων, µε συνέπεια την αγκύλωση της άρθρωσης του ώµου και του αγκώνα 
και µε το άκρο στη θέση της κάµψης. Τα οστεόφυτα προέρχονται από την οστεογενετική 
δραστηριότητα του περιόστεου. 

Στους χοίρους και στα βοοειδή παρατηρείται οστεοπόρωση και καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη των οστών, που οφείλεται στη µείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας και 
στην καταστροφή του συζευκτικού χόνδρου και αποτελούν το περισσότερο χαρακτηριστικό 
γνώρισµα. Ο µηχανισµός της παθογένειας των αλλοιώσεων αυτών δεν έχει ακόµη γίνει 
επακριβώς γνωστός, αλλά πιστεύεται ότι συνδέεται µε την εύκολη θραύση των προσφύσεων 
του περιόστεου και των µικροτραυµάτων τα οποία προκαλούνται από την τάση στην 
προσπάθεια του ζώου να αυτοεξυπηρετηθεί. Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι υπάρχει 
σηµαντικό ποσοστό συχνότητας στην εµφάνιση νεφρικής αµυλοείδωσης και περιοδοντικής 
πάθησης στις αίγες που πάσχουν από την παραµορφωτική αυχενική σπονδύλωση. 
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4.1.2. Βιταµίνη D (Αντιρραχητική) 
Οι 10 βιταµίνες D, που αποµονώθηκαν έως σήµερα είναι παράγωγα στερινοειδών 

(στεροειδών) ουσιών. Από αυτές, οι σπουδαιότερες είναι η D2 ή εργοκαλσιφερόλη που είναι 
φυτικής προέλευσης και η D3 ή χολοκαλσιφερόλη που είναι ζωικής προέλευσης. Οι δυο 
αυτές βιταµίνες σχηµατίζονται µε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας από τις 
προβιταµίνες τους που είναι η εργοστερόλη και η 7-δεϋδροχολοστερόλη, αντίστοιχα. Στα 
πτηνά, η D3 είναι 10 φορές βιολογικά πιο δραστική από ότι η D2. 
 

 
 

Εικ. 1. Βιταµίνη D3, χοληκαλσιφερόλη. 

 
Οι τροφές φυτικής προέλευσης µπορεί να περιέχουν τόσο προβιταµίνη D2 όσο και την 

ίδια τη βιταµίνη D2. Η D2 σχηµατίζεται από την προβιταµίνη της κατά την ξήρανση των 
ζωοτροφών και ιδιαίτερα των χλωρών χόρτων στον ήλιο. Επίσης, σχηµατίζεται στο δέρµα 
των ζωικών οργανισµών µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Εποµένως, φυσικές 
πηγές της βιταµίνης D2 είναι τα ξηρά χόρτα που ξηράθηκαν στον ήλιο, ενώ της προβιταµίνης 
της γενικά οι ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Πηγές πλούσιες σε βιταµίνη D3 είναι οι 
ζωοτροφές ζωικής προέλευσης (ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια, πλήρες γάλα κ.ά.), οι οποίες 
περιέχουν αποκλειστικά βιταµίνη D3, µια και η προβιταµίνη της συνθέτεται επίσης µέσα στο 
ζωικό οργανισµό και στη συνέχεια µετατρέπεται σε βιταµίνη D3 µέσα στο δέρµα υπό την 
επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Οι βιταµίνες D2 και D3, µετά την απορρόφησή τους 
µέσω του εντέρου ή τη βιοσύνθεσή τους, µεταφέρονται και αποθηκεύονται στο ήπαρ. 

Ο φυσιολογικός ρόλος της βιταµίνης D είναι η ρύθµιση του µεταβολισµού του 
ασβεστίου και του φωσφόρου. Συγκεκριµένα, συµβάλλει στην απορρόφηση αυτών των 
στοιχείων από τον εντερικό σωλήνα, στη ρύθµιση της απέκκρισής τους από τα νεφρικά 
σωληνάρια και της εναπόθεσής τους στα οστά, καθώς και της από εκεί κινητοποίησής τους. 

Λέγεται και αντιρραχιτική, αφού σε περιπτώσεις αβιταµίνωσης, έχουµε ανωµαλίες στην 
οστεοποίηση και πρόκληση, στα νεαρά ζώα, της γνωστής πάθησης της ραχίτιδας, οπότε και 
τα οστά παραµορφώνονται εξαιτίας της ελαττωµένης περιεκτικότητας σε ανόργανα άλατα. Η 
οστεοµαλακία µπορεί να εµφανιστεί σε ζώα µεγαλύτερης ηλικίας, πάλι από την έλλειψη 
βιταµίνης D, οπότε τα οστά είναι µαλακά και εύκαµπτα. Εκτός των παραπάνω, η σηµασία 
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της βιταµίνης D είναι πολύ µεγάλη για την οδοντοφυΐα και γενικά τη διάπλαση των µαλακών 
περιδοντικών ιστών. Γενικά, υπάρχει η άποψη - και από πολλούς η παραδοχή - ότι υπάρχει 
στενή σχέση συνεργασίας της βιταµίνης D µε την Α. 

Η δράση της βιταµίνης D οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή ρυθµίζει το µεταβολισµό του 
ασβεστίου (Ca) και του φωσφόρου (P). Η διατήρηση µε ακρίβεια της αναλογίας των δύο 
αυτών στοιχείων ασκεί σοβαρότατη επίδραση τόσο στην οστεοποίηση όσο και σε πληθώρα 
άλλων φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισµού. Υπερβολικές δόσεις βιταµίνης D είναι 
δυνατό να οδηγήσουν σε µια πολύ σοβαρή κατάσταση, την υπερβιταµίνωση D, κατά την 
οποία εµφανίζεται εναπόθεση ασβεστίου στις αρτηρίες, στην καρδιά και στους νεφρούς που 
οδηγεί σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις µε υψηλά, µάλιστα, ποσοστά θνησιµότητας. 

Υπερβιταµινώσεις παρουσιάζονται, κατά κύριο λόγο, µόνο στις βιταµίνες Α και D. 
 

4.1.2.1. Οστεοµαλακία οφειλόµενη σε ανεπάρκεια βιταµίνης D 
Η ανεπάρκεια της βιταµίνης D στα ζώα οφείλεται, τόσο στη µειωµένη έκθεσή τους στην 

ηλιακή ακτινοβολία, όσο και στη χλωρίδα της βοσκής, προκαλώντας την εκδήλωση της 
οστεοµαλακίας των ηλικιωµένων ζώων. Αυτό παρατηρείται, κυρίως, στις χώρες όπου το 
µεγάλο γεωγραφικό εύρος τους δεν επιτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στην 
επιφάνεια της γης, εξαιτίας της µικρής γωνίας (30° το χειµώνα), µε την οποία φέρεται προς 
το οριζόντιο επίπεδο. Αυτό συµβαίνει, επειδή αυτή η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων 
επιτρέπει την ανάκλασή τους στην ατµόσφαιρα, καθώς και την απορρόφησή τους από το 
παχύ ατµοσφαιρικό στρώµα (γωνία πρόσπτωσης), το οποίο συναντούν, κατευθυνόµενες στην 
επιφάνεια της υδρογείου. Στις χώρες αυτές το ήπιο κλίµα επιτρέπει τη βόσκηση στη 
µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Έτσι, η χαµηλή περιεκτικότητα της βιταµίνης D στη 
χλωρίδα, καθώς και η δράση εναντίων της βιταµίνης D των καροτενίων του χόρτου νοµής 
συµβάλλουν στην ανεπάρκεια της βιταµίνης D στον οργανισµό, µε συνέπεια την εκδήλωση 
της οστεοµαλακίας. Ο ακριβής µηχανισµός στην εκδήλωση της οστεοµαλακίας της 
οφειλόµενης σε ανεπάρκεια βιταµίνη D, δεν είναι επακριβώς γνωστός. Όµως, είναι σαφές ότι 
υπάρχει κάποια διαταραχή στη διεργασία της τιτάνωσης της οστέινης ουσίας, η οποία 
διαταραχή σχετίζεται µε τις φυσικοχηµικές διεργασίες της ωρίµανσής της. 

Η οστεοµαλακία από ανεπάρκεια βιταµίνης D είναι, σχεδόν, όµοια µε την οστεοµαλακία 
που οφείλεται στην ανεπάρκεια φωσφόρου. Έτσι, µεγάλης διάρκειας ανεπάρκεια της 
βιταµίνης D ή του φωσφόρου προκαλεί κλινικά σηµεία και ανατοµοπαθολογικές αλλοιώσεις 
οστεοµαλακίας. Η ανεπάρκεια, όµως, αυτή είναι απίθανο να προκληθεί σε ενήλικα 
ενσταβλισµένα ζώα που διατρέφονται µε καλής ποιότητας σανό και συµπυκνωµένη τροφή. 
Τα πρόβατα, αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στην οστεοµαλακία την οφειλόµενη σε έλλειψη 
φωσφόρου, είναι περισσότερο ευαίσθητα στην εκδήλωση της οστεοµαλακίας της έλλειψης 
βιταµίνης D από ό,τι τα βοοειδή. 

Η οστεοµαλακία εµφανίζεται µε κλινικά συµπτώµατα στις αγελάδες, που η διατροφική 
ανεπάρκεια σε βιταµίνη D επιτείνεται µε τις ανάγκες της εγκυµοσύνης και της περιόδου του 
θηλασµού. Τα προσβεβληµένα ζώα εµφανίζουν παροδική και «µετακινούµενη» χωλότητα 
και είναι επιρρεπή στα κατάγµατα. Η γονιµότητα είναι µειωµένη και καταλήγει µέχρι και σε 
στειρότητα. Ο οίστρος καθίσταται αφανής ή εκδηλώνεται σε µη κανονικά διαστήµατα και 
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ακόµα είναι δυνατό τα ζώα να µην έχουν καθόλου οίστρο. Οι νεογέννητοι µόσχοι είναι 
δυνατό να είναι φυσιολογικοί, αλλά την περίοδο του θηλασµού η ανάπτυξη µειώνεται και 
στον απογαλακτισµό η µείωση αυτή επιτείνεται. 

Στα ζώα, που η οστεοµαλακία έχει εξελιχθεί, τα οστά είναι εύθραυστα, ο µυελώδης 
αυλός διευρύνεται και µπορεί να επεκτείνεται στις επιφύσεις. Η συµπαγής ουσία γίνεται 
λεπτή, σπογγώδης και µαλακή, ώστε να κόβεται µε µαχαίρι. Στα οστά των άκρων, της 
πυέλου και της σπονδυλικής στήλης, καθώς και στις οστέινες πλευρές, παρατηρούνται πώροι 
και πρόσφατα κατάγµατα. Επίσης, παρατηρούνται παραµορφώσεις από κάµψη, όπως 
κύφωση ή λόρδωση και µετατόπιση, προς τη µέση γραµµή, της κοτύλης σε συµπίεση του 
ηβικού, συστροφή του λαγόνιου και ταυτόχρονη στένωση της πυελικής κοιλότητας. 
Αναφορικά µε το θώρακα παρατηρείται στένωση και αποπλάτυνσή του από την κλίση προς 
τα κάτω των πλευρών και των εγκάρσιων αποφύσεων των πρώτων οσφυϊκών σπονδύλων, 
καθώς και προβολή του στέρνου. Οι αρθρώσεις είναι δυνατό, µερικές φορές, να εµφανίζουν 
στρέβλωση των αρθρικών επιφανειών και εκφύλιση του χόνδρου, ενώ παράλληλα και οι 
τένοντες να αποσπώνται από τις καταφύσεις τους. 

Ιστολογικά, τα οστά χαρακτηρίζονται από έντονη απορρόφηση και από επιστοίβαση 
περίσσειας οστεοειδούς ουσίας. Έτσι, οι οστέινες δοκίδες µειώνονται σε αριθµό και µέγεθος 
και µόνο το κέντρο τους είναι τιτανωµένο, ενώ, περιφερικά, συνθέτονται από οξύφιλη 
οστεοειδή ουσία. Η δραστηριότητα της απορρόφησης του οστού σχετίζεται µε τον αριθµό 
των οστεοκλαστών, οι οποίες είναι πολυάριθµες στην περίπτωση έντονης απορρόφησης του 
οστού και είναι δυνατό να εµφανισθούν µε τη µορφή συγκύτιου. Η απορρόφηση των οστών 
αρχίζει από τις οστέινες δοκίδες της σπογγώδους ουσίας και επεκτείνεται στη συµπαγή 
ουσία. Στην τελευταία, η απορρόφηση παρατηρείται κάτω από το ενδόστεο και στους 
αγγειακούς σωλήνες. Η επιστοίβαση της οστεοειδούς ουσίας προστατεύει τον οστίτη ιστό 
που παρέµεινε, από την οστεοκλαστική απορρόφηση, που συνέπειά της είναι η 
οστεοπόρωση. Όµως, πολλές φορές, η οστεοπόρωση εγκαθίσταται εξαιτίας του γεγονότος 
ότι η ανεπάρκεια βιταµίνης D συνοδεύεται από ανεπάρκεια φωσφόρου και από µείωση του 
αριθµού των πρωτεϊνών, µε αποτέλεσµα να µην παράγεται επαρκής ποσότητα οστεοειδούς 
ουσίας. 
 

4.1.2.2. Οστεοµυελοσκλήρυνση των πτηνών 
Στην οστεοµυελοσκλήρυνση των πτηνών, τα οστά λόγω εναπόθεσης υπερβολικής 

ποσότητας ανόργανων αλάτων, γίνονται υπερβολικά συµπαγή και τέµνονται µε δυσχέρεια. 
Ορισµένοι πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θεωρείται φυσιολογική για τις όρνιθες 
αυγοπαραγωγής, στις οποίες χορηγούνται σιτηρέσια που περιέχουν µεγάλη ποσότητα 
ασβεστίου και φωσφόρου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του σχηµατισµού του κελύφους 
των αυγών. Οι ενώσεις των στοιχείων αυτών εναποθέτονται σε υπερβολική ποσότητα στα 
οστά, γεγονός το οποίο εξηγεί και τη µακρά χρονική περίοδο, η οποία απαιτείται από τη 
στιγµή κατά την οποία θα χορηγηθεί στις όρνιθες αυτές σιτηρέσιο φτωχό σε ασβέστιο και 
φωσφόρο έως την εµφάνιση των φαινοµένων της οστεοµαλάκυνσης. Στην πράξη, 
οστεοµυελοσκλήρυνση παρατηρείται συνήθως στις µη ωοτοκούσες όρνιθες των 
αυγοπαραγωγών σµηνών, όπως επίσης και σε διάφορες καταστάσεις, οι οποίες 
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παρεµποδίζουν την κινητοποίηση του ασβεστίου από τα οστά, όπως για παράδειγµα η 
αλόγιστη χορήγηση σουλφοναµίδων. Οι σουλφοναµίδες αδρανοποιούν την καρβονική 
ανυδράση και αποτρέπουν το σχηµατισµό του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3), το οποίο 
αποτελεί και βασικό συστατικό του κελύφους των αυγών (για το λόγο αυτό γεννιούνται 
λεπτοκέλυφα αυγά). Παρόµοια κατάσταση µπορεί να παρατηρηθεί και στην περίπτωση, 
κατά την οποία η θερµοκρασία του περιβάλλοντος ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα και λόγω της 
ταχύπνοιας που προκαλεί επιφέρει πτώση της τιµής του CO2 στο αίµα µε συνέπεια τη 
µείωση του σχηµατιζόµενου CaCO3. Κατά την οστεοµυελοσκλήρυνση, η σπογγώδης ουσία 
των οστών, λόγω αυξηµένης εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου, υφίσταται πύκνωση. Λόγω, δε, 
της πάχυνσης της συµπαγούς ουσίας των επιµήκων οστών, ο αυλός τους γίνεται στενότερος, 
χωρίς όµως να παρατηρούνται εξωτερικές παραµορφώσεις των οστών. Κατά τη νεκροτοµή, 
τα οστά τέµνονται δύσκολα και σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις η τοµή τους µε το κοινό 
ψαλίδι είναι αδύνατη. Με την επίδραση δε ισχυρής δύναµης για την κάµψη τους θραύονται 
µε το χαρακτηριστικό θόρυβο της θραύσης ξερού ξύλου. 
 

4.1.2.3. Ραχιτισµός 
Ο ραχιτισµός, σε αντίθεση µε την οστεοµαλακία, είναι ασθένεια που προσβάλλει τα 

νεαρά ζώα και οφείλεται σε διατροφικά αίτια, χαρακτηριζόµενη από αδυναµία του 
οργανισµού να προκαλέσει την εναπόθεση του ασβεστίου στα οστά. Η διαφορά µεταξύ των 
δύο νοσηµάτων, εκτός από τη χρονική περίοδο - ηλικία εµφάνισής τους στον οργανισµό, 
συνίσταται και στο ότι στο ραχιτισµό παρατηρείται και διαταραχή της εναπόθεσης του 
ασβεστίου και στη θεµελιακή ουσία του χόνδρου. Το γεγονός ότι η οστεοµαλακία 
εκδηλώνεται µετά την τελείωση των οστών, σε συνδυασµό µε την παύση της ανάπτυξής τους 
σε διαφορετική περίοδο, συµβάλλει στο ότι η οστεοµαλακία και ο ραχιτισµός είναι δυνατό 
να συνυπάρχουν το ίδιο ζώο. Ο ραχιτισµός, εκτός µερικών ελαχίστων εξαιρέσεων, οφείλεται 
στην ανεπάρκεια του φωσφόρου και της βιταµίνης D στον οργανισµό, που προκαλείται από 
την πτωχή, στα παραπάνω δύο στοιχεία, τροφή τους. Ορισµένες από τις εξαιρέσεις 
οφείλονται στην απλασία του χοληφόρου πόρου, που προκαλεί την αδυναµία πρόσληψης 
των λιποδιαλυτών βιταµινών, καθώς και στην επίκτητη και λόγω ιδιοσυγκρασίας διαταραχή 
του µεταβολισµού της βιταµίνης D. Τα νεογέννητα ζώα δεν παρουσιάζουν ραχιτισµό, επειδή 
στη διάρκεια της ενδοµήτριας ζωής τους, τα απαιτούµενα στοιχεία λαµβάνονται από τον 
οργανισµό της εγκύου. Σπάνια η µικρή γαλακτοπαραγωγή της µητέρας αποτελεί αιτία 
εµφάνισης ραχιτισµού κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 

Οι διαδοχικές µεταβολές, οι οποίες παρατηρούνται στο ραχιτισµό, προκύπτουν από τη 
διαταραχή της διεργασίας της τιτάνωσης του χόνδρου και εκδηλώνονται µε ιστοπαθολογικές 
αλλοιώσεις. Οι τελευταίες αυτές προκαλούν τη µη φυσιολογική ανάπτυξη του σκελετού και 
την παραµόρφωση των οστών. Οι διαδοχικές µεταβολές είναι η έλλειψη τιτάνωσης του 
χόνδρου, η έλλειψη της φυσιολογικής εκφύλισης του αναπτυσσόµενου χόνδρου, η µη 
φυσιολογική παραµονή του και ο σχηµατισµός αυξηµένης ποσότητας οστεοειδούς ουσίας, 
µε συνέπεια την ανώµαλη οστεοχονδρική σύνδεση, καθώς και η υπερανάπτυξη του 
συνδετικού ιστού στις µεταφύσεις, µε τελική κατάληξη την παραµόρφωση των οστών. 

Η αδυναµία του οργανισµού να προκαλέσει την τιτάνωση του χόνδρου των οστών έχει 
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ως συνέπεια την αύξηση του εύρους του συζευκτικού χόνδρου, που είναι ακτινογραφικώς 
ευδιάκριτη και προκαλεί την ακανόνιστη οστεοχονδρική σύνδεση. Η αύξηση του εύρους του 
συζευκτικού χόνδρου συνεχίζεται, επειδή δεν παρατηρείται η φυσιολογική εκφύλιση της 
ζώνης των υπερτροφικών χονδροκυττάρων έτσι, ώστε αυτά να συσσωρεύονται ακανόνιστα, 
αντί να εµφανίζουν τη χαρακτηριστική διάταξη σε στήλες. Στη συνέχεια, τα αγγεία 
διαπερνούν ακανόνιστα το χόνδρο, που εναποθέτεται στη µετάφυση αφού επαλειφθεί µε 
οστεοειδή ουσία, αυξάνοντας την εγκάρσια διάµετρο της µετάφυσης. Η εναπόθεση στη 
µετάφυση του µη τιτανωµένου χόνδρου, που επαλείφεται από την οστεοειδή ουσία, 
σχηµατίζει διαυγή πλάκα, φερόµενη παράλληλα προς το συζευκτικό χόνδρο, η οποία είναι 
εµφανής µακροσκοπικά (µε γυµνό µάτι). Η µάζα αυτή του µη τιτανωµένου χόνδρου και της 
οστεοειδούς ουσίας στη µετάφυση, αλλά και στην επίφυση, συνθλίβεται από το βάρος του 
ζώου. 

Στη συνέχεια, περιοχές του χόνδρου που παραµένει εκφυλίζονται και αντικαθίστανται 
από συνδετικό ιστό οποιασδήποτε οστεοειδούς µορφής. Ο εκφυλισµένος χόνδρος 
χρωµατίζεται, όπως και η οστεοειδής ουσία, και αποκαλείται, µερικές φορές, ψευδο- ή 
χόνδρινη οστεοειδής ουσία. Στο ραχιτισµό από έλλειψη βιταµίνης D είναι δυνατό να 
αναπτυχθεί και ινώδης οστεοδυστροφία, εξαιτίας του ότι στις καταστάσεις αυτές 
προκαλείται υπασβεστιαιµία, που οδηγεί στο δευτερογενή υπερπαραθυρεοειδισµό, συνεπώς 
στην απορρόφηση του οστού και την αντικατάστασή του από ινώδη συνδετικό ιστό. 

Η διαταραχή της φυσιολογικής ανάπτυξης του χόνδρου, που οφείλεται στην έλλειψη της 
τιτάνωσής του, προκαλεί την παραµόρφωση των οστών. 
 
Αλλοιώσεις 

Οι αλλοιώσεις του ραχιτισµού είναι περισσότερο σηµαντικές, κυρίως στα µέρη των 
οστών που συµβάλλουν στην αύξηση του σκελετού, όπως είναι ο συζευκτικός χόνδρος του 
άνω άκρου του βραχιονίου, του κάτω άκρου της κερκίδας του µηριαίου, και των πλευρών, 
καθώς και οι συζευκτικοί χόνδροι της κνήµης και της ωλένης και των δύο άκρων. Στα 
µηρυκαστικά, ειδικά, προσβάλλονται οι συζευκτικοί χόνδροι των κάτω άκρων των οστών 
του µετακαρπίου και του µεταταρσίου. 

Οι διαφύσεις των µακρών οστών είναι περισσότερο κοντές και πλατιές από ό,τι των 
φυσιολογικά αναπτυγµένων οστών και ο µυελώδης αυλός είναι στενός. Η αύξηση της 
εγκάρσιας διαµέτρου των διαφύσεων µερικώς προκαλείται αντισταθµιστικά και µερικώς από 
την προσθετική αύξηση. Η αντισταθµιστική αύξηση του πάχους οφείλεται στην αδυναµία 
του οστού να ανταπεξέλθει στην πίεση του βάρους του σώµατος, ενώ η προσθετική αύξηση 
από το περιόστεο δεν εξισορροπείται από την ενδοστεϊκή απορρόφηση. Το τελευταίο αυτό 
γεγονός προκύπτει από την αντίσταση στην απορρόφηση της οστεοειδούς ουσίας, που 
περιβάλλει τα οστέινα πετάλια. Ακόµα, τα µακρά οστά κάµπτονται και εµφανίζουν 
κατάγµατα από το βάρος του σώµατος, επειδή η συµπαγής οστέινη ουσία, αν και είναι 
παχύτερη, εντούτοις είναι µαλακότερη. Η συµπαγής ουσία, κάτω από το περιόστεο, 
εµφανίζει σπογγώδη οστεοειδή ουσία, ορώµενη και µε γυµνό οφθαλµό, ειδικότερα στις 
προσφύσεις των τενόντων και των περιτονίων, καθώς και στους πώρους των καταγµάτων. 
Ακόµα, η µετάφυση είναι αγγειοβριθής και ερυθρά και εµφανίζει στενή αιµορραγική ζώνη 
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εξαιτίας των µικροκαταγµάτων που προκαλούνται σε αυτή. Συχνά, η κεφαλή του µηριαίου 
αποχωρίζεται, ως αποτέλεσµα της εξασθένισης της οστεοχονδρικής σύνδεσης των 
επιφύσεων. 

Η σπονδυλική στήλη παρουσιάζει βράχυνση η οποία, όµως, σχετικά µε αυτή των 
επιµήκων οστών, είναι µικρότερη και συνεπώς οι αιµορραγίες και τα κατάγµατα είναι 
µικρότερου αριθµού και έντασης και η αποκατάστασή τους είναι δυνατή µετά την άρση της 
ανεπάρκειας σε βιταµίνη D. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι παρατηρείται κύφωση, 
λόρδωση, και σκολίωση που αντιστοιχούν στις ανάλογες µεταµορφώσεις - παραµορφώσεις 
των οστών. 

Οι αρθρώσεις των άκρων είναι διευρυµένες και συγχρόνως παρουσιάζουν κλίση προς τα 
έξω ή τη µέση γραµµή, αποτελώντας το χαρακτηριστικό κλινικό σηµείο του ραχιτισµού. Η 
διεύρυνση, µερικώς, οφείλεται στην πάχυνση του τµήµατος της µετάφυσης, που κείτεται 
προς το συζευκτικό χόνδρο και, µερικώς, στην αποπλάτυνση των επιφύσεων, που 
προκαλείται από το βάρος του σώµατος. Έτσι, τα χείλη των επιφύσεων προέχουν από την 
περιφέρεια της µετάφυσης και φερόµενα προς τη διάφυση δίνουν τη µορφή του µανιταριού. 
Οι αρθρικές κάψες και οι σύνδεσµοι εµφανίζονται χαλαροί, µε αυξηµένο το αρθρικό υγρό, 
το οποίο διακρίνεται από αυτό της αρθρίτιδας, από το λόγο ότι δεν είναι θολά. Οι γνάθοι 
εµφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη και παρουσιάζεται δυσαναλογία στα διαστήµατα 
των οδόντων, καθώς και πρώιµη έκφυσή τους. Το εγκεφαλικό κρανίο είναι ελαφρώς θολωτό, 
οι πηγές είναι καταφανείς και οι ραφές περισσότερο ευρείες από ό,τι φυσιολογικά. Τέλος, οι 
µεταµορφώσεις των οστών της πυέλου στα ραχιτικά ζώα προκαλούν δυσκοιλιότητα και 
δυστοκίες. 

Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στη διατροφή ή µετά την παύση της αύξησης 
του σκελετού οι ιστολογικές αλλοιώσεις αποδροµούν. Στη δεύτερη περίπτωση ακόµα και αν 
η διατροφή δεν αποκατασταθεί πλήρως και εξακολουθούν ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά. 

Οι µόσχοι προσβάλλονται από τη νόσο εξαιτίας της έλλειψης της βιταµίνης D ή του 
φωσφόρου στην τροφή. Όµως, η νόσος, συνήθως, είναι ήπιας µορφής και χαρακτηρίζεται 
από τη διεύρυνση των αρθρώσεων και την προς τα έξω ή τη µέση γραµµή, κλίση των άκρων. 
Οι παραµορφώσεις των εµπρόσθιων άκρων είναι περισσότερο έντονες και παρατηρούνται 
κυρίως στον καρπό αλλά στον ταρσό, καθώς και στον κυνήποδα. 

Στους αµνούς ο ραχιτισµός εκδηλώνεται στις χώρες που βρίσκονται σε µεγάλο νότιο 
πλάτος και οφείλεται στην έλλειψη βιταµίνης D. Η έλλειψη της βιταµίνης D προκαλείται 
από τη µικρή ηλιακή ακτινοβολία, που φθάνει στην επιφάνεια της γης - ανάκλαση και 
απορρόφηση λόγω της µικρής γωνίας πρόσπτωσης (30°), καθώς και του νεφοσκεπή ουρανού 
την εποχή του χειµώνα - όπως και από το γεγονός ότι τα ζώα, την περίοδο του χειµώνα, 
βόσκουν σε σπαρτά δηµητριακών. Τα δηµητριακά αυτά είναι φτωχά σε βιταµίνη D και 
περιέχουν καροτένια, τα οποία ανταγωνίζονται τη δράση της βιταµίνης D και αναστέλλουν 
σε σηµαντικό βαθµό τη φυσιολογική της δράση. Τα ζώα αυτά, κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
παρουσιάζουν θανατηφόρο υπασβεστιαιµία και ραχιτισµό µε νευροµυϊκή 
υπερδιεγερσιµότητα. 

Τα χοιρίδια εντατικής εκτροφής, που απογαλακτίζονται πρόωρα, εκτιθέµενα σε 
ραχιτογόνο δίαιτα, εκδηλώνουν έντονο ραχιτισµό. Οι συνήθεις παράγοντες που προκαλούν 
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τη νόσο είναι η έλλειψη της βιταµίνης D από το σιτηρέσιο και η ανεπαρκής ηλιακή 
ακτινοβολία. 

Στα νεαρά πτηνά, ηλικίας 2-3 εβδοµάδων, παρατηρείται αναστολή της σωµατικής 
ανάπτυξης και ανορθωµένο πτέρωµα. Τα πτηνά αυτά παρουσιάζουν εµφανή αστάθεια κατά 
τη µετακίνησή τους, συχνά στηρίζονται στους ταρσούς τους ή βρίσκονται σε πλευρική 
κατάκλιση. Τα επιµήκη οστά, τα νύχια και το ράµφος γίνονται πολύ εύκαµπτα. Επίσης, σε 
ορισµένα ορνίθια, τα επιµήκη οστά είναι συστραµµένα γύρω από τον επιµήκη άξονά τους, τα 
δάχτυλα συχνά παρουσιάζουν κύρτωση και εσωσυστροφή (όµοια µε το σχήµα της γροθιάς) 
ενώ οι αρθρώσεις, λόγω της διόγκωσης των επιφύσεων των οστών, δίνουν κατά την 
ψηλάφηση την αίσθηση της διπλής άρθρωσης. Σε χρόνιες καταστάσεις, παρατηρούνται 
παραµορφώσεις του σκελετού, µε πιο χαρακτηριστική αυτή της διόγκωσης του στέρνου που 
προέχει εµφανέστατα από τις µυϊκές µάζες του στήθους. Στα ενήλικα πτηνά χαρακτηριστική 
είναι η παραµόρφωση του στέρνου σε σχήµα S. Τέλος, στις όρνιθες αυγοπαραγωγής, τα 
αυγά γίνονται λεπτοκέλυφα ή έχουν µαλακό κέλυφος, ενώ παράλληλα παρατηρείται 
εµφανής µείωση της αυγοπαραγωγής και σηµαντική µείωση της εκκολαπτικότητας. Η 
µείωση, αυτή, της εκκολαπτικότητας οφείλεται στην έλλειψη του ασβεστίου από τα έµβρυα, 
λόγω της ανεπάρκειας βιταµίνης D στον οργανισµό των µητέρων. 
 

4.1.2.4. Τροφικός υπερπαραθυρεοειδισµός 
Ο τροφικός υπερπαραθυρεοειδισµός αποτελεί το ένα από τα δύο είδη του δευτερογενή 

υπερπαραθυρεοειδισµού και προσβάλλει, σχεδόν, όλα τα κυριότερα παραγωγικά ζώα. 
Κυριότερη αιτία εκδήλωσης της νόσου του δευτερογενούς τροφικού 
υπερπαραθυρεοειδισµού είναι η ανεπάρκεια της βιταµίνης D στον οργανισµό του ζώου. 
∆ευτερογενείς αιτίες είναι η ανεπάρκεια του ασβεστίου, που είναι συνέπεια της 
αβιταµίνωσης D, και η αυξηµένη ποσότητα του φωσφόρου στις τροφές που 
καταναλώνονται. Οι παραπάνω αιτίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν όλες σε ένα ζώο ή δύο 
από αυτές. Ακόµα, καθεµιά από τις αιτίες αυτές, είναι επαρκής λόγος για την πρόληψη της 
νόσου, µε σηµαντικότερη πάντα την ανεπάρκεια της βιταµίνης D. Ενώ η ανεπάρκεια του 
ασβεστίου στις τροφές και της βιταµίνης D στον οργανισµό προκαλούν τη µείωση του 
ασβεστίου στο αίµα και, συνεπώς, την υπερέκκριση της παραθορµόνης, η σηµασία του 
φωσφόρου δε γίνεται επαρκώς αντιληπτή (παρόλο που προκαλεί και διεγείρει την έκκριση 
της παραθορµόνης). Η εκδήλωση της νόσου, σε όλα τα είδη, επηρεάζεται από ορισµένους 
παράγοντες, που έχουν σχέση µε τη βαρύτητα των αλλοιώσεων. Οι παράγοντες αυτοί είναι η 
ηλικία (ρυθµός σωµατικής αύξησης), οι απαιτήσεις σε άλατα ασβεστίου και φωσφόρου και η 
δυνατότητα του ζώου να προσαρµόζεται στις ανεπάρκειες και στο µη ισοζυγισµένο 
σιτηρέσιο στα απαραίτητα άλατα. 

Στο χοίρο ο τροφικός υπερθυρεοειδισµός, συνήθως, προσβάλλει τα νεαρά 
αναπτυσσόµενα χοιρίδια, τα οποία διατρέφονται µε ανεπαρκές σε ασβέστιο σιτηρέσιο και 
µέσα στο χοιροστάσιο, οπότε εµφανίζεται και ανεπάρκεια σε βιταµίνη D. Τα πιο 
χαρακτηριστικά σηµεία εκδήλωσης της νόσου είναι η διόγκωση των γνάθων, µε αποτέλεσµα 
το στόµα να παραµένει ανοικτό και να προβάλλει η γλώσσα. Τα δόντια κινούνται και συχνά 
είναι βαθιά και λοξά εγγοµφωµένα στα φατνία. Η οστεοπόρωση είναι γενικευµένη και 
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υπάρχει τάση στα συχνά κατάγµατα των σπονδύλων, του µηριαίου και των φαλάγγων. Η 
νόσος αναφέρθηκε στην αίγα αλλά όχι και στο πρόβατο. Οι αλλοιώσεις την αίγα 
εντοπίζονται στις γνάθους και προκαλούν αναπνευστικές διαταραχές. 
 

4.1.2.5. Επιλόχεια υπασβεστιαιµική παράλυση των βοοειδών 
Σοβαρό µεταβολικό νόσηµα των αγελάδων, υπεροξείας έως οξείας διαδροµής, που έχει 

άµεση σχέση µε την έναρξη της γαλακτοπαραγωγής και χαρακτηρίζεται από αδυναµία 
ανέγερσης του ζώου λόγω παράλυσης των γραµµωτών και λείων µυϊκών ινών, από 
εξασθένιση της καρδιακής λειτουργίας και βαθµιαία απώλεια της συνείδησης. 
 
Έκταση - Σηµασία 

Η επιλόχεια υπασβεστιαιµική παράλυση προσβάλλει κατά κανόνα αγελάδες υψηλών 
επιδόσεων αµέσως µετά τον τοκετό. Η συχνότητα εµφάνισης της νόσου αυξάνει µε την 
πρόοδο της ηλικίας και του αριθµού τοκετών, από 0,5% στο δεύτερο τοκετό στο 20% στον 
9ο τοκετό. Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι τα ζώα των γαλακτοπαραγωγικών φυλών και µάλιστα 
αγελάδες, που στο προηγούµενο τοκετό παρουσίασαν τη νόσο. Η νόσος έχει παγκόσµια 
εξάπλωση και προκαλεί σηµαντικές οικονοµικές απώλειες λόγω της υπεροξείας διαδροµής 
της. 
 
Αίτια 

Στα βοοειδή, η περιεκτικότητα του γάλακτος σε ασβέστιο (95-145 mg %) είναι 10-12 
φορές µεγαλύτερη από αυτήν του ορού του αίµατος (8,5-12 mg %). Σε µια 
γαλακτοπαραγωγή 45 lt  χάνονται καθηµερινά από το µαστό 40-60 gr ασβεστίου. Η 
ποσότητα αυτή είναι πολλαπλάσια της ποσότητας του ασβεστίου που κυκλοφορεί στα 
αιµοφόρα αγγεία. Στο τέλος της κυοφορίας απαιτούνται για την ανάπτυξη του εµβρύου 
περίπου 5 gr ασβεστίου την ηµέρα. Αµέσως µετά τον τοκετό, πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες 
της γαλακτοπαραγωγού αγελάδας σε ασβέστιο, και πέρα από την ποσότητά του που 
απορροφάται από το έντερο, απαιτείται και κινητοποίησή του από τα οστά. Η διαταραχή 
στους 2 αυτούς µηχανισµούς, δηλαδή της απορρόφησης ασβεστίου από το έντερο και της 
κινητοποίησής του από τα οστά, οδηγεί αµέσως µετά τον τοκετό, στην πρόκληση της 
επιλόχειας υπασβεστιαιµικής παράλυσης. 

Ανεπαρκής απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο: Η δυνατότητα αξιοποίησης του 
παρεχόµενου µε την τροφή ασβεστίου, µειώνεται µε την πάροδο της ηλικίας. Έτσι, η 
πεπτικότητά του σε ζώα 2 ετών ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 36%, ενώ σε ενήλικες 
αγελάδες µόνο στο 22%. Ακόµα, η αφοµοίωση του ασβεστίου εξαρτάται από τη σχέση 
ασβεστίου / φωσφόρου στην τροφή, που πρέπει να κυµαίνεται από 1:1-3,5:1. Η περίσσεια 
ασβεστίου ενεργεί αρνητικά. Άλλος, και πιο, απαραίτητος παράγοντας για την απορρόφηση 
του ασβεστίου είναι η βιταµίνη D. Το ασβέστιο απορροφάται διαµέσου των τοιχωµάτων των 
πρώτων τµηµάτων του λεπτού εντέρου υπό µορφή ιόντος και µεταφέρεται ενωµένο µε ειδική 
πρωτεΐνη, για τη σύνθεση της οποίας είναι απαραίτητη η βιταµίνη D. Ένας τελευταίος 
παράγοντας που µειώνει σηµαντικά την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο, είναι η 
αδράνεια του πεπτικού συστήµατος, που αρχίζει µερικές ώρες πριν τον τοκετό και υποχωρεί 
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12-24 ώρες µετά. Η αδράνεια αυτή του πεπτικού συστήµατος φαίνεται ότι έχει σχέση µε 
ορµονικές µεταβολές λόγω του επικείµενου τοκετού και της έναρξης της 
γαλακτοπαραγωγής, και χαρακτηρίζεται από µείωση της όρεξης, υποτονία έως ατονία της 
µεγάλης κοιλίας και σκληρά κόπρανα. Ζώα, που δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες 
της γαλακτοπαραγωγής µε κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά, οδηγούνται σε σοβαρή 
µείωση του ασβεστίου στον ορό του αίµατος, µε αποτέλεσµα την ακόµα πιο σοβαρή ατονία 
του πεπτικού συστήµατος που οδηγεί στην ακόµα πιο δύσκολη απορρόφηση του ασβεστίου 
από το έντερο, και την επιδείνωση της κατάστασης της υπασβεστιαιµίας. 

Ανεπαρκής κινητοποίηση των αποθεµάτων ασβεστίου του οργανισµού: Με την πάροδο της 
ηλικίας, µειώνεται η ικανότητα του οργανισµού να κινητοποιεί ταχύτατα, σε περίπτωση 
ανάγκης, ασβέστιο από τα οστά. Έτσι, ενώ σε ζώα ηλικίας 3 ετών είναι δυνατό να 
κινητοποιηθεί το 6-20 % της οστικής ουσίας, το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 2-5 % σε 
αγελάδες ηλικίας 13 ετών. Από το σκελετό είναι δυνατό να κινητοποιηθούν µέχρι 25 gr 
ασβεστίου την ηµέρα, ποσότητα που δεν καλύπτει από µόνη της τις ανάγκες του ζώου στο 
στάδιο της υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Η ποσότητα του ασταθούς ασβεστίου στα οστά 
εξαρτάται άµεσα από τη σχέση ασβεστίου / φωσφόρου στην τροφή. Η ποσότητα αυτή 
αυξάνει όταν η σχέση βρίσκεται στα κανονικά πλαίσια ή όταν ανεβαίνει η περιεκτικότητα 
της τροφής σε φωσφόρο. Αντίθετα µειώνεται όταν αυξάνει η περιεκτικότητα της τροφής σε 
ασβέστιο. Το σταθερό ασβέστιο των οστών κινητοποιείται µόνο µετά από την επίδραση της 
παραθορµόνης. Έτσι, πιθανή αδράνεια των παραθυρεοειδών αδένων θα οδηγούσε σε µείωση 
της ποσότητας του ασβεστίου που κινητοποιείται από τα οστά. Η κατάσταση αυτή δε 
φαίνεται να είναι συχνό φαινόµενο. 
 
Συµπτώµατα 

Η επιλόχεια υπασβεστιαιµική παράλυση εµφανίζεται 6-48 ή το αργότερο 72 ώρες µετά 
τον τοκετό. Σπανιότερα εµφανίζεται λίγο πριν τον τοκετό, στη διάρκεια του τοκετού ή µετά 
από την τρίτη ηµέρα µετά τον τοκετό. Αγελάδες που προσβάλλονται από τη νόσο λίγο πριν ή 
κατά τη διάρκεια του τοκετού, παρουσιάζουν αδράνεια της µήτρας, µε αποτέλεσµα την 
παράταση του τοκετού, που επιφέρει και το θάνατο του εµβρύου. Τις πρώτες ενδείξεις της 
επερχόµενης νόσου αποτελούν η µείωση της όρεξης, η απροθυµία µετακίνησης, η 
κατάκλιση, η δύσκολη ανέγερση, η αστάθεια των πίσω άκρων, η κάµψη των αρθρώσεων του 
ταρσού, το ασταθές βάδισµα, ο µυϊκός τρόµος και µερικές φορές η ακαµψία του τραχήλου 
και των άκρων. Τα αρχικά συµπτώµατα ακολουθεί, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (3-6 
ωρών), αδυναµία ανέγερσης και βαθµιαία ή απότοµη απώλεια της συνείδησης. 

Στις µέτριας σοβαρότητας καταστάσεις το πάσχον ζώο βρίσκεται σε στερνική κατάκλιση 
και µε τον τράχηλο σε κάµψη ακουµπά την κεφαλή στο θώρακα. Τα ζώα αυτά έχουν πολύ 
µικρή ή καθόλου επαφή µε το περιβάλλον, µισόκλειστους οφθαλµούς, στεγνούς 
κερατοειδείς, χωρίς αντανακλαστικό της κόρης και κρεµάµενα τα πτερύγια των αυτιών. 
Αντιδρούν ελάχιστα ή καθόλου στα εξωτερικά ερεθίσµατα, έχουν ελαφρά ως σαφή 
υποθερµία (37-38°C), στεγνό ακρορρίνιο και ψυχρά ωτικά πτερύγια, κέρατα, θηλές και 
άκρα. Παρατηρείται ελαφρά ταχυκαρδία (80-90 παλµοί ανά λεπτό), η ένταση των καρδιακών 
τόνων είναι µειωµένη και ο σφυγµός συνήθως δεν είναι ψηλαφητός. Τα αγγεία του σκληρού 
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χιτώνα είναι συµφορηµένα και οι σφαγίτιδες δύσκολα διογκώνονται. Τα συµπτώµατα από το 
κυκλοφορικό σύστηµα οφείλονται σε πτώση της αρτηριακής πίεσης. Η αναπνοή µερικές 
φορές είναι επιφανειακή, ενώ άλλες φορές είναι αργή και βαθειά. Σε µεγαλύτερου βαθµού 
πάρεση της επιγλωττίδας, του λάρυγγα, του διαφράγµατος και των κοιλιακών µυών, 
παρατηρούνται βόγκοι και ρόγχοι. Το πεπτικό σύστηµα αδρανεί πλήρως. Έτσι, πέρα από την 
αδυναµία λήψης τροφής και νερού, απουσιάζουν ο µηρυκασµός, η κινητικότητα της µεγάλης 
κοιλίας, η αποβολή κοπράνων και οι ερυγές, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση σταδιακά 
µετεωρισµού, που επιβαρύνει περισσότερο την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία. Στην 
ψηλάφηση από το απευθυσµένο διαπιστώνεται πλήρωση του παχέως εντέρου από κόπρανα 
και της ουροδόχου κύστης από ούρα. Η γαλακτοπαραγωγή µειώνεται ταχύτατα και ο καλά 
αναπτυγµένος µαστός παραµένει κενός, χωρίς όµως φλεγµονώδεις αντιδράσεις ή άλλης 
φύσεως αλλοιώσεις. Στον ορό του αίµατος διαπιστώνεται πτώση της περιεκτικότητας σε 
ασβέστιο (2,5-7 mg %), σε ανόργανο φωσφόρο (1-4,5 mg %), ενώ η τιµή του µαγνησίου 
παραµένει αναλλοίωτη ή είναι ελαφρώς αυξηµένη (1-4,5 mg %). 

Στις βαρειές µορφές της νόσου, το ασθενές ζώο βρίσκεται σε κωµατώδη κατάσταση. 
Συνήθως κατακλίνεται σε πλάγια θέση µε οπισθότονο και τα άκρα σε έκταση, όχι όµως σε 
ακαµψία. Η κόρη βρίσκεται σε διαστολή χωρίς αντίδραση στο φως, ενώ απουσιάζει και το 
αντανακλαστικό των βλεφάρων. Λόγω παράλυσης της κάτω γνάθου, η γλώσσα προβάλλει 
από το στόµα και κρέµεται. Η θερµοκρασία του σώµατος βρίσκεται κατά κανόνα στο 
επίπεδο της σαφούς υποθερµίας (36-37°C), ενώ ακόµα σοβαρότερα συµπτώµατα 
προέρχονται από το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό σύστηµα. Έτσι, παρατηρείται σαφής 
ταχυπαλµία (100-120 παλµοί ανά λεπτό), αρρυθµία και µείωση της έντασης των καρδιακών 
τόνων, ενώ ο σφυγµός δε ψηλαφείται πουθενά, εκτός από την αορτή. Από πλευράς 
αναπνοής, παρατηρείται δύσπνοια, ρόγχοι, αρρυθµία και κατά διαστήµατα άπνοια. Η µεγάλη 
κοιλία είναι έντονα διατεταµένη και σε περίπτωση αναγωγής στοµαχικού περιεχοµένου, 
είναι εύκολη η εισρόφηση λόγω απουσίας του αντανακλαστικού της κατάποσης. Χωρίς 
θεραπεία, ο θάνατος επέρχεται πολύ γρήγορα λόγω καρδιακής ανακοπής ή άπνοιας. 
 
∆ιάγνωση 

Η διάγνωση της επιλόχειας υπασβεστιαιµικής παράλυσης θα πρέπει να στηρίζεται στη 
λεπτοµερή κλινική εξέταση για τον αποκλεισµό άλλων νοσηµάτων που προκαλούν αδυναµία 
ανέγερσης, και στον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο ορό του αίµατος. 
Τιµές ασβεστίου µικρότερες των 7 mg % θεωρούνται παθολογικές και σε συνδυασµό µε τα 
κλινικά συµπτώµατα βοηθούν στη διάγνωση της νόσου. 
 
Πρόγνωση 

Η πρόγνωση της νόσου είναι ευνοϊκή και, εφόσον αντιµετωπιστεί έγκαιρα, το ποσοστό 
ίασης ξεπερνά το 80%. Η γαλακτοπαραγωγή του ασθενούς ζώου µειώνεται κατά 5-10 % σε 
σύγκριση µε εκείνη της προηγούµενης γαλακτικής περιόδου, ενώ υπάρχει αυξηµένη 
πιθανότητα στον επόµενο τοκετό να προσβληθεί και πάλι από την επιλόχεια 
υπασβεστιαιµική παράλυση. 
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Πρόληψη 

Η πρόληψη της επιλόχειας υπασβεστιαιµικής παράλυσης των γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων έχει γίνει και εξακολουθεί να είναι αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών. 
Βασική αρχή της πρόληψης της νόσου αποτελεί η διατροφή των ζώων, ιδιαίτερα στο 
τελευταίο στάδιο της κυοφορίας, µε ισορροπηµένα σιτηρέσια, σε ό,τι αφορά την 
περιεκτικότητά τους σε µακρο-µικροστοιχεία και βιταµίνες (Α, D, E). Εκτός από τη σωστή 
διατροφή εφαρµόζονται και διάφορα άλλα µέτρα για την πρόληψη της νόσου, όπως: 

• Ενδοµυϊκή χορήγηση 5.000-10.000 I.U. βιταµίνης D (συνήθως D3), 2-8 ηµέρες πριν 
από τον αναµενόµενο τοκετό, µειώνει τη συχνότητα εµφάνισης της νόσου κατά 70-90 
%. 

• Χορήγηση στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας σιτηρεσίου πλούσιου σε φωσφόρο 
και φτωχού σε ασβέστιο. 

• Χορήγηση αυξηµένης δόσης κορτικοστεροειδών, αµέσως µετά τον τοκετό. 

• Ελεγχόµενο άρµεγµα τις πρώτες 3-4 ηµέρες µετά τον τοκετό. 

• Ενδοφλέβια χορήγηση βορογλυκονικού ασβεστίου αµέσως µετά τον τοκετό. 
 
Θεραπεία 

Η θεραπευτική αγωγή στόχο έχει την ταχεία άνοδο της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο 
αίµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ενδοφλέβια χορήγηση 500 ml διαλύµατος 20% 
βορογλυκονικού ασβεστίου. Τα διαλύµατα αυτά συνήθως περιέχουν και ενώσεις φωσφόρου 
και µαγνησίου, γλυκόζη και καρδιοτονωτικά φάρµακα. Το διάλυµα θερµαίνεται στη 
θερµοκρασία του σώµατος και η ενδοφλέβια χορήγηση γίνεται αργά, µε ταυτόχρονη 
παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας. Τα αποτελέσµατα της αγωγής φαίνονται ήδη 
κατά τη διάρκεια της έγχυσης του ασβεστίου ή αµέσως µετά το τέλος της. Η συνείδηση του 
ζώου επανέρχεται, στηρίζει κανονικά την κεφαλή, οι οφθαλµοί ανοίγουν, εµφανίζονται 
ερυγές και κόπρανα και το ζώο σηκώνεται µόνο ή µετά από µικρή διέγερση. Στη συνέχεια το 
ζώο ουρεί και επανέρχεται η όρεξή του, σταδιακά, στα φυσιολογικά επίπεδα. Μετά από 6-12 
ώρες το ζώο είναι απόλυτα υγιές. Αντίθετα, αν µετά την πάροδο 1-3 ωρών, το ζώο δε 
παρουσιάσει βελτίωση και παραµένει σε κατάκλιση, η πρόγνωση γίνεται επιφυλακτική. Η 
έγχυση βορογλυκονικού ασβεστίου µπορεί να επαναληφθεί µετά από 6-8 ώρες και στη 
συνέχεια καθηµερινά για 1 εβδοµάδα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η τακτική κλινική 
εξέταση του ζώου για την έγκαιρη εντόπιση επιπλοκών ή την παρουσία άλλου πρωτογενούς 
νοσήµατος. Παράλληλα, ελέγχεται η συγκέντρωση ασβεστίου, φωσφόρου και καλίου στο 
ορό του αίµατος και γίνεται η αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή. Η ενδοµυϊκή χορήγηση 
βιταµίνης D στη δόση των 5.000 I.U. είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, διότι είναι απαραίτητη για την 
απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο και τη διατήρηση της στάθµης του στον ορό του 
αίµατος σε υψηλά επίπεδα. Σε περίπτωση ανορεξίας, χορηγείται τις επόµενες ηµέρες 
βιταµίνη D στη δόση των 5.000  I.U. σε συνδυασµό µε µίγµατα αλάτων ασβεστίου και 
φωσφόρου, και 5 lt υγιούς στοµαχικού περιεχοµένου καθηµερινά για 10 ηµέρες. Τέλος, είναι 
δυνατό να χορηγηθούν προστατευτικά του ήπατος, όπως γλυκόζη και αµινοξέα. 
 

4.1.2.6. Οστεοδυστροφία από δηλητηρίαση µε βιταµίνη D 
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Η υπερβιταµίνωση D, σπάνια είναι κλινικά και παθολογικά αξιοσηµείωτη, όµως είναι 
δυνατό να παρατηρηθεί, περιστασιακά, δηλητηρίαση που οφείλεται στην αλόγιστη χορήγησή 
της. Η βιταµίνη D αθροίζεται στο λιπώδη ιστό και αποδίδεται στην κυκλοφορία του αίµατος, 
όταν αυτός µεταβολίζεται. Έτσι, η υπερβολική χορήγηση βιταµίνης D, µε ταυτόχρονη 
περίσσεια ασβεστίου στην τροφή, προκαλούν οστεοσκλήρυνση και µεταστατική ασβέστωση 
στα ζώα. Ακόµα, η χορήγηση µεγάλης ποσότητας βιταµίνης D προκαλεί θανατηφόρο 
αποτέλεσµα, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η διαδοχική σειρά των βλαπτικών ενεργειών της 
στον οργανισµό. Όµως, όσον αφορά στο νεφρό, αρχικά προσβάλλει τα µιτοχόνδρια των 
επιθηλιακών κυττάρων των ουροφόρων σωληναρίων. Συνέπεια αυτού αποτελεί η θολερή και 
η λιπώδης εκφύλιση των κυττάρων, που σταδιακά οδηγεί στη νέκρωσή τους. 

Η αντίδραση του οργανισµού στην περίσσεια της βιταµίνης D είναι η έντονη δράση των 
οστεοκλαστών, µε συνέπεια την αυξηµένη απορρόφηση της πρωτογενούς σπογγώδους 
ουσίας του οστού. Στη συνέχεια, η παραγόµενη ποσότητα της οστέινης ουσίας, από τις 
οστεοβλάστες, ενώ συνεχίζεται η χορήγηση της βιταµίνης στον οργανισµό, συσσωρεύεται σε 
περίπλοκη, µε τη µορφή ινιδίων, κροκιδωτή διάταξη σε σύσταση βλεννώδη και χρωµατίζεται 
βασίφιλα. Η ουσία αυτή στη συνέχεια, µεταπίπτει σε οξύφιλη οµοιογενή ουσία, που είναι 
όµοια µε την οστεοειδή. Αρχικά, η θεµελιακή αυτή ουσία, ωριµάζει τοπικά και σε 
ακανόνιστη κατανοµή, από την αρχική τοποθέτησή της και είναι άσχετη µε τη φυσιολογική 
οστεογένεση. Έτσι, η συνεχιζόµενη δηλητηρίαση µε βιταµίνη D, οι µη φυσιολογικές αυτές 
ουσίες (βασίφιλη, οξύφιλη) συσσωρεύονται και πληρούν τους χώρους της σπογγώδους 
ουσίας του οστού, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα «µωσαϊκό» από βασίφιλη και 
οξύφιλη ουσία, καθώς και από ένα νεοσχηµατισµένο σπογγώδη οστίτη ιστό. Όταν η 
χορήγηση της βιταµίνης είναι διακοπτώµενη, τρόπος που συνήθως εφαρµόζεται, το τελικό 
αποτέλεσµα της διαταραχής στη διεργασία της οστεογένεσης είναι η εναπόθεση στρωµάτων 
οστού, τα οποία διαχωρίζονται από βασίφιλες γραµµικές περιοχές που αντιστοιχούν στην 
ηρεµία. 

Στην πραγµατικότητα, η περίσσεια της βιταµίνης D προσβάλλει όλα τα οστά, αλλά 
κυρίως οι µεταβολές παρατηρούνται στα επιµήκη οστά και ιδίως στα άκρα τους, όπου η 
ανάπτυξή τους είναι ταχύτερη. Οι αλλοιώσεις, που περιγράφηκαν, εντοπίζονται στις 
µεταφύσεις και τη διάφυση, πληρώνοντας το µυελώδη αυλό από το νεοσχηµατισµένο οστίτη 
ιστό. Ο ερυθρός µυελός περιορίζεται και οι κενοί χώροι του σπογγώδους οστού 
καταλαµβάνονται από διευρυµένες φλέβες και από χαλαρό ιστό, οστεοπρογονικό, που 
περιέχει αιµοποιητικά κύτταρα. Ακόµα, το περιόστεο και το ενδόστεο, δραστηριοποιούµενα 
από την υπερβολική χορήγηση της βιταµίνης D, παράγουν νέο οστίτη ιστό, συµβάλλοντας µε 
τον τρόπο αυτό στην πάχυνση της µετάφυσης. Εκτός από τις µεταβολές στα οστά, 
συνακόλουθες είναι και οι µεταστατικές ασβεστώσεις, που παρατηρούνται στους µαλακούς 
ιστούς, όπως στον ινοελαστικό ιστό όλων των οργάνων και κυρίως των αρτηριών, στους 
νεφρούς, στα κυψελιδικά διαφράγµατα του πνεύµονα και στο βλεννογόνο και το µυϊκό 
τοίχωµα του στοµάχου. Η ασβέστωση στα αγγεία και στο ενδοκάρδιο ακολουθείται από 
αύξηση του ελαστικού χιτώνα, του κολλαγόνου και των λείων µυϊκών κυττάρων. Τέλος, ο 
θάνατος του ζώου αποδίδεται τελικώς σε νεφρική ανεπάρκεια. 
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4.1.3. Βιταµίνη Ε (Τοκοφερόλη, Βιταµίνη αντιστειρωτική, Βιταµίνη της 
αναπαραγωγής) 

Η βιταµίνη Ε λέγεται και αντιστειρωτική ή τοκοφερόλη. Έχουν περιγραφεί 4 
τοκοφερόλες, οι α, β, γ και δ. Από τις τοκοφερόλες αυτές, η α είναι η πιο δραστική. Οι 
συνηθισµένες ζωοτροφές περιέχουν αρκετή ποσότητα βιταµίνης Ε. Περιέχεται σε υψηλές 
ποσότητες στο φύτρο του σιταριού. Επίσης, περιέχεται σε αρκετές ποσότητες στα λαχανικά, 
στο κριθάρι, στα φασόλια, στο ρύζι και στα φυτικά έλαια. 
 

                                  
 

Εικ. 2. Χηµική και στερεοχηµική δοµή βιταµίνης Ε. 

 
Ο φυσιολογικός της ρόλος είναι η ρύθµιση του µεταβολισµού στον πυρήνα και στις 

µεµβράνες των κυττάρων. Έτσι, συµβάλλει στην ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των 
γονάδων (ωοθήκες, όρχεις) και στη ρύθµιση του µεταβολισµού του γλυκογόνου στους µύες. 
Συντελεί στη σύνθεση των προσταγλανδινών, των θροµβοξανίων, των λευκοτριενίων και της 
κορτιζόλης και δρα ευνοϊκά στην ανοσοδιέγερση για την παραγωγή αντισωµάτων. Επίσης, 
συντελεί στην αντιτοξίκωση των κυττάρων, παρεµποδίζοντας τη νέκρωση των ηπατικών 
κυττάρων και την εκφύλιση των µυών. Επιπλέον, ασκεί αντιοξειδωτική δράση και συντελεί 
στην ανενεργοποίηση των ασταθών ελεύθερων ριζών που σχηµατίζονται κατά την 
ενδεχόµενη αυτοοξείδωση των λιπών ή άλλων ευαίσθητων στην οξείδωση ουσιών, µέσω της 
υδρο-υπεροξειδικής οδού. Σηµειώνεται ότι για την αποµάκρυνση των υπεροξειδίων από το 
σώµα χρειάζεται, εκτός από βιταµίνη Ε, και σελήνιο. 

Οι κυριότερες ιδιότητες της βιταµίνης Ε είναι η αντιοξειδωτική, καθώς και αυτή που 
σχετίζεται µε την αναπαραγωγή. Έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι τοκοφερόλες εµποδίζουν την 
οξείδωση άλλων ουσιών, όπως, για παράδειγµα, των λιπών και της βιταµίνης Α. Αν και δεν 
έχει διευκρινιστεί πλήρως η συµβολή της στην αναπαραγωγή του ανθρώπου, η έλλειψή της 
στα ζώα προκαλεί την απορρόφηση των εµβρύων, βλάβες στον πλακούντα και γενικά 
αλλοιώσεις που δε συµβαδίζουν µε την οµαλή εγκυµοσύνη. Έλλειψή της στα αρσενικά ζώα 
(επίµυες) προκαλεί ατροφία των σπερµατικών σωληναρίων, αναστολή της παραγωγής 

σπερµατοζωαρίων και κατά συνέπεια στείρωση. Επίσης, από την έλλειψή της παρατηρείται 
µυϊκή δυστροφία. Όσο για την αντιοξειδωτική της δράση, αυτή είναι πολύ πιθανό να 
οφείλεται στο ότι προκαλεί αναγωγή των κυττοχρωµάτων. Είναι πλέον παραδεκτό ότι, κατά 
τις αναπνευστικές αντιδράσεις, για να µεταφερθούν ηλεκτρόνια από το κυττόχρωµα Β στο 
κυττόχρωµα C µεσολαβεί η βιταµίνη Ε. Αυτό έχει διαπιστωθεί πειραµατικά. Πιο 
συγκεκριµένα, από στέρηση της βιταµίνης Ε επήλθε αναστολή µεταφοράς ηλεκτρονίων. 
 

4.1.3.1. Έλκος του στοµάχου των χοίρων 
Στην εντατική χοιροτροφία τα έλκη στοµάχου εµφανίζονται αυξηµένα και µπορεί να 
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προκαλέσουν τεράστιες οικονοµικές ζηµιές στους παραγωγούς. Κλινικά συµπτώµατα της 
νόσου είναι η ανορεξία, η αποφυγή κίνησης, η σύντοµη και παράλληλα ρηχή αναπνοή, το 
ενδεχόµενο τρίξιµο δοντιών και ένα εµφανώς ωχρό χρώµα της επιδερµίδας. Όταν υπάρχουν 
σοβαρές γαστρορραγίες, τα κόπρανα είναι πολύ σκούρου χρώµατος, σαν πίσσα, αλλά 
συµπαγή. Η θερµοκρασία του σώµατος είναι χαµηλότερη του φυσιολογικού. Τα 
προσβεβληµένα ζώα είναι δυνατό να πεθάνουν εξαιτίας της µεγάλης απώλειας αίµατος και 
της προκαλούµενης διάτρησης στοµάχου. Πιο συχνή µορφή της νόσου είναι η υποκλινική 
µορφή, κατά την οποία απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα. Μειωµένες 
αποδόσεις, εξασθένιση των ζώων, δευτερογενείς λοιµώξεις και λίγο έως πολύ ωχρό χρώµα 
της επιδερµίδας σπανίως γεννούν υποψίες για ύπαρξη έλκους στοµάχου. Μόνο κατά τη 
νεκροψία των ζώων φαίνονται οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις του βλεννογόνου του 
στοµάχου. Η απώλεια αίµατος επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό το ανοσοποιητικό σύστηµα 
του ζώου. Για αυτό το λόγο, ως συνέπεια εµφανίζονται αρκετά συχνά λοιµώξεις των 
πνευµόνων. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Το έλκος του στοµάχου των χοίρων θα πρέπει να διακριθεί από άλλες ασθένειες µε 
συγγενή συµπτώµατα όπως είναι η αιµορραγική εντεροπάθεια, η επερυθροζωονόσος και οι 
δηλητηριάσεις από χαλκό. Ιδιαιτέρως, τα χλωµά απογαλακτισµένα χοιρίδια θα πρέπει να µας 
γεννούν υποψίες για ενδεχόµενη προσβολή από παράσιτα. 
 
Αιτιοπαθογένεια 

Τα αίτια του έλκους του στοµάχου δεν έχουν µέχρι σήµερα αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι 
παράγοντες που επιδρούν στην εµφάνιση και την εξάπλωση της ασθένειας είναι πολλοί. 
Πολύ πιο εύκολα απ’ όσο θα έπρεπε, θεωρείται η διατροφή των χοίρων ως το µοναδικό αίτιο 
(κατά κύριο λόγο έλλειψη βιταµίνης Ε και διαφόρων ιχνοστοιχείων και µετάλλων). Χοίροι 
ευαίσθητοι στο στρες, καταπονηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα από µακροχρόνιες ασθένειες, 
λάθη στη διαχείριση (πολύ κρύο, πολλή ζέστη, υπερπληθυσµός, λίγες θέσεις για ταΐστρες και 
ποτίστρες), µάχες επικράτησης (φαινόµενο του κανιβαλισµού), συχνές µεταφορές και 
αλλαγές περιβάλλοντος, πείνα και άλλοι παράγοντες στρες συµπεριλαµβάνονται στα αίτια. 
Συχνά, αναφέρεται ως αίτιο η πολύ λεπτόκοκκη τροφή, χωρίς αυτό όµως να ορίζεται 
επακριβώς. Στη δηµιουργία έλκους συµβάλλουν άµεσα κόκκοι µεγέθους µικρότερου του 0,5 
mm, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% στην τροφή και κόκκοι µεγέθους µικρότερου του 1 
mm σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% στο δείγµα. Το µέγεθος των κόκκων της τροφής 
ελέγχεται µε κοσκίνισµα. Προσθήκη στην τροφή µεγάλης ποσότητας χαλκού, µεταλλικών 
στοιχείων µηδικής και αραβοσιτάλευρου µπορεί να προκαλέσουν έλκος στοµάχου. Άλλα 
αίτια µπορεί να είναι το υψηλό ποσοστό ακόρεστων λιπαρών οξέων στην τροφή και η 
έλλειψη βιταµίνης Ε και σεληνίου. Τροφή που δίνεται πολύ ζεστή και τυρόγαλο µε πολύ 
χαµηλή τιµή pH µπορεί να προκαλέσουν έλκος. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Όταν τα ζώα είναι χλωµά και παρουσιάζουν µεγάλη αδυναµία τους γίνεται ένεση 
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σιδήρου και τους χορηγούνται ηλεκτρολύτες, βιταµίνη Κ (για τη βελτίωση της πήξης του 
αίµατος) και ατροπίνη (για να ηρεµήσει το στοµάχι). Η πρόληψη περιλαµβάνει τη σηµαντική 
εξάλειψη των παραγόντων στρες, προσφορά χώρου τουλάχιστον 0,8 m2 ανά ζώο (1 m2 για 
ζώα βαρύτερα των 100 kg), δηµιουργία οµογενών οµάδων πάχυνσης και σίτιση µε υδαρή 
τροφή (αυτόµατος χυλού, υγρή διατροφή) µε ιδανικό µέγεθος κόκκων 4-7 mm. 

Η θεραπεία των προσβεβληµένων ζώων επιτυγχάνεται µε ανάµιξη µέχρι 20% πίτυρου 
στην τροφή και διπλασιασµό της χορήγησης της ενδεδειγµένης ποσότητας βιταµίνης Ε για 
χρονικό διάστηµα 3 εβδοµάδων. Τέλος, τα ζώα πρέπει να διατηρούνται σε στρωµνή και να 
τους παρέχεται χώρος τουλάχιστον 1 m2 και αρκετός χώρος στις ταΐστρες. 
 

 
 

Εικ. 3. Στο έλκος στοµάχου καταστρέφεται ο βλεννογόνος του στοµάχου. 

 
 

4.1.3.2. Νέκρωση των ραχιαίων µυών 
Η ασθένεια αυτή είναι οξεία φλεγµονή του µακρού ραχιαίου µυός των χοίρων, που 

εκδηλώνεται µε ανοµοιογενή διόγκωση της ράχης. 
 
Συµπτώµατα 

Τα ζώα έχουν ισχυρούς πόνους, αυξηµένη συχνότητα αναπνοής, πάνω από 40°C πυρετό, 
δε θέλουν να στέκονται, όταν βαδίζουν αφήνουν κραυγές πόνου και κινούνται δύσκαµπτα µε 
µικρά βήµατα. Η ράχη µπορεί να είναι από τη µια ή και από τις δύο πλευρές του ραχιαίου 
µυός πρησµένη. Από το βάρος των 50 κg περίπου µπορούν να εµφανιστούν τα συµπτώµατα 
τόσο στους χοίρους πάχυνσης όσο και στις χοιροµητέρες. Θεραπευτική αγωγή είναι 
ανώφελη στις βαριές περιπτώσεις, γιατί γίνεται µε χαρακτηριστική καθυστέρηση. Συχνά 
αναφέρεται χορήγηση βιταµίνης Ε και σεληνίου σε συνδυασµό µε αντιφλεγµονώδη (πχ 
φαινυλοβουταζόνη, γλυκοκορτικοειδή). Ηρεµιστικά φάρµακα, ψυχρά ντους, ενέσεις 
αντιοξειδωτικών, αύξηση της χορηγούµενης ποσότητας βιταµίνης Ε και σεληνίου και 
καρδιοτονωτικά µπορούν να σώσουν ένα µέρος των προσβεβληµένων ζώων όταν δοθούν 
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έγκαιρα. 
 
Αιτιοπαθογένεια 

Αίτιο της ασθένειας είναι οι λεγόµενες µυοπάθειες λόγω καταπόνησης, κατά τις οποίες 
αλλοιώνεται ο µεταβολισµός στους µύες. Αυξάνεται η οξύτητα του αίµατος και µετά από 
µερικές µόλις ώρες επέρχεται ο θάνατος στο 10% περίπου των ζώων, εξαιτίας 
δυσλειτουργιών του καρδιαγγειακού συστήµατος. Άξιο αναφοράς είναι ότι η νεκρική 
ακαµψία επέρχεται µετά από λίγα µόλις λεπτά. Αν τα ζώα επιζήσουν, παρουσιάζεται 
νέκρωση του µακρού ραχιαίου µυός, µε εµφανή µυϊκή ατροφία. Η µυοπάθεια λόγω 
καταπόνησης, είναι συγγενής και εκδηλώνεται κατά τη σωµατική καταπόνηση. Στρες, 
υπερπληθυσµός, µάχες επικράτησης, κακοί περιβαλλοντικοί παράγοντες στο χοιροστάσιο, 
ανεπαρκής παροχή νερού, τοκετός ή καταπόνηση εξαιτίας άλλων λοιµώξεων, είναι δυνατό 
να οδηγήσουν στην εκδήλωση της νόσου στα ζώα µε ευαισθησία. Με τεστ γονιδίων, µπορεί 
να διερευνηθεί η προδιάθεση ως προς τη µυοπάθεια. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Με επιλογή των ζώων αναπαραγωγής τα τελευταία χρόνια ελαττώθηκαν σηµαντικά τα 
ευαίσθητα στην καταπόνηση ζώα, όµως παρόλα αυτά υπάρχει ακόµα σχετική ευαισθησία. 
Αν παρουσιάζεται συχνά µυοπάθεια λόγω καταπόνησης, θα πρέπει να επιλεγούν 
κληρονοµικά ανθεκτικότεροι ως προς την καταπόνηση κάπροι και χοιροµητέρες. Στην πράξη 
ως προληπτικό µέτρο αυξάνεται στα ευαίσθητα ζώα πάχυνσης η ποσότητα της βιταµίνης Ε 
στην τροφή µέχρι τα 100 mg ή και περισσότερο. Ελαττώνεται η πυκνότητα του πληθυσµού, 
δηλαδή διατίθεται περισσότερος χώρος ανά ζώο πάχυνσης (0,9-1,2 m2 ανά ζώο). Χαµηλή 
µουσική στο χοιροστάσιο µπορεί να ελαττώσει έως ένα βαθµό τις φοβίες και το 
στρεσάρισµα των ζώων. Τέλος, ειδικά στη σύγχρονη χοιροτροφία, στην αναπαραγωγή αλλά 
και την πάχυνση, είναι απαραίτητη η αύξηση της παρεχόµενης βιταµίνης Ε. 
 

4.1.3.3. Τροφική εκφύλιση των µυών (νόσος των λευκών µυών) 
Είναι νόσηµα που χαρακτηρίζεται από τµηµατική εκφύλιση και νέκρωση των µυϊκών 

κυττάρων, τα οποία εµφανίζουν ταχεία αναγέννηση και ενώ η εµφάνισή της είναι 
παγκόσµια, η µυοπάθεια αυτή αποτελεί, κυρίως πρόβληµα των χωρών στις οποίες η 
κτηνοτροφία είναι πολύ αναπτυγµένη. Η νόσος προσβάλλει, κυρίως, τα βοοειδή, τα 
πρόβατα, τις αίγες, τους χοίρους και τα πτηνά. Περιστασιακά µόνο εκδηλώνεται σε 
ενήλικους ίππους. 

Αρχικά έγιναν προσπάθειες να συνδεθεί η νόσος µε το είδος του εδάφους, στο οποίο τα 
ζώα διαβιούν και τα οποία εδάφη παράγουν χόρτο βοσκής και λαχανικά φτωχά σε βιταµίνη 
Ε και σελήνιο. Τα εδάφη αυτά είναι τα ηφαιστιογενή, τα ασβεστώδη, τα έντονα ιζηµατογενή 
και τα βασαλτικά. Όµως, ενώ η ανεπάρκεια σε βιταµίνη Ε και σελήνιο της νοµής συνιστούν 
παράγοντα προδιάθεσης, εντούτοις σε ασθενή ζώα, µε επαρκή σε βιταµίνη Ε και σελήνιο 
διατροφή, διαπιστώθηκε χαµηλό επίπεδο των συστατικών αυτών στο αίµα και στους ιστούς 
τους. Επίσης, ζώα µε χαµηλό ποσοστό βιταµίνης Ε και σεληνίου στους ιστούς δεν 
εµφανίζουν αλλοιώσεις. Αντίστροφα, η πρόσθεση σεληνίου και βιταµίνης Ε σε κανονική 
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αναλογία δεν προστατεύει όλα τα ζώα από τη νόσο. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες 
περιπτώσεις, αλλά και οι ενζωοτίες των τροφικών µυοπαθειών συνδέονται περιστασιακά µε 
ανεπάρκεια σεληνίου ή και βιταµίνης Ε ταυτόχρονα, και παρόλο ότι το πρότυπο της 
ανεπάρκειας και των αλλοιώσεων είναι πολύ διαφορετικά, υπάρχει πολύ µικρή αµφιβολία 
εάν η πρωταρχική αιτία εκδήλωσης της νόσου είναι η έλλειψη των δύο αυτών συστατικών. 

Η σηµασία της βιταµίνης Ε και του σεληνίου συνίσταται στο γεγονός ότι, τόσο η 
ακέραια βιταµίνη όσο και τα ένζυµα που περιέχουν σελήνιο δρουν φυσιολογικά ως 
ανταγωνιστές διαφόρων χηµικών ουσιών, οι οποίες είναι γνωστές µε τον όρο «ελεύθερες 
ρίζες». Οι ελεύθερες ρίζες παράγονται φυσιολογικά στα κύτταρα ή εξωκυτταρικά από τη 
δράση ακτινοβολιών στους ιστούς, τη δράση των φαρµάκων ή και στις φλεγµονές, αλλά η 
µεγαλύτερη πηγή τους είναι η διεργασία της κυτταρικής αποτοξίνωσης. Οι ελεύθερες ρίζες 
είναι πολύ δραστικές και λαµβάνουν µέρος στις αντιδράσεις της οξειδοαναγωγής σε πολλές 
κυτταρικές κατασκευές και ενζυµικά συστήµατα. Συνοπτικά, η βλαπτική δράση των 
ελεύθερων ριζών οφείλεται στην υπεροξείδωση των λιπιδίων των µεµβρανών και τη 
φυσικοχηµική βλάβη των πρωτεϊνών και γενικότερα των µιτοχονδρίων, του 
ενδοπλασµατικού δικτύου και της θεµελιακής ουσίας του κυτοπλάσµατος. Αντίθετα, η 
βιταµίνη Ε και άλλα µόρια, όπως τα ασκορβικά, τα β-καροτένια κ.ά. αναχαιτίζουν τη δράση 
των ελευθέρων ριζών. Ακόµα, προστασία στην καταστρεπτική δράση των ελεύθερων ριζών 
προσφέρουν και τα ένζυµα που περιέχουν σελήνιο. Έτσι, η ουσιαστική ερµηνεία της 
ανεπάρκειας της βιταµίνης Ε ή του σεληνίου σχετίζεται µάλλον µε την κατανάλωση των 
στοιχείων αυτών ενδοκυτταρικά, λόγω παραγωγής ελεύθερων ριζών, παρά µε την άποψη ότι 
αυτά συνιστούν κυτταρικά δοµικά στοιχεία που µπορεί να λείπουν. 

Ο µηχανισµός πρόκλησης των εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην τροφική αυτή µυοπάθεια, 
όπου ενοχοποιείται η απουσία προστασίας των κυτταρικών µεµβρανών από τη βλαπτική 
δράση των ελεύθερων ριζών, ακολουθεί την ίδια σειρά των γεγονότων, που προκαλούνται 
και στην περίπτωση της τµηµατικής εκφύλισης των µυϊκών κυττάρων από την υπερφόρτιση 
των µιτοχονδρίων σε ασβέστιο. Η κατάσταση αυτή, οδηγεί στην υπερσύσπαση των µυϊκών 
ινιδίων και την εκφύλιση των µυϊκών κυττάρων. Λόγω της απώλειας του ελέγχου των 
µεµβρανών στη δίοδο των ιόντων ασβεστίου, εξαντλείται το σύστηµα παραγωγής ενέργειας 
του κυττάρου για τη µεταφορά του, µε συνέπεια την παραµονή του ασβεστίου στα ήδη 
υπερφορτισµένα µιτοχόνδρια. 

Έτσι, η αλλοίωση αυτή δεν είναι ειδική, αφού η ασιτία, η φτωχής ποιότητας τροφική 
αναλογία, η τροφική αναλογία στην οποία η βιταµίνη Ε ή και το σελήνιο καταστράφηκαν, θα 
δηµιουργούσε έλλειψη προφυλακτικών µορίων για την αναχαίτιση των ελευθέρων ριζών. 
Ακόµα καταστάσεις, οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της ενέργειας του 
κυττάρου, όπως η ασυνήθης άσκηση ή ο ψυχρός καιρός, που παρατηρούνται στα ευαίσθητα 
ζώα, θα µπορούσαν να εξηγήσουν εκφυλίσεις των µυϊκών κυττάρων, χωρίς τη βλάβη των 
µεµβρανών, τουλάχιστον στις περιπτώσεις εκείνες, όπου η βιταµίνη Ε και το σελήνιο 
βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα στους ιστούς. Η τροφική αυτή µυοπάθεια στα µεγάλα 
ζώα αναγνωρίζεται µε κάποια καθυστέρηση, εξαιτίας της σπανιότητας της ασβέστωσης των 
εκφυλισµένων µυϊκών ινών, ώστε η εκφύλισή τους να µη διακρίνεται µακροσκοπικά. 

Βοοειδή: Μόσχοι κρεοπαραγωγικών φυλών, ηλικίας 4-6 εβδοµάδων, των οποίων οι 
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µητέρες διατρέφονται, στη διάρκεια του χειµώνα για 3-4 µήνες, µε ξηρό χόρτο κακής 
ποιότητας ή ανεπαρκώς, προσβάλλονται από τη νόσο. Περιστασιακά, υπάρχουν και 
περιστατικά ζώων, τα οποία προσβάλλονται από τη νόσο σε ηλικία 6 µηνών. Η διατροφή µε 
ταγγισµένο µουρουνέλαιο ενοχοποιείται, επίσης, ως παράγοντας εµφάνισης της νόσου, λόγω 
της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ τα θειούχα λιπάσµατα στους 
βοσκότοπους και η ανεπάρκεια του χαλκού στις µητέρες, αποτελούν επίσης παράγοντες που 
συµβάλλουν στην εκδήλωση της νόσου. Τα κλινικά σηµεία της νόσου στους µόσχους είναι η 
ακαµψία, η δύσπνοια, καθώς και ο συρτός βηµατισµός. Η πτώση του στήθους µεταξύ των 
ώµων και η στροφή των πρόσθιων άκρων προς τα έξω, έχουν επίσης παρατηρηθεί. Ο 
θάνατος σε ορισµένα ζώα, επέρχεται από ανεπάρκεια του αναπνευστικού συστήµατος, αφού 
προηγουµένως, τα ζώα αυτά, έχουν κατακλιθεί. 

Οι µακροσκοπικές αλλοιώσεις που διαπιστώνονται στη νεκροψία, αφορούν στους 
σκελετικούς µύες, στον καρδιακό ή και αµφότερους, και στους πρώτους είναι συµµετρικές. 
Όταν παρατηρείται προσβολή του µυοκαρδίου τότε οι µεσοπλεύριοι µύες, όπως και αυτός 
του διαφράγµατος, είναι επίσης προσβεβληµένοι. Οι αλλοιώσεις στο µυοκάρδιο συνίστανται 
στην εµφάνιση λευκών γραµµώσεων, σα να προκλήθηκαν από ψήκτρα και κείτονται κάτω 
από το ενδοκάρδιο. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται ασβέστωση, οι αλλοιώσεις 
είναι λευκές και αδιαφανείς. Οι πνεύµονες είναι οιδηµατικοί, ενώ οι σκελετικοί µύες είναι 
δυνατό να εµφανίζουν αλλοιώσεις µικρής έκτασης. Οι αλλοιώσεις των σκελετικών µυών 
είναι συµµετρικές και εκτενέστερες στους ευµεγέθεις µύες του µηρού και του ώµου, ενώ 
προσβάλλονται και πολλοί άλλοι µύες. Οι προσβεβληµένοι µύες είναι ωχροί και εµφανίζουν 
αδιαφανείς, κίτρινης χροιάς, περιοχές. Οι εντονότερα προσβεβληµένες περιοχές 
χαρακτηρίζονται από ασαφή ταινιοειδή εµφάνιση, γραµµοειδείς αιµορραγίες και µέσου 
βαθµού οίδηµα. Τα νεαρά ζώα εµφανίζουν αλλοιώσεις στη γλώσσα και στους τραχηλικούς 
µύες, όµως αλλοιώσεις εµφανίζουν, περιστασιακά, και οι εκούσιοι µύες του απευθυσµένου, 
της ουρήθρας και του οισοφάγου. 

Οι µόσχοι, ηλικίας από 6-12 µήνες, εκδηλώνουν τη νόσο µετά το χειµερινό ενσταβλισµό 
ή κατά τη διάρκειά του, που συχνά συνδέεται µε φτωχή διατροφή. Τα κλινικά σηµεία είναι η 
δυσκαµψία και ο λήθαργος. Η νόσος εκδηλώνεται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και στις 
έγκυες δαµαλίδες, οι οποίες εµφανίζουν συχνές αποβολές, γέννηση θνησιγενών µόσχων και 
κατάκλιση της επιτόκου. Ακόµα, πολλοί από τους ευνουχισµένους ταύρους, που εκτρέφονται 
σε «feed lot» µε πολύ υγρό καλαµπόκι, κατακλίνονται µετά από την εκδήλωση διάρροιας και 
µείωση της αποδοτικότητας και εµφανίζουν αλλοιώσεις των µυών. Γενικά οι αλλοιώσεις στα 
ζώα ηλικίας 1 έτους και στα ενήλικα, είναι δυσδιάκριτες εξαιτίας της µικρής ασβέστωσης. Οι 
µύες συνήθως, είναι πλαδαροί, ωχροί και η νεκρική ακαµψία είναι ατελής. 

Οι µικροσκοπικές αλλοιώσεις της τροφικής αυτής µυοπάθειας, µε το µικροσκόπιο κοινού 
φωτισµού, συνίστανται σε τµηµατική υπερσύσπαση των µυϊκών κυττάρων, η οποία είναι 
δυνατό να φθάνει µέχρι την αδυναµία διάκρισης της γράµµωσης. Οι µεταβολές αυτές 
συνιστούν την υαλοειδή εκφύλιση, που χαρακτηρίζεται από τη µετατροπή των µυϊκών 
ινιδίων σε άµορφη µάζα και την έντονη εωσινοφιλία τους. Οι αρχικές κυτταρικές αλλοιώσεις 
της υπέρλεπτης δοµής χαρακτηρίζονται από απώλεια ορισµένων σαρκοµερών και την 
αποδιοργάνωση του σαρκοσωληνωτού συστήµατος, οι οποίες ακολουθούν την εκφύλιση των 
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µιτοχονδρίων. 
Η ιστοχηµική έρευνα απέδειξε ότι τα τύπου Ι µυϊκά κύτταρα είναι αυτά, που κατά 

προτίµηση, όχι όµως αποκλειστικά, εκφυλίζονται και συνεπώς το πρότυπο της εκφύλισης 
του µυϊκού ιστού είναι ακανόνιστο, γεγονός που διευκολύνει τη διαφορική διάγνωση της 
τροφικής εκφύλισης από άλλα νοσήµατα, στα οποία παρατηρείται εκφύλιση των µυϊκών 
κυττάρων (αζωτουρία, ισχαιµική εκφύλιση). Οι αλλοιώσεις στο µυοκάρδιο είναι όµοιες µε 
τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται στους σκελετικούς µύες. Η τµηµατική υαλοειδής 
εκφύλιση, σπάνια, παρατηρείται στα καρδιακά µυϊκά κύτταρα, από το λόγο ότι το µέγεθός 
τους είναι περιορισµένο και η αντικατάσταση των εκφυλισµένων κυττάρων του µυοκαρδίου 
γίνεται από συνδετικό ιστό. 

Πρόβατα και αίγες: Η νόσος εµφανίζεται µε εξάρσεις σε τέσσερις διαφορετικές ηλικίες 
των ζώων και προσβάλλει πολύ συχνότερα τις αίγες και τα πρόβατα από ότι τα βοοειδή. 
Όροι, όπως νόσος των λευκών µυών, νόσος των δύσκαµπτων αµνών, νόσος των άκαµπτων 
αµνών, επινοήθηκαν για να εκφράσουν τη νοσηρή κατάσταση των αµνών ηλικίας 2-4 
εβδοµάδων. Η νόσος εκδηλώνεται και σε αµνούς µίας ηµέρας µέχρι και δύο µηνών ή ακόµα 
και σε µεγαλύτερους, µε θνησιµότητα που ανέρχεται µέχρι και 50%. Η περίοδος των 4 έως 8 
µηνών αποτελεί ένα άλλο κρίσιµο χρονικό διάστηµα, που είναι δυνατό να υπάρξει έξαρση 
της νόσου, οπότε τα ζώα εθίζονται µετά το θηλασµό, στη διατροφή τους µε το χόρτο ή στη 
διατροφή τους σε «feed lot». Η θνησιµότητα στο στάδιο αυτό της ηλικίας των αµνών, 
συνήθως είναι χαµηλή, ενώ η νόσος µε ελάχιστα έκδηλα τα συµπτώµατα, καθώς και η 
υποκλινική µορφή εκδηλώνεται σε υψηλό ποσοστό. 

Σε µεγαλύτερη ηλικία τα πρόβατα προσβάλλονται σποραδικά, όµως η υποκλινική µορφή 
της νόσου προσβάλλει µέχρι και το 30% των ατόµων µιας οµάδας. Η κακή διατροφή, η 
παραµονή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο στάβλο, οι κακές καιρικές συνθήκες και ακόµα 
η υπερβολική δραστηριότητα, επισπεύδουν την εκδήλωση της νόσου. Στους αµνούς και στα 
ζώα ηλικίας 1 έτους, που βόσκουν σε εδάφη όπου ο χαλκός του χόρτου δεν είναι ελεύθερος, 
αλλά ενωµένος µε το µολυβδαίνιο, εκδηλώνεται επίσης η νόσος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
η ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε και του σεληνίου στα πρόβατα συνιστά παράγοντα εµφάνισης 
της τροφικής αυτής µυοπάθειας, που σε ορισµένες χώρες, φαίνεται ότι η προσθήκη του ενός 
από τα δύο στοιχεία στην τροφή, δρα θεραπευτικά, ενώ σε άλλες περιοχές καµία επίδραση 
δεν έχει η προσθήκη µόνο της βιταµίνη Ε ή του σεληνίου. 

Μακροσκοπικές αλλοιώσεις παρατηρούνται συχνά στα νεαρά άτοµα, τα οποία 
θεωρούνται περισσότερο ευαίσθητα. Όταν η νόσος εκδηλώνεται ταυτόχρονα µε τον τοκετό, 
τα ζώα εµφανίζουν τις αλλοιώσεις, σε προχωρηµένο στάδιο, στους µύες του τραχήλου και 
της γλώσσας, εξαιτίας της υπερβολικής τους δραστηριότητας, η οποία παρατηρείται στη 
διάρκεια του θηλασµού. Επίσης, οι αλλοιώσεις των αµνών ηλικίας λίγων ηµερών, είναι πολύ 
περισσότερο εκτεταµένες και προσβάλλονται οι µύες των ώµων της ράχης, οι αυχενικοί και 
οι αναπνευστικοί. Οι µύες των αµνών είναι ωχροί και η διαπίστωση των λευκών στιγµάτων 
από την ασβέστωση των εκφυλισµένων µυϊκών κυττάρων αποτελεί το παθογνωµικό στοιχείο 
για τη µακροσκοπική διάγνωση της νόσου. Γενικά, θεωρείται ότι οι µακροσκοπικές 
αλλοιώσεις είναι όµοιες µε εκείνες των µόσχων. Οι αλλοιώσεις των ηλικιωµένων ζώων 
εµφανίζουν ποικιλότητα, όσον αφορά στην κατανοµή, στη θέση και στην έκταση. Όµως στα 
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νέα άτοµα, είναι πιθανό να υφίσταται συµµετρική προσβολή των µυών του µηρού. Στις 
έγκυες προβατίνες, οι αλλοιώσεις περιορίζονται κυρίως στους κοιλιακούς µύες, οι οποίοι 
µπορεί να υποστούν ρήξη µε συνέπεια την κοιλιοκήλη. 

Σε µικροσκοπικό επίπεδο οι αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται από ασβέστωση, 
φαγοκυττάρωση, πολλαπλασιασµό των δορυφόρων κυττάρων και από την παρουσία 
µεσοβλαστών, που προκαλούν την αναγέννηση. Οι µεταβολές αυτές ολοκληρώνονται σε δύο 
περίπου εβδοµάδες και η προοδευτική εξέλιξη των αλλοιώσεων αυτών είναι δυνατό να 
παρατηρηθεί σε γειτνίαση. Με το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διαπιστώθηκε ότι η αλλοίωση 
των µυϊκών ινιδίων προηγείται των αλλοιώσεων των µιτοχονδρίων και του 
σαρκοσωληνωτού δικτυωτού. Βέβαια ακόµα στα διάφορα είδη των ζώων, είναι δυνατό να 
παρατηρηθούν ορισµένες πραγµατικές διαφορές, όσον αφορά στην πορεία της εξέλιξης των 
αλλοιώσεων στην υπέρλεπτη δοµή. Τέλος, η νόσος στις αίγες, εκτός του ότι είναι αρκετά 
περιορισµένη, εκδηλώνεται κάτω από τις ίδιες περιστάσεις και εµφανίζει τις ίδιες αλλοιώσεις 
µε εκείνες που παρατηρούνται στα πρόβατα. 

Χοίροι: Η βιταµίνη Ε και το σελήνιο αναγνωρίζεται ότι έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη 
διατήρηση της υγείας των χοίρων και ότι η ανεπάρκεια των τροφικών αυτών στοιχείων 
προκαλεί αλλοιώσεις των µυών, του µυοκαρδίου και του ήπατος. Γενικά, η τροφική 
εκφύλιση των µυών του χοίρου, προσβάλλει τα αναπτυσσόµενα χοιρίδια µέχρι να 
αποκτήσουν βάρος 65 kg, όµως, συνηθέστερα προσβάλλονται τα χοιρίδια ηλικίας 6-20 
εβδοµάδων, που έχουν αποκοπεί από το θηλασµό. Η τροφική αυτή µυοπάθεια, ενώ δε 
θεωρείται συγγενές νόσηµα, εντούτοις χοιρίδια µιας ηµέρας είναι δυνατό να εµφανίζουν 
συµπτώµατα, όπως πάρεση ή παράλυση εξαιτίας των σοβαρών αλλοιώσεων των µυών. Στα 
µεγάλης ηλικίας ζώα, αλλά ειδικότερα, στις χοιροµητέρες που γέννησαν πριν από 48 ώρες, 
εµφανίζεται η τροφική εκφύλιση των µυών, η οποία εκδηλώνεται µε λήθαργο και αργή 
κίνηση, µέχρι και εξάντληση. 

Οι παράγοντες που συντοµεύουν το χρόνο εκδήλωσης της νόσου είναι τα ταγγισµένα 
έλαια ιχθύων, οι καρποί δηµητριακών και ψυχανθών, ενώ η ασυνήθης άσκηση δε φαίνεται 
να επηρεάζει την επίσπευση της νόσου όσον αφορά τους χοίρους. Σε πειραµατική 
αναπαραγωγή της νόσου έχει καταδειχτεί ότι ο άργυρος, ο χαλκός, το κάδµιο, το βανάδιο, το 
τελλούριο και ο ψευδάργυρος δεσµεύουν το σελήνιο, µε συνέπεια να απαιτείται µεγαλύτερη 
ποσότητα σεληνίου στην τροφή, για την προστασία των ζώων από την εκδήλωση της 
τροφικής εκφύλισης των µυών. Σχετικά µε όσα αφορούν τη διάγνωση της µυοπάθειας στους 
χοίρους µόνο από τη µακροσκοπική εµφάνιση των µυών, είναι συµπτωµατική, εξαιτίας της 
ωχρότητάς τους και της µικρού βαθµού εκφυλιστικής ασβέστωσής τους. Στην αιτία αυτή, 
όταν προστεθεί και η δραµατική εµφάνιση των αλλοιώσεων της καρδιάς (Mulberry-Heart 
Disease) και του ήπατος (διαιτητική νέκρωση του ήπατος) εξηγείται η µικρή συχνότητα 
αναφοράς των αλλοιώσεων των σκελετικών µυών στη φυσική νόσηση των χοίρων από 
ανεπάρκεια βιταµίνης Ε και σεληνίου. Η θνησιµότητα των χοιριδίων φθάνει µέχρι το 80% 
του αριθµού των ζώων µιας τοκετοοµάδας και µέχρι το 100%, όταν κατά τη διάρκεια της 
νόσου τα ζώα υποστούν έγχυση σιδηρούχων διαλυµάτων για θεραπευτικούς λόγους. 

Οι µικροσκοπικές αλλοιώσεις, όσον αφορά τους σκελετικούς µύες, είναι ίδιες µε αυτές 
των βοοειδών και των µικρών µηρυκαστικών. Στα χοιρίδια που επιζούν, η αναγέννηση των 
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µυϊκών κυττάρων είναι ταχεία και πλήρης. Αναφορικά µε τις αλλοιώσεις του µυοκαρδίου, 
αυτές συνίστανται στην παρουσία γραµµοειδών και εκχυµωτικών αιµορραγιών κάτω από το 
επικάρδιο, κυρίως στο δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία, που όµως είναι δυνατό να 
εκτείνονται σε όλους τους χώρους της καρδιάς. Στο µυοκάρδιο και κάτω από το ενδοκάρδιο 
παρατηρούνται επίσης αιµορραγίες. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της καρδιάς 
διακρίνονται νεκρώσεις, οι οποίες αφορούν το µυοκάρδιο. Στην περίπτωση που οι 
αλλοιώσεις αφορούν κυρίως το ήπαρ (διαιτητική ηπάτωση), υπάρχει µαζική νέκρωση του 
ήπατος και οι βαρύτερες αλλοιώσεις εντοπίζονται στη διαφραγµατική επιφάνεια. Τέλος, ο 
δεξιός λοβός είναι πιθανό να µην προσβληθεί και στη συνέχεια υπερτρέφεται. 

Μυϊκή δυστροφία των ορνιθίων: Στα ορνίθια που διατρέφονται µε σιτηρέσιο φτωχό σε 
βιταµίνη Ε και σε θειούχα αµινοξέα (κυστίνη), µετά από πάροδο 3 εβδοµάδων περίπου, 
εµφανίζονται αλλοιώσεις τροφικής µυϊκής δυστροφίας. Η κατάσταση αυτή στην πράξη 
σπάνια παρατηρείται στα ορνίθια ως µεµονωµένη νοσολογική οντότητα, ενώ συχνά 
συνυπάρχει µε την εγκεφαλοµαλάκυνση και την εξιδρωµατική διάθεση. Κατά τη νεκροτοµή, 
στις µυϊκές µάζες του στέρνου παρατηρούνται λευκοκίτρινες εκφυλιστικές γραµµώσεις κατά 
µήκος των µυϊκών ινών. Ιστολογικά, τα προσβεβληµένα κύτταρα εµφανίζουν υαλοειδή 
εκφύλιση, ενώ µε την πάροδο των ηµερών οι µυϊκές ίνες κατακερµατίζονται. Η κατάσταση 
αυτή προλαµβάνεται, όταν το σιτηρέσιο περιέχει επαρκείς ποσότητες βιταµίνης Ε και 
κυστίνης, ενώ η εµφάνισή της δεν αποτρέπεται, όταν το σιτηρέσιο περιέχει αντιοξειδωτικές 
ουσίες (ethoxyquin 0,0125%) ή σελήνιο. Η αναγκαία όµως ποσότητα της βιταµίνης Ε 
σχετίζεται µε την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε σελήνιο. Όταν δηλαδή η τροφή είναι 
φτωχή σε σελήνιο, απαιτούνται 20.000 U.I. βιταµίνης Ε/τόνο µίγµατος. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες το σιτηρέσιο περιέχει 0,1 ppm σεληνίου, απαιτούνται 10.000 U.I. βιταµίνης Ε, 
ενώ όταν το σελήνιο ανέρχεται σε 1 ppm, αρκούν 2.500 U.I. βιταµίνης Ε/τόνο µίγµατος. 
 

4.1.3.4. Λιποφουσκίνωση 
Πρόκειται για µια ανώµαλη καστανή απόχρωση του ορογόνου του εντέρου των 

βοοειδών. Αυτή µπορεί να παρατηρηθεί και στον ορογόνο της ουροδόχου κύστης και των 
µεσεντέριων λεµφογαγγλίων. Αποτελεί τυχαίο νεκροτοµικό εύρηµα και ανευρίσκεται 
συνήθως σε χρόνια νοσήµατα του εντέρου και του παγκρέατος ή µετά τη διατροφή µε 
σιτηρέσια πλούσια σε πολυακόρεστα λίπη και φτωχά σε βιταµίνη Ε. ∆ιατροφή πλούσια σε 
βιταµίνη Ε προφυλάσσει και θεραπεύει από την κατάσταση. Μακροσκοπικά το έντερο, 
παρατηρούµενο εξωτερικά από τον ορογόνο, εµφανίζει χρώµα χακί στις ελαφρές, µέχρι βαθύ 
καστανό ή φαιό στις βαριές µορφές. Σε προχωρηµένες περιπτώσεις, εκτός από το λεπτό 
έντερο, χρωµατίζονται και τµήµατα του στοµάχου, του τυφλού και του κόλου. 

Η ιστολογική εξέταση του «φαιού εντέρου» αποκαλύπτει την ύπαρξη φαιών ή καστανών 
κοκκίων, στο κυτταρόπλασµα των λείων µυϊκών ινών αµφοτέρων των λείων µυϊκών 
στιβάδων του τοιχώµατος του εντέρου. Τα κοκκία αυτά της λιποφουσκίνης εντοπίζονται 
συνήθως γύρω από τους πυρήνες, χρωµατίζονται βασεόφιλα ή καστανά µε την τεχνική της 
αιµατοξυλίνης - εωσίνης και είναι PAS και Sudan black B θετικά. Τα κοκκία ανάλογα µε την 
ωριµότητά τους, µπορούν να συµπεριφέρονται ως οξεοάντοχα ή όχι. Τα οξεοάντοχα κοκκία 
αναφέρονται και ως χρωστικές της κηροειδίνης (ceroid pigments). Η εξέταση µε το 
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ηλεκτρονικό µικροσκόπιο αποκαλύπτει ότι τα κοκκία αυτά είναι, πυκνά στα ηλεκτρόνια, 
λιπιδικά σωµάτια στρογγυλού ή ακανόνιστου σχήµατος, έχουν το µέγεθος ενός µιτοχονδρίου 
και σχηµατίζονται γειτονικά προς τα µιτοχόνδρια και τη συσκευή Golgi. Αυτά 
περιβάλλονται από απλή µεµβράνη και το περιεχόµενό τους εµφανίζεται οµοιογενώς 
κοκκιώδες ή πεταλιώδες. 
 

4.1.3.5. Νέκρωση της επιφάνειας της παρεγκεφαλίδας των µόσχων 
Σε περίπτωση αβιταµίνωσης Ε, η επιπολής επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας εµφανίζεται 

στιλπνή και µαρµαροειδής. Μεταξύ των υγειών περιοχών παρεµβάλλονται ερυθρωπές 
περιοχές, όπου διαπιστώνεται ότι οι αλλοιώσεις αρχίζουν από τα πέταλα του µέσου λοβού 
ανάµεσα στην πρωτογενή και στη δευτερογενή αύλακα της παρεγκεφαλίδας. Οι αλλοιώσεις 
στον οπίσθιο λοβό παρουσιάζονται σε προχωρηµένα στάδια της νόσου, οπότε και η σύσπαση 
της παρεγκεφαλίδας µαλακύνεται και µε την αποµάκρυνση της σκληρής µήνιγγας ρέει 
ελεύθερη. Επίσης, στην περιοχή του εγκεφάλου και κατά µήκος του βοθρίου (vallecula) 
παρατηρούνται περιγραµµένες αιµορραγίες, καθώς και ερυθρόφαιες εστίες µαλακύνσεων 
στο οβελιαίο όγκωµα. Επίσης, επιπέδωση και εξοίδηση παρατηρείται στην κοιλιακή 
περιφέρεια των κοιλιακών τµηµάτων του προµήκους µυελού, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
υπάρχουν µαλακύνσεις στις κεντρικές περιοχές των πυρήνων. Η λεπτή µήνιγγα δείχνει 
θολερή και στον υπεραχνοειδή χώρο υπάρχει αυξηµένο ζελατινώδες κίτρινο υγρό µε νιφάδες 
ινώδους. Ανάλογη νοσηρή εικόνα παρατηρήθηκε και σε νεοσσούς πάπιας και ινδορνίθων. 

Ιστολογικά, διαπιστώνεται ότι οι αλλοιώσεις εντοπίζονται κυρίως στην παρεγκεφαλίδα 
όπου οι περιαγγειακές διηθήσεις και η υαλίνωση του τοιχώµατος ορισµένων τµηµάτων των 
µικρών αγγείων συντελούν στην πάχυνση της αφοριστικής ή µεθόριας µεµβράνης 
(Membrana limitans). Στα τριχοειδή αγγεία της µοριώδους και της κοκκώδους στιβάδας, 
καθώς και της λεπτής µήνιγγας, παρατηρείται έντονη συµφόρηση, πλασµόσταση και έξοδος 
υγρού στους χώρους των Virchow - Robin, προσδίδοντας στην περιοχή ηθµοειδή όψη. 
Επιπρόσθετα, εµφανίζεται κατά µήκος των τριχοειδών αγγείων της µοριώδους στιβάδας 
πολλαπλασιασµός των µικρονευρογλοιακών κυττάρων. Επίσης, οίδηµα παρατηρείται και 
στους πυρήνες της παρεγκεφαλίδας πλευρικά της παρεγκεφαλιδικής κοιλίας (Ventriculus 
cerebelli => κόλπωµα της οροφής της τέταρτης κοιλίας του εγκεφάλου), που είναι έντονα 
διευρυµένη. Με την εξέλιξη των βλαβών εµφανίζονται αλλοιώσεις στα κύτταρα του 
Purkinge, και νέκρωση των κυττάρων του Golgi, των µικρών κοκκωδών, των 
αστροκυττάρων και των ολιγόδενδρων κυττάρων. Η αποµυελίνωση στις νευρικές ίνες του 
µυελώδους σώµατος και των µυελωδών πετάλων οδηγεί στη δηµιουργία κενοτοπιωδών 
εστιών, οι οποίες, καµιά φορά επεκτείνονται και στο στέλεχος του εγκεφάλου. Ακόµη, 
διαπιστώνονται στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας υαλοειδείς θρόµβοι και µικρής έκτασης 
αιµορραγίες, που προέρχονται από ρήξη αγγείων. Παράλληλα προς τις παραπάνω 
αλλοιώσεις και εφόσον η αιτία της νόσου επιµένει να υπάρχει, εµφανίζεται 
πολλαπλασιασµός των τριχοειδών αγγείων και των αρτηριδίων και ιδιαίτερα στα βαθύτερα 
στρώµατα του ραβδωτού σώµατος και της µοριώδους στιβάδας. Οι αλλοιώσεις αυτές, που 
ιστολογικά µοιάζουν µε τις αλλοιώσεις της παρεγκεφαλίδας, επεκτείνονται στον εγκέφαλο 
και τον προµήκη µυελό. Ιδιαίτερα αφορούν στο νεοραβδωτό και υποραβδωτό σώµα και 
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λιγότερο στο οβελιαίο έπαρµα του νεοχιτώνα. Επίσης σπάνια, διαπιστώνονται αιµορραγίες 
στη λεπτή µήνιγγα του εγκεφάλου. Στον προµήκη µυελό αποκαλύπτονται νεκρώσεις και 
αποµυελίνωση που τελικά οδηγούν στη σπογγίωση. Η τελική κατάληξη της παθολογικής 
εικόνας της παρεγκεφαλίδας είναι κοκκιώδης ατροφία αυτής, λόγω πολλαπλασιασµού των 
αγγείων και της αυξηµένης παρουσίας κολλαγόνων ινών, µετά την αποκοµιδή των 
κυτταρικών ρακών και άλλων στοιχείων από τα µακροφάγα. Σε προχωρηµένες καταστάσεις 
δεν υπάρχει θεραπεία του προσβεβληµένου ζώου. 
 

4.1.3.6. ∆ιαιτητική ή τροφική µικροαγγειοπάθεια των χοίρων (Mulberry heart disease) 
Η διαιτητική µικροαγγειοπάθεια συναντάται σε όλες τις χώρες του κόσµου σε χοίρους 

καλής θρεπτικής κατάστασης και ηλικίας 2-5 µηνών. Τα ποσοστά θνησιµότητας είναι 
µεγάλα. 

Μακροσκοπικά, διαπιστώνονται στην καρδιά κηλιδώδεις µέχρι γραµµοειδείς 
αιµορραγίες, οι οποίες βρίσκονται τόσο στον υποεπικαρδιακό και υπενδοθηλιακό χώρο, όσο 
και διάχυτα στο µυοκάρδιο. Οι κηλίδες, µε το σκοτεινέρυθρο χρώµα, της επιπολής 
επιφάνειας της καρδιάς δίνουν σε αυτή τη µουροειδή εµφάνιση, γεγονός στο οποίο οφείλεται 
και το όνοµα, «Mulberry» της νόσου. Στην κοιλότητα του περικαρδίου, του θώρακα και της 
κοιλίας παρατηρούµε την ύπαρξη εξιδρώµατος, που περιέχει ινώδες. Στον πνεύµονα 
εµφανίζεται µεγάλου βαθµού οίδηµα λόγω φλεβικής στάσης του αίµατος, ενώ στο ήπαρ 
έχουµε οίδηµα και νεκρώσεις στην περιοχή, η οποία βρίσκεται µεταξύ της χοληδόχου 
κύστης και του ηπατικού παρεγχύµατος. Σε περιπτώσεις βραδείας εξέλιξης της νόσου 
εµφανίζονται στη λευκή ουσία του εγκεφάλου µαλακύνσεις, λόγω των σοβαρών αλλοιώσεων 
του τοιχώµατος των αγγείων. Συχνά η νόσος συγχέεται µε εκείνη του οιδήµατος, από την 
οποία όµως διαφοροποιείται εξαιτίας των µεγάλου βαθµού, αιµορραγιών που παρατηρούνται 
στην καρδιά. 

Ιστολογικά, διαπιστώνονται στον αυλό των τριχοειδών µικροθρόµβοι µε εξοίδηση των 
ενδοθηλιακών κυττάρων, µεγάλου βαθµού διαταραχές διαπερατότητας του τοιχώµατος των 
αγγείων και υαλοειδή εκφύλιση µε φλεγµονικές αντιδράσεις. Στο τοίχωµα των αρτηριδίων 
και των αρτηριών του µυοκαρδίου, καθώς και σε εκείνα των νεφρών, του ήπατος, του 
γαστρεντερικού σωλήνα και των σκελετικών µυών, αποκαλύπτονται στο µέσο χιτώνα 
διηθήσεις από έµµορφα συστατικά του αίµατος και εκφύλιση των λείων µυϊκών κυττάρων. 

Αιτιολογικά, ενοχοποιείται η διατροφή των ζώων µε σιτηρέσιο ανεπαρκούς σύνθεσης ή 
φτωχού σε σελήνιο και βιταµίνη Ε. Αυτό παθογενετικά, ερµηνεύεται από το γεγονός ότι το 
σελήνιο, ως απαραίτητο συστατικό της γλουταθειονικής υπεροξειδάσης, βοηθά στην 
αναγωγή των τοξικών υπεροξειδίων των λιπιδίων σε υδροξυλικά οξέα και ότι η βιταµίνη Ε, 
ως αντιοξειδωτικό στοιχείο, συνεργεί στην προστασία των κυτταρικών µεµβρανών από την 
υπερβολική συγκέντρωση υπεροξειδίων των λιπιδίων. Συνεπώς, η έλλειψη των παραπάνω 
συστατικών από το σιτηρέσιο που χορηγείται στα εκτρεφόµενα ζώα, οδηγεί σε λίγες µόνο 
ηµέρες στην εκδήλωση και στην εξάπλωση της νόσου. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί, ότι 
νεκρώσεις και αιµορραγίες στο µυοκάρδιο, που πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στη 
διάγνωση προκαλεί και η χρόνια χορήγηση µονενσίνης, η οποία ως εκλεκτικό ιοντοφόρο του 
νατρίου οδηγεί σε υπερβολικά µεγάλες ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις ιόντων ασβεστίου, 
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που συνεπάγονται υπερσύσπαση των καρδιακών µυϊκών κυττάρων µε συνακόλουθο τις 
παραπάνω αλλοιώσεις. Οι τελευταίες παρατηρούνται για τους ίδιους λόγους και στους 
σκελετικούς µύες. 
 

4.1.3.7. Εγκεφαλοµαλάκυνση των ορνιθίων 
Η παθολογική αυτή κατάσταση παρατηρείται στα ορνίθια, όταν τα σιτηρέσιά τους είναι 

πλούσια σε ακόρεστα λίπη, φτωχά σε βιταµίνη Ε ή δεν περιέχουν συνθετικές 
αντιοξειδωτικές ουσίες (κατά συνέπεια είναι πλούσια σε υπεροξείδια). Η ανεπάρκεια 
βιταµίνης Ε από τα σιτηρέσια των σµηνών γεννητόρων, υποβοηθά στην εµφάνιση της 
εγκεφαλοµακύνσεως στους απογόνους τους. Εγκεφαλοµαλάκυνση παρατηρείται συνήθως 
στην ηλικία των 15-30 ηµερών, µπορεί όµως να προσβάλλει τα ορνίθια και από την 7η-56η 
ηµέρα της ζωής τους. Περιστατικά αναφέρονται και σε ενήλικα ακόµη πτηνά. 
 
Συµπτώµατα 

Τα ασθενή ορνίθια παρουσιάζουν κινητική αταξία, πέφτουν προς τα πίσω ή κινούνται 
κυκλοτερώς στηριζόµενα στους ταρσούς και στις πτέρυγές τους. Συχνά παρατηρείται 
οπισθότονος, σπασµοί τονικο-κλονικοί ή και τρόµος της κεφαλής και του τραχήλου. Οι 
οφθαλµοί είναι έντονα διεσταλµένοι, ενώ συχνά υπάρχει και έντονος αποχρωµατισµός του 
δέρµατος, των ταρσών και των µεταταρσίων. 
 
Αλλοιώσεις 

Η πιο χαρακτηριστική µακροσκοπική αλλοίωση είναι το έντονο οίδηµα του εγκεφάλου, 
το οποίο είναι περισσότερο εµφανές στην παρεγκεφαλίδα. Λόγω του οιδήµατος αυτού 
εξαφανίζονται οι αύλακές της. Συχνά στην επιφάνεια της παρεγκεφαλίδας υπάρχουν 
αιµορραγικές εστίες. Σε πολύ προχωρηµένες καταστάσεις, στην επιφάνειά της 
παρατηρούνται νεκρωτικές εστίες φαιοπράσινου χρώµατος, οι οποίες και θεωρούνται 
χαρακτηριστικές της παθολογικής αυτής κατάστασης. Στην επιµήκη τοµή της 
παρεγκεφαλίδας βρίσκονται επίσης αιµορραγίες, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω του 
έντονου οιδήµατος, εξαφανίζεται το δέντρο της ζωής (arbor vitae). Στις ιστολογικές τοµές 
του εγκεφάλου βρίσκεται σταθερά οίδηµα, συµφόρηση, αιµορραγίες και υπόστροφες 
αλλοιώσεις (εκφύλιση) των νευρικών κυττάρων. Το οίδηµα συναντάται κυρίως στον 
αραχνοειδή υµένα στα διαστήµατα του Wirchow-Robin, γύρω από τους νευρώνες και κατά 
κύριο λόγο στη στιβάδα των κυττάρων του Purkinje της παρεγκεφαλίδας. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Η εγκεφαλοµαλάκυνση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τα νευρικά συµπτώµατα, τα 
οποία µπορεί να παρατηρηθούν στην αβιταµίνωση Α (στην οποία όµως παρατηρούνται και 
αλλοιώσεις στους οφθαλµούς και λευκά οζίδια στον οισοφάγο), από τις αβιταµινώσεις του 
συµπλέγµατος Β (λείπει το οίδηµα, οι αιµορραγίες και οι νεκρωτικές εστίες της 
παρεγκεφαλίδας), από την ψευδοπανώλη (στην οποία συχνά υπάρχουν αναπνευστικά και 
πεπτικά συµπτώµατα), από τη λοιµώδη εγκεφαλοµυελίτιδα (στην οποία πολλά πτηνά 
στηρίζονται στους ταρσούς και στα µετατάρσια, ενώ χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ 

43

τρόµος της κεφαλής και του τραχήλου). Η εγκεφαλοµαλάκυνση θα πρέπει να 
διαφοροποιηθεί, επίσης, από διάφορες τοξικές καταστάσεις (κοκκιδιοστατικά, αρσενικούχα, 
φουράνια), στις οποίες η παρεγκεφαλίδα είναι οιδηµατική, λείπουν όµως οι αιµορραγίες. 
Από το αναµνηστικό εξάλλου, φαίνεται αν χορηγούνται ή όχι αυτές οι ουσίες. Τέλος, µπορεί 
να διασταλεί από τις δηλητηριάσεις από CO2 - CO, οι οποίες έχουν αιφνίδια εµφάνιση, 
προσβάλλουν συγχρόνως µεγάλο αριθµό πτηνών και συνήθως είναι η συνέπεια σφαλµάτων 
της εκτροφής (έλλειψη αερισµού, κακή λειτουργία θερµαντικών πηγών). 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η εγκεφαλοµαλάκυνση δεν προλαµβάνεται µε τη χορήγηση σεληνίου ή αυξηµένων 
δόσεων θειούχων αµινοξέων στο σιτηρέσιο. Αντίθετα, η χορήγηση βιταµίνης Ε, στη δόση 
των 20.000 U.I/τόνο µίγµατος ή συνθετικών αντιοξειδωτικών ουσιών στη δόση των 100 
g/τόνο µίγµατος, προλαµβάνει την εµφάνιση της εγκεφαλοµαλάκυνσης. Σε περίπτωση 
εµφάνισης κρουσµάτων εγκεφαλοµαλάκυνσης, συνιστάται η αλλαγή του σιτηρεσίου και η 
χορήγηση νέου, στο οποίο έχει προστεθεί βιταµίνη Ε ή συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες. 
 

4.1.3.8. Εµβρυϊκή εκφύλιση 
Στα έµβρυα που προέρχονται από σµήνη γεννητόρων που διατρέφονται µε σιτηρέσια 

φτωχά σε βιταµίνη Ε παρατηρείται αυξηµένος αριθµός θανάτων των εµβρύων, ο οποίος σε 
µειώνεται µε την προσθήκη στο σιτηρέσιο σεληνίου, συνθετικών αντιοξειδωτικών ουσιών ή 
θειούχων αµινοξέων. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές τα συνθετικά αντιοξειδωτικά δε 
µειώνουν τον αριθµό των εµβρυϊκών θανάτων δε σηµαίνει ότι η βιταµίνη Ε δεν ενεργεί µε 
τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Ενδεχοµένως, τα συνθετικά αντιοξειδωτικά δεν 
εµπλουτίζουν τα αυγά σε επαρκή ποσότητα, µε τρόπο ώστε να ανατρέπονται οι 
υπεροξειδώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη του εµβρύου. Το σελήνιο, 
ανεξάρτητα από τη βιταµίνη Ε, είναι δυνατό να µειώσει την εκκολαπτικότητα των αυγών, 
ενώ ταυτόχρονα ορισµένα έµβρυα παρουσιάζουν εξιδρωµατική διάθεση και εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις. 
 

4.1.3.9. Αιµόλυση των ερυθροκυττάρων 
Τόσο η βιταµίνη Ε µε τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες όσο και το σελήνιο µε την 

υπεροξειδάση του γλουταθείου, αποτρέπουν την προσβολή των φωσφολιπιδίων των 
µεµβρανών των ερυθρών αιµοσφαιρίων, διασφαλίζοντας έτσι την ανατοµική τους 
ακεραιότητα και την ανθεκτικότητά τους. Πράγµατι, όταν η τροφή είναι φτωχή σε βιταµίνη 
Ε ή σελήνιο, τα ερυθρά αιµοσφαίρια των πτηνών που καταναλώνουν την τροφή αυτή 
αιµολύονται εύκολα, όταν εµβαπτιστούν σε ισοτονικές διαλύσεις διαλουρικού οξέος, σε 
οξυγονούχο νερό ή σε φυσιολογικό ορό που περιέχει οξυγόνο. Ο εµπλουτισµός του 
σιτηρεσίου µε βιταµίνη Ε, συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες ή σελήνιο αποτρέπει την 
αιµόλυση αυτή. 
 

4.1.3.10. Νόσος του κίτρινου λίπους (Yellow Fat Disease) 
Σε ορνίθια που έχουν διατραφεί µε σιτηρέσια φτωχά σε βιταµίνη Ε ή που δεν περιείχαν 
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αντιοξειδωτικές ουσίες, λόγω υπεροξειδώσεως των λιπών του λιπώδους ιστού τους, 
σχηµατίζονται µελανοκίτρινες χρωστικές. Η µελανή χρωστική, η καλούµενη και 
«κηροειδής» είναι ένα πολυµερές των υπεροξειδίων των ακόρεστων λιπαρών οξέων µε 
λιποπρωτεϊνες. Όταν οι χρωστικές αυτές εισαχθούν µέσα στο κύτταρο, λόγω ανικανότητας 
των λυσοσωµατικών ενζύµων να προβούν στην αποδόµησή τους, σχηµατίζονται 
λιποφουξίνες. Με τον τρόπο αυτό η κηροειδής ουσία συσσωρεύεται στα κύτταρα του 
πτηνού. Ο σχηµατισµός κίτρινου ή µελανού λίπους στους ιστούς των πτηνών προλαµβάνεται 
και θεραπεύεται µε την προσθήκη στα σιτηρέσια βιταµίνης Ε ή συνθετικών αντιοξειδωτικών 
ουσιών. 
 

4.1.3.11. Εξιδρωµατική διάθεση των ορνιθίων 
Συνήθως, παρουσιάζεται σε νεοσσούς ηλικίας 1-3 εβδοµάδων. Η παθολογική αυτή 

κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη βιταµίνης Ε και σεληνίου. Η υψηλή περιεκτικότητα του 
σιτηρεσίου σε χλωριούχο νάτριο (αλάτι) ή σε φωσφορικά άλατα υποβοηθά στην εµφάνισή 
της. Στην εξιδρωµατική διάθεση παρατηρείται αυξηµένη διαπερατότητα των τριχοειδών 
αγγείων. Η αυξηµένη αυτή διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων ως προς το πλάσµα του 
αίµατος και κατά κάποιο τρόπο ως προς τα ερυθρά αιµοσφαίρια, σχετίζεται µε τις 
αλλοιώσεις των κυττάρων του ενδοθηλίου των αγγείων αυτών, λόγω υπεροξειδώσεως των 
φωσφολιπιδίων των κυτταρικών τους µεµβρανών. Εξάλλου, λόγω αλλοιώσεων του ήπατος, 
παρατηρείται µείωση της σχέσης λευκωµατίνης / σφαιρίνης, οφειλόµενη στη µείωση των 
πρωτεϊνών του αίµατος και ειδικότερα των ορολευκωµατινών (υποπρωτεϊναιµία). 
 
Συµπτώµατα 

Λόγω του υποδόριου οιδήµατος που υπάρχει στην κοιλιακή χώρα, τα πτηνά διατηρούν τα 
άκρα τους σε έκταση. Η κεφαλή σε ορισµένα ορνίθια είναι εξοιδηµένη, κυρίως στην 
υπογνάθια χώρα, ενώ άλλα πτηνά παρουσιάζουν και δύσπνοια. Συνήθως, τα πτηνά αυτά 
καταναλώνουν αυξηµένη ποσότητα νερού. 
 
Αλλοιώσεις 

Στη νεκροτοµή παρατηρείται οιδηµατικό υγρό κυανοπράσινου χρώµατος, ορατό πολλές 
φορές και πριν από την αφαίρεση του δέρµατος. Το υγρό αυτό εντοπίζεται κυρίως στον 
υποδόριο ιστό της κοιλιάς, στην εσωτερική επιφάνεια των πτερύγων, στις πτυχές του 
δέρµατος των µηρών και στην υπογνάθια χώρα. Στις µυϊκές µάζες του στήθους, των µηρών ή 
ακόµα και στα τοιχώµατα του εντέρου, µπορεί να βρεθούν αιµορραγίες.  

Στην κοιλιακή κοιλότητα συχνά υπάρχει ασκιτικό υγρό, ενώ συχνότερα παρατηρείται και 
διάταση του περικαρδιακού σάκου, λόγω συσσωρεύσεως σε αυτόν άχρωµου εξιδρώµατος 
(υδροπερικάρδιο). 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Η εξιδρωµατική διάθεση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί βασικά από τη δηλητηρίαση του 
χλωριούχου νατρίου (εµφανής µυϊκή αδυναµία, φλεγµονή του προλόβου, του προστοµάχου, 
του εντέρου, γενικευµένο οίδηµα, ασκίτης, υδροπερικάρδιο, αιµορραγίες στους µύες, στο 
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ήπαρ, στους νεφρούς) και από τη γαγγραινώδη δερµατίτιδα. Στην τελευταία αυτή 
παθολογική κατάσταση, το υποδόριο οίδηµα συχνά έχει ερυθρωπό χρώµα ή είναι ανάµεικτο 
µε φυσαλίδες αερίου, λείπει όµως το ασκιτικό υγρό και το υδροπερικάρδιο. Στις 
µικροβιολογικές εξετάσεις αποµονώνονται σταφυλόκοκκοι και αναερόβια βακτήρια. Τέλος, 
θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξιδρωµατική διάθεση συχνά συνυπάρχει µε την 
εγκεφαλοµαλάκυνση ή τη µυϊκή δυστροφία. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Το σελήνιο είναι περισσότερο αποτελεσµατικό από τη βιταµίνη Ε σε ό,τι αφορά την 
πρόληψη της εξιδρωµατικής διάθεσης. Η προσθήκη συνθετικών αντιοξειδωτικών ουσιών ή 
υψηλών δόσεων θειούχων αµινοξέων στο σιτηρέσιο δεν προλαµβάνει την εξιδρωµατική 
διάθεση. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν το σιτηρέσιο περιέχει σελήνιο και στη δόση του 0,1 ppm 
(0,5-1 g/τόνο). ∆όσεις µεγαλύτερες από τις παραπάνω προκαλούν τοξικές καταστάσεις. Σε 
ωοπαραγωγικές όρνιθες παρατηρήθηκε ότι, όταν η περιεκτικότητα του σεληνίου στο 
σιτηρέσιο υπερβεί τα 5 ppm, εµφανίζεται µείωση της εκκολαπτικότητας, ενώ τα 10 ppm τη 
µηδενίζουν. Στις πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης το σελήνιο βρίσκεται µε τη µορφή ασταθών 
οργανικών ενώσεων (σελήνιο - κυστίνη ή σελήνιο - µεθειονίνη), η δε περιεκτικότητά του 
είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του σεληνίου στο έδαφος. Όπως προαναφέρθηκε, η 
βιταµίνη Ε προλαµβάνει την εξιδρωµατική διάθεση. ∆εν έχουν όµως το ίδιο αποτέλεσµα και 
οι συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες ή τα θειούχα αµινοξέα. 
 

4.1.3.12. Ίνωση του παγκρέατος 
Έχει παρατηρηθεί ότι όταν τα ορνίθια διατρέφονται µε σιτηρέσια φτωχά σε σελήνιο 

(κάτω του 0,01 ppm), έστω και αν αυτά περιέχουν υψηλές ποσότητες βιταµίνης Ε, 
παρουσιάζουν αναστολή της σωµατικής τους ανάπτυξης, ατελή πτεροφυΐα και ίνωση του 
παγκρέατος. Λόγω της αλλοιώσεως αυτής του παγκρέατος, παρατηρείται µείωση της 
παγκρεατικής λιπάσης και κατά συνέπεια ατελής πέψη και απορρόφηση των λιπών, µε 
αποτέλεσµα την εµφανή µείωση της απορρόφησης της βιταµίνης Ε. Οι αλλοιώσεις του 
παγκρέατος προκαλούν θανάτους των ορνιθίων, οι οποίοι παρατηρούνται συνήθως µεταξύ 
της 4ης και 5ης εβδοµάδας από τη χορήγηση του φτωχού σε σελήνιο σιτηρεσίου. 

Οι αρχικές αλλοιώσεις του παγκρέατος εµφανίζονται την 8η ηµέρα της ζωής των 
νεοσσών και ακολούθως εξελίσσονται ταχέως. Αρχικά, παρατηρούνται κενοτόπια στα 
κύτταρα των παγκρεατικών βοτρύων και ακολουθεί ο πολλαπλασιασµός των ινοβλαστών. 
Με την πάροδο των ηµερών αυξάνουν οι κενοτοπιώδεις εκφυλιστικές αλλοιώσεις, ενώ την 
21η µέρα από τη χορήγηση σιτηρεσίου φτωχού σε σελήνιο παρατηρείται έντονη ίνωση του 
παγκρέατος. Η προσθήκη σεληνίου στο µίγµα, µε τη µορφή του σεληνιώδους νατρίου και 
στη δόση του 0,1 g/τόνο µίγµατος, επιφέρει εµφανή αποκατάσταση των αλλοιώσεων του 
παγκρέατος σε διάστηµα 7 ηµερών περίπου. Στις περιπτώσεις, στις οποίες το µίγµα είναι 
πλούσιο σε βιταµίνη Ε (100.000 U.I./τόνο), η προσθήκη και µικρών δόσεων σεληνίου (0,01 
g µε τη µορφή του σεληνιώδους νατρίου/τόνο), προλαµβάνει τελείως την ίνωση του 
παγκρέατος. Όταν, όµως, η περιεκτικότητα του µίγµατος σε βιταµίνη Ε δεν απέχει πολύ από 
τις κανονικές της δόσεις (10.000-15.000 U.I./τόνο), για την πρόληψη των αλλοιώσεων του 
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παγκρέατος απαιτούνται αυξηµένες ποσότητες σεληνίου (0,02-0,05 g/τόνο). 
 

4.1.3.13. Μυοπάθεια του µυώδους στοµάχου και της καρδιάς των ινδορνιθίων 
Η παθολογική αυτή κατάσταση παρατηρείται συχνά στη χώρα µας. Σχετίζεται µε την 

έλλειψη βιταµίνης Ε και σεληνίου. Συνήθως, προσβάλλει νεαρά ινδορνίθια. Η καρδιά είναι 
αποχρωµατισµένη, ενώ ο µυώδης στόµαχος πλαδαρός και συχνά πλήρης από χονδροειδείς 
τροφές. Κατά τις ιστολογικές τοµές διαπιστώνεται υαλοειδής εκφύλιση, όµοια µε αυτή που 
παρατηρείται στο πάγκρεας κατά την έλλειψη σεληνίου, πριν από την εµφάνιση της 
ινώσεως. Η µυοκαρδιοπάθεια των ινδορνιθίων η οφειλόµενη σε έλλειψη σεληνίου, συχνά 
προκαλεί µεγάλη θνησιµότητα. 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε περίπτωση έλλειψης σεληνίου, η προσθήκη 11.000 U.I. 
βιταµίνης Ε/τόνο µίγµατος δεν αποτρέπει την εµφάνιση της ασθένειας, ενώ 0,28 ppm 
σεληνίου προλαµβάνουν την εµφάνιση των µυοπαθειών αυτών, έστω και αν τα επίπεδα της 
περιεκτικότητας του σιτηρεσίου σε βιταµίνη Ε είναι χαµηλά. 
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4.1.4. Βιταµίνη Κ (Φυλλοκινόνη, Βιταµίνη αντιαιµορραγική, Βιταµίνη της πήξης του 
αίµατος) 

Οι βιταµίνες Κ είναι δύο, οι Κ1 και Κ2. Αυτές, διαφορετικά λέγονται και 
αντιαιµορραγικές. Χηµικά, είναι παράγωγα της ναφθοκινόνης. Η Κ1 αποµονώθηκε από τα 
πράσινα φύλλα των φυτών. Στη συνέχεια, αποµονώθηκαν από βακτήρια και άλλες 
παρεµφερείς ενώσεις ή παρασκευάσθηκαν συνθετικά και ονοµάστηκαν Κ2, οι οποίες 
διαφέρουν µεταξύ τους και µε την Κ1 ως προς τον αριθµό ατόµων άνθρακα και των διπλών 
δεσµών που έχουν στην πλευρική αλυσίδα. Όλες οι βιταµίνες Κ2 δεν έχουν in vivo 
ισοδύναµη δραστικότητα. Η συνήθης, όµως, παραγόµενη συνθετικά βιταµίνη Κ είναι η 2-
µεθυλο-ναφθο-κινόνη ή µεναδιόνη, γνωστή και ως βιταµίνη Κ3, η οποία µάλιστα εµφανίζει 
και την πιο ισχυρή βιταµινική Κ δραστικότητα. Στους ζωικούς οργανισµούς, φαίνεται ότι η 
µεναδιόνη είναι δυνατόν να µετατρέπεται και σε βιταµίνη Κ2 µε τη βοήθεια την βακτηρίων 
της εντερικής χλωρίδας και κυρίως της Escherichia coli. Η ενδογενής αυτή βιταµινοσύνθεση 
µερικές φορές διαταράσσεται, όπως σε περιπτώσεις διάρροιας ή έλλειψης χολικών αλάτων, 
χρήσιµων για την απορρόφηση της λιποδιαλυτής βιταµίνης Κ2. 

Η βιταµίνη Κ περιέχεται σε ποικίλες τροφές φυτικής προέλευσης, όπως στα χλωρά χόρτα 
λειµώνων, στη µηδική, τα λάχανα και γενικά στα πράσινα χλωρά χόρτα - µε τον τύπο όµως 
της Κ1. Η βιταµίνη Κ2 περιέχεται σε τροφές ζωικής προέλευσης, όπως τα ιχθυάλευρα. 
Σηµειωτέον ότι ενσιρώµατα ιδίως µερικών ψυχανθών είναι δυνατόν να περιέχουν 
δικουµαρόλη, µια ουσία µε αντιβιταµινική Κ δράση, ενώ άλλες ζωοτροφές να περικλείουν 
διάφορες µυκοτοξίνες, π.χ. αφλατοξίνες, οι οποίες έχουν επίσης αντιβιταµινική Κ δράση. Οι 
σουλφοναµίδες, ο θειικός χαλκός και ορισµένες άλλες φαρµακευτικές ουσίες, που 
ενδεχόµενα χορηγούνται στα ζώα και ιδιαίτερα στα πτηνά, για προληπτικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς, έχουν αντιβιταµινική Κ δράση. 

Οι κυριότερες λειτουργίες των βιταµινών Κ συνοψίζονται ως εξής: 
1. Συµβάλλουν στη σύνθεση της προθροµβίνης στο συκώτι, γιατί αποτελούν συστατικά των 

ηπατικών ενζύµων που τη συνθέτουν. 
2. Συµβάλλουν στο σχηµατισµό των σπουδαίων επιταχυντικών παραγόντων της πήξης του 

αίµατος, δηλαδή της προαξελερίνης και της προκοµβερτίνης. 
3. Συµµετέχουν επίσης, µε το συνένζυµο Q, το οποίο παράγεται από αυτές, στις οξειδωτικές 

φωσφορυλιώσεις, που γίνονται στα χηµικά εργαστήρια του κυττάρου, δηλαδή τα 
µιτοχόνδρια. 
Γενικά, σπάνια παρατηρείται έλλειψη βιταµίνης Κ, ιδιαίτερα στα παραγωγικά θηλαστικά 

ζώα που βρίσκονται σε οργανωµένες µονάδες, λόγω του ότι οι συνήθεις ζωοτροφές είναι 
σχετικά πλούσιες σε βιταµίνη Κ και του ότι αυτή συνθέτεται σε επαρκείς ποσότητες στον 
πεπτικό σωλήνα των ζώων. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να εµφανίζεται ανεπάρκεια βιταµίνης Κ 
στα πτηνά, η οποία είναι και αρκετά συχνή. Εκδηλώνεται µε αιµορραγική διάθεση και 
ενδεχοµένως µε διαταραχή της θρέψης. 

Υπερβιταµίνωση Κ, δηλαδή τοξίκωση από µεγάλες ποσότητές της, έχει σχετικά πρόσφατα 
αναφερθεί σε ζώα και συνοδεύτηκε µε µείωση του ρυθµού σωµατικής αύξησης, καθώς και µε 
αναιµία. 
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4.1.4.1. Αιµορραγικό σύνδροµο των ορνίθων 
Με τον όρο «αιµορραγικό σύνδροµο» εννοείται µια ειδική παθολογική κατάσταση, η 

οποία προσβάλλει πτηνά ηλικίας 3 έως 16 εβδοµάδων. Τα προσβληθέντα πτηνά κλινικώς 
παρουσιάζουν πτέρωµα ανορθωµένο, κατήφεια, γενική αναιµική κατάσταση που 
εκδηλώνεται µε αποχρωµατισµό των καλλαίων, σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις τα κόπρανα 
εµφανίζονται αιµορραγικά. Νεκροτοµικά, στα πτηνά αυτά υπάρχουν αιµορραγίες στις µυϊκές 
µάζες και ειδικότερα στις µυϊκές µάζες του στήθους και των µηρών. Αιµορραγίες 
συναντούνται επίσης στον ορογόνο του εντέρου και στα διάφορα όργανα. Το ήπαρ και οι 
νεφροί κατά κανόνα είναι αποχρωµατισµένοι. Συχνά, ο µυελός των οστών λόγω απλασίας 
των κυτταρικών του στοιχείων είναι αποχρωµατισµένος, λευκοκίτρινης χροιάς, σε ορισµένες 
µάλιστα περιπτώσεις έχει και ζελατινώδη όψη. 

Αιµορραγίες στις µυϊκές µάζες και στα διάφορα όργανα βρίσκονται σε µεγάλο αριθµό 
στα πτηνά που νεκροτοµούνται. Κατά συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται 
εσφαλµένες υποθέσεις σχετικά µε την προέλευση των αιµορραγιών αυτών, µε επακόλουθο 
τις εσφαλµένες θεραπευτικές αγωγές, οι οποίες συχνά αποβαίνουν καταστρεπτικές για το 
θεραπευόµενο σµήνος. 
 
Αιτιολογία 

Τα αίτια, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν αιµορραγικές καταστάσεις στα πτηνά και 
κατά συνέπεια να συσχετισθούν µε το αιµορραγικό σύνδροµο, µπορούν να καταταχθούν σε 
τρεις οµάδες. Στην πρώτη οµάδα συµπεριλαµβάνονται εκείνα, τα οποία επηρεάζουν το 
µηχανισµό πήξεως του αίµατος, στη δεύτερη εκείνα που κυρίως επιφέρουν αλλοιώσεις στα 
τοιχώµατα των τριχοειδών αγγείων και στην τρίτη αυτά, που µπορούν να επηρεάσουν τόσο 
την πήξη του αίµατος, όσο και την ανατοµική ακεραιότητα των τριχοειδών αγγείων. Οι 
οµάδες αυτές έχουν ως εξής: 
α) Πρώτη οµάδα: 

1. Αβιταµίνωση Κ 
2. ∆ηλητηρίαση από δικουµαρόλη 
3. Οι σουλφοναµίδες 
4. Τα αντιβιοτικά 
5. Το άλευρο της σόγιας 
6. Το τριχλωραιθυλένιο 
7. Μυκοτοξίνες 
8. Νόσος του Gumboro 
9. Ηπατίτιδα µε έγκλειστα 
10. Μόλυνση από αναερόβια βακτήρια 
11. E. coli 

β) ∆εύτερη οµάδα: 
1. Αβιταµίνωση C 
2. Ορισµένα αρσενικούχα κοκκιδιοστατικά 
3. ∆ιάφορες δηλητηριάσεις (π.χ. από χλωριούχο νάτριο) 
4. ∆ιάφορες ιώσεις από ενδοθηλιοτρόπους ιούς 
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5. Νεφρίτιδα - νέφρωση των ορνιθίων 
γ) Τρίτη οµάδα: 

1. Αβιταµίνωση Ε 
2. Έλλειψη σεληνίου 
3. Υπεροξείδια 
Η αβιταµίνωση Κ είχε θεωρηθεί ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας του αιµορραγικού 

συνδρόµου. Με τις σύγχρονες µεθόδους της εκτροφής των ορνίθων, το σιτηρέσιό τους δεν 
περιλαµβάνει χλωρή νοµή µε επακόλουθο τη µειωµένη πρόσληψη βιταµίνης Κ. Οι 
απαιτήσεις σε βιταµίνη Κ ικανοποιούνται µε τη σύνθεσή της από τα βακτήρια της εντερικής 
χλωρίδας και µε την προσθήκη της στο χορηγούµενο µίγµα. Η έλλειψη της βιταµίνης Κ 
θεωρείται από πολλούς η βασική αιτία του αιµορραγικού συνδρόµου στις όρνιθες. 

Ωστόσο, από τα προαναφερθέντα αίτια, τα σχετιζόµενα µε το αιµορραγικό σύνδροµο των 
ορνίθων και τα οποία µπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις παρόµοιες µε την παθολογική 
αυτή κατάσταση, µεγαλύτερη σπουδαιότητα για την πράξη παρουσιάζουν: 

• Η αλόγιστη χρήση των σουλφοναµιδών 

• Η µυκοτοξίνωση 

• Η νόσος του Gumboro 

• Η ηπατίτιδα µε έγκλειστα 

• Η αβιταµίνωση Ε (υπεροξείδια, σελήνιο, θειούχα αµινοξέα) 
Από αυτά, η αβιταµίνωση Ε σε συνδυασµό µε τα υπεροξείδια, το σελήνιο και τα θειούχα 

αµινοξέα σχετίζονται µε παθολογικές καταστάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η 
εγκεφαλοµαλάκυνση, η εξιδρωµατική διάθεση και η µυϊκή δυστροφία. Οι καταστάσεις αυτές 
χαρακτηρίζονται από ειδικά κλινικά συµπτώµατα και ειδικές παθολογοανατοµικές 
αλλοιώσεις, µε συνέπεια την εύκολη διαφοροποίησή τους. Αντίθετα, η διαφορική διάγνωση 
του αιµορραγικού συνδρόµου που οφείλεται στις σουλφοναµίδες, από τις µυκοτοξινώσεις ή 
από τις αιµορραγικές καταστάσεις που οφείλονται στη νόσο του Gumboro και την ηπατίτιδα 
µε έγκλειστα, δεν είναι πάντοτε εύκολη. 
 
Θεραπεία 

Για το αιµορραγικό σύνδροµο που οφείλεται στην αλόγιστη χρήση σουλφοναµιδών ή 
αντιβιοτικών, θα πρέπει αµέσως να διακοπεί κάθε χορήγηση των ουσιών αυτών. Στο 
σιτηρέσιο ενδείκνυται να προστεθεί τριφυλλάλευρο άριστης ποιότητας και σε αναλογία 4-6 
%, σκόνη γάλακτος 1 %, βιταµίνη Ε 20.000-50.000 U.I., όπως και βιταµίνη Κ στη δόση των 
20-40 g ανά τόνο µίγµατος για 2 εβδοµάδες. Ταυτόχρονα µε το πόσιµο νερό µπορεί να 
χορηγηθεί ένα πολυβιταµινούχο σκεύασµα που να περιέχει βιταµίνες του συµπλέγµατος Β. 
Το σκεύασµα αυτό µπορεί να αντικατασταθεί από ξερή ζυθοζύµη, προστιθέµενη στο 
σιτηρέσιο σε αναλογία 3-5 %. Βιταµίνη Κ µπορεί να χορηγηθεί και µε το πόσιµο νερό στη 
δόση των 0,20-0,40 mg κατά κεφαλή για 5-10 ηµέρες. Σε περίπτωση έλλειψης της σκόνης 
του γάλακτος, µπορεί να χορηγηθεί γάλα νωπό σε αναλογία 1:4 ή 1:5 στο πόσιµο νερό µόνο 
τις πρωινές ώρες και για 4-5 ηµέρες. 
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4.1.5. Βιταµίνη F 
Αξίζει να αναφερθεί και µια τελευταία λιποδιαλυτή βιταµίνη µε την ονοµασία βιταµίνη 

F. Είναι κυρίως τρία ακόρεστα λιπαρά οξέα, το λινελαϊκό ή λινολεϊκό, το λινολενικό και το 
αραχιδονικό οξύ. 

Ανεπάρκεια βιταµίνης F προκαλεί στα ζώα, κυρίως, διάφορες παθήσεις του δέρµατος, 
καθώς και καθυστέρηση της ανάπτυξής τους. 
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4.2. Υδατοδιαλυτές βιταµίνες 
Υδατοδιαλυτές βιταµίνες είναι οι βιταµίνες του συµπλέγµατος Β και η Βιταµίνη C, και, 

όπως δηλώνει η ονοµασία τους, είναι διαλυτές στο νερό. 
Βιταµίνη Β ονοµάστηκε, αρχικά, το υδατοδιαλυτό εκχύλισµα που έβγαινε από το φλοιό 

του ρυζιού και θεράπευε την ασθένεια beri-beri ή την πολυνευρίτιδα των πτηνών που 
τρέφονταν µε αποφλοιωµένο ρύζι. Αργότερα, όταν αποµονώθηκε σε καθαρή µορφή, 
ονοµάστηκε θειαµίνη ή βιταµίνη Β1. Μετά την ανακάλυψη και των άλλων βιταµινών Β, 
συµπληρώθηκε το γνωστό σύµπλεγµα των βιταµινών Β, το οποίο περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες βιταµίνες: 

1. Βιταµίνη Β1 (Θειαµίνη, Ανευρίνη, Βιταµίνη αντινευριτική). 
2. Βιταµίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη, Λακτοφλαβίνη). 
3. Βιταµίνη Β3 (Νιασίνη, Νικοτιναµίδιο, Νικοτινικό οξύ, Βιταµίνη ΡΡ). 
4. Βιταµίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ). 
5. Βιταµίνη Β6 (Πυριδοξίνη, Αδερµίνη). 
6. Βιταµίνη Β7 (Βιοτίνη, Βιταµίνη Η). 
7.  Βιταµίνη Β9 (Φολικό οξύ, Φυλλικό οξύ, Βιταµίνη ΒC, Πτεροϋλο-µονο-γλουταµινικό 

οξύ). 
8. Βιταµίνη Β12 (Κυανοκοβαλαµίνη). 
9. Βιταµίνη J (Χολίνη). 
10. Ινοσιτόλη. 
11. Βιταµίνη Η1 (Παρααµινοβενζοϊκό οξύ – PABA). 
 
Οι βιταµίνες αυτές έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 
1. Είναι όλες τους υδατοδιαλυτές. 
2. Περιέχονται στη ζυθοζύµη και στο συκώτι. 
3. Αποτελούν αυξητικούς παράγοντες για τους µικροοργανισµούς και 
4. Η έλλειψή τους από τις τροφές προκαλεί µια σειρά στερητικών συνδρόµων που 

οδηγούν σε παθογενείς καταστάσεις.  
Η σηµασία όλων αυτών των βιταµινών είναι τεράστια για τους διάφορους οργανισµούς. 

Εκτός από τον αφανή βιοκαταλυτικό τους ρόλο για το γενικό µεταβολισµό, έχουν αποδειχθεί 
και πολύτιµα όπλα για την καταπολέµηση πάρα πολλών νοσηµάτων των ζώων 
(φαρµακοδυναµική δράση των βιταµινών). 
 

4.2.1. Βιταµίνη Β1 (Θειαµίνη, Ανευρίνη, Βιταµίνη αντινευριτική) 
Χηµικά, η θειαµίνη ή βιταµίνη Β1 είναι µία ένωση πυριµιδίνης και θειαζόλης. Αρχικά, 

αποµονώθηκε από τα πίτυρα του ρυζιού σε κρυσταλλική µορφή. Οι περισσότερες από τις 
φυσικές ζωοτροφές περιέχουν χαµηλές ποσότητες βιταµίνης Β1. Από τις ζωοτροφές αυτές, 
εξαιρούνται οι δηµητριακοί καρποί. Σηµειωτέον ότι πολλά είδη ψαριών, ιδίως του γλυκού 
νερού, σε ωµή κατάσταση, περιέχουν θειαµινάση, ένα ένζυµο που διασπά τη Β1. Επίσης, 
θειαµινάση περιέχουν και µερικά τοξικά φυτά που συναντούνται και στους ελληνικούς 
βοσκοτόπους, όπως είναι η φτέρη (Pteridium aquilinum) και εκείνα του γένους Εκουϊζέτου 
(Equisetum spp.). Τέλος, το κοκκιδιοστατικό Amprolium σε δόση 500 ppm (5πλάσια της 
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συνιστώµενης) στην τροφή των πτηνών συµπεριφέρεται ως αντιβιταµίνη Β1 όχι µόνο έναντι 
των κοκκιδίων αλλά και έναντι των ίδιων των πτηνών. Η θειαµίνη, όπως άλλωστε οι 
υδατοδιαλυτές βιταµίνες, δεν αποθηκεύεται στο ζωικό οργανισµό και η τυχόν περίσσειά της 
αποµακρύνεται µέσω των ούρων. 

Η σπουδαιότερη ενέργεια αυτής της βιταµίνης, σχετίζεται µε το µεταβολισµό των 
υδατανθράκων. Έχει διαπιστωθεί ότι ανεπάρκεια της Β1 οδηγεί σε ατελή οξείδωση των 
υδατανθράκων. Έτσι, συσσωρεύονται στον οργανισµό τα ενδιάµεσα προϊόντα της 
ανταλλαγής της ύλης και, µάλιστα, το γαλακτικό οξύ και το πυροσταφυλικό οξύ που δε 
µπορούν να καούν. Αλλά και ο µεταβολισµός των λιπών και των πρωτεϊνών διαταράσσεται, 
γιατί δεσπόζει το πυροσταφυλικό οξύ στον όλο µηχανισµό του µεταβολισµού. Η ανεπάρκεια 
εκδηλώνεται µε συµπτώµατα µόνο στα µονογαστρικά ζώα, δηλαδή στους χοίρους, στα πτηνά 
και στα νεαρά µηρυκαστικά πριν από την εγκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της 
µεγάλης κοιλίας τους, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε κάθε άλλη ανεπάρκεια βιταµίνης της 
οµάδας Β. Η ανεπάρκεια της Β1 εκδηλώνεται, τουλάχιστον στα πρώτα στάδιά της, µε µείωση 

της όρεξης, καθυστέρηση της θρέψης και υπερ-διεγερσιµότητα. Ειδικότερα, προκαλεί τη νόσο 
πολυνευρίτιδα, της οποίας κύριο σύµπτωµα είναι η µυϊκή αδυναµία, που µπορεί, σε πολύ 
σοβαρές καταστάσεις, να προκαλέσει µέχρι και παράλυση των άκρων του πάσχοντος ζώου. 
Γενικά, οδηγεί σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις του νευρικού ιστού (στους χοίρους είναι δυνατόν 
να οδηγήσει στη νέκρωση του φλοιού του εγκεφάλου) και, ενδεχόµενα, σε διαταραχές του 

κυκλοφορικού συστήµατος. 
 

4.2.1.1. Πολιοεγκεφαλοµαλάκυνση των βοοειδών 
Η πολιοεγκεφαλοµαλάκυνση αποτελεί σποραδικό, όχι µεταδοτικό νόσηµα, που 

προσβάλλει κυρίως νεαρά βοοειδή και παράλληλα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 
νεκρωτικές εστίες των εγκεφαλικών ελίκων και της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου. 
 
Έκταση - Σηµασία 

Η πολιοεγκεφαλοµαλάκυνση έχει παρατηρηθεί σχεδόν σε όλη την υφήλιο και συνήθως 
προσβάλλει νεαρά βοοειδή, ηλικίας 6-18 µηνών, ενώ σπανιότατα προσβάλλει µόσχους 
µικρότερους των τριών εβδοµάδων ή βοοειδή µεγαλύτερα των δύο χρόνων. Η νόσος µερικές 
φορές παίρνει τη µορφή ενζωοτίας σε µονάδες πάχυνσης µόσχων και η θνησιµότητα 
κυµαίνεται από 1-60 %, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
θνησιµότητα της νόσου ξεπέρασε το ποσοστό του 80 %. 
 
Αιτιολογία 

Η πολιοεγκεφαλοµαλάκυνση των νεαρών βοοειδών οφείλεται σε έλλειψη της θειαµίνης 
(βιταµίνη Β1), γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο κλινικά όσο και πειραµατικά. Έτσι 
διαπιστώθηκε µείωση της συγκέντρωσης της θειαµίνης στον εγκέφαλο και το ήπαρ ασθενών 
ζώων, από 6-13 ppm ξηράς ουσίας σε 1-4 ppm, ενώ η νόσος προκλήθηκε πειραµατικά σε 
µόσχους µε µείωση της χορήγησης της βιταµίνης Β1. Ακόµα, η βελτίωση που παρουσιάζουν 
τα ασθενή ζώα µετά από χορήγηση βιταµίνης Β1, αποδεικνύει ότι ο αιτιολογικός παράγοντας 
της πολιοεγκεφαλοµαλάκυνσης είναι η έλλειψη της συγκεκριµένης βιταµίνης. Η έλλειψη της 
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βιταµίνης Β1 παρατηρείται µετά από βλάβη του µέρους εκείνου της µικροβιακής χλωρίδας 
της µεγάλης κοιλίας που είναι απαραίτητο για τη βιοσύνθεση όλων των βιταµινών του 
συµπλέγµατος Β. Οι αλλοιώσεις αυτές στη σύνθεση της µικροβιακής χλωρίδας 
παρατηρούνται συνήθως στην πορεία διάφορων δυσπεψιών, που οφείλονται είτε στη 
λανθασµένη διατροφή, µε χορήγηση µεγάλων ποσοτήτων συµπυκνωµένων τροφών και 
ανεπαρκών ποσοτήτων χονδροειδών, είτε στη χορήγηση αλλοιωµένων (µουχλιασµένων) 
ενσιρωµάτων ή ακόµα και στην απότοµη αλλαγή του σιτηρεσίου. Πέρα από την αλλοίωση 
της µικροβιακής χλωρίδας που οδηγεί στην ανεπαρκή παραγωγή θειαµίνης, είναι πιθανό στις 
διάφορες δυσπεψίες να παράγονται ουσίες - ανταγωνιστές, που αναστέλλουν τις λειτουργίες 
της θειαµίνης. 
 
Συµπτώµατα 

Η νόσος εµφανίζεται µε δυο µορφές. Η πρώτη προσβάλλει ενσταυλισµένα ζώα, έχει 
υπεροξεία ή οξεία εξέλιξη και βαριά συµπτωµατολογία, ενώ η δεύτερη µορφή έχει ηπιότερα 
συµπτώµατα, βραδύτερη εξέλιξη και προσβάλλει κατά κανόνα ζώα ελεύθερης βοσκής. 

Στην πρώτη µορφή της νόσου τα συµπτώµατα εµφανίζονται απότοµα. Στην αρχή 
παρατηρείται υπερδιέγερση που συνοδεύεται από µυϊκό τρόµο ή σπασµό των µυών της 
κεφαλής ή ακόµη και όλου του σώµατος, ενώ σπάνια είναι δυνατό να παρατηρηθεί έντονη 
επιθετικότητα. Στη συνέχεια το ζώο χάνει την όρασή του, τη δυνατότητα προσανατολισµού, 
κάνει κυκλικές κινήσεις και στέκει απαθές, συνήθως µε την κεφαλή ακουµπισµένη στον 
τοίχο. Παρατηρείται πλήρης ανορεξία, µηρυκασµός στο κενό, σιαλόρροια και τρίξιµο των 
δοντιών. Στην κίνηση παρατηρείται δυσκαµψία των άκρων, αταξικό βάδισµα, αστάθεια των 
πίσω άκρων και οπισθότονος ή µερικές φορές η κεφαλή αιωρείται. Το αντανακλαστικό της 
κόρης συνήθως είναι φυσιολογικό, γεγονός που δείχνει ότι η τύφλωση είναι κεντρικής 
προέλευσης. Μερικές φορές παρατηρείται νυσταγµός. Η θερµοκρασία του σώµατος είναι 
κανονική ενώ παρατηρείται έντονη βραδυκαρδία. Μετά από 12-48 ώρες, το ζώο αδυνατεί να 
εγερθεί και παραµένει είτε σε πλάγια κατάκλιση, µε οπισθότονο και τα άκρα σε ακαµψία ή 
να εκτελούν κινήσεις κωπηλασίας, είτε σε στερνική κατάκλιση µε την κεφαλή να αιωρείται. 
Η γενική κατάσταση των ζώων αυτών επιδεινώνεται ταχύτατα, πέφτουν σε κώµα και 
υποκύπτουν συνήθως µετά από 2-6 ηµέρες. 

Στη δεύτερη µορφή τα συµπτώµατα είναι ηπιότερα και η εξέλιξη της νόσου διαρκεί 8-14 
ηµέρες. 
 
Εξέλιξη - Πρόγνωση 

Στα ζώα που δε γίνεται θεραπεία, το ποσοστό θνησιµότητας ανέρχεται στο 50-90%. Σε 
ένα σηµαντικό ποσοστό των ζώων που γίνονται καλά, είτε αυτόµατα είτε µετά από θεραπεία, 
παραµένουν µόνιµες βλάβες της όρασης, της κίνησης και της συµπεριφοράς, ενώ η όρεξή 
τους είναι µειωµένη, µε αποτέλεσµα η διατήρησή τους να είναι ασύµφορη, εκτός από τον 
κίνδυνο υποτροπής της νόσου που ελλοχεύει. Ζώα που βρίσκονται σε κατάκλιση έχουν κακή 
πρόγνωση, ενώ η επαναφορά της όρασης και της όρεξης θεωρείται θετικό σηµείο σε ζώα 
που βρίσκονται υπό θεραπεία. 
 



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΤΖΙΚΟΥ 

54

∆ιάγνωση 

Με βάση τα κλινικά συµπτώµατα, τις συνθήκες εµφάνισης της νόσου και τον έλεγχο της 
διατροφής, είναι δυνατό να τεθεί υποψία ύπαρξης της πολιοεγκεφαλοµαλάκυνσης. Η 
διάγνωση τίθεται σίγουρα µόνο µετά από ιστολογική εξέταση του εγκεφάλου νεκρών ζώων. 
 
Θεραπεία 

Η θεραπεία της πολιοεγκεφαλοµαλάκυνσης περιλαµβάνει τη χρήση 10-20 mg/kg 
σωµατικού βάρους ενδοφλέβιας ένεσης θειαµίνης την πρώτη ηµέρα και χορήγηση τις 
επόµενες 3-10 ηµέρες 10 mg/kg ΣΒ ενδοµυϊκά. Ακόµα, χορηγούνται αναλγητικά και 
αντιφλογιστικά φάρµακα, όπως το DMSO (Dimethylsulfoxid), στη δόση του 1 mg/kg ΣΒ 
ενδοφλέβια ανά 24ωρο. 

Ακόµα, λαµβάνονται µια σειρά από προστατευτικά µέτρα, όπως η αποµόνωση του ζώου, 
η αποµάκρυνση των τροφίµων που έπαιρνε το ζώο πριν την εµφάνιση της νόσου, η 
χορήγηση υγιούς στοµαχικού περιεχοµένου, χορήγηση υδαρούς τροφής µε καθετήρα, 
χορήγηση 100-500 g µαγιάς µπύρας, ενδοφλέβια χορήγηση ελαφρά υπέρτονου φυσιολογικού 
ορού, έγχυση διουρητικών και αποµάκρυνση µε παρακέντηση του πλεονάζοντος 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 
 
Πρόληψη 

Η πρόληψη της νόσου περιλαµβάνει τη χορήγηση ορθολογισµένων σιτηρεσίων, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε χονδροειδείς τροφές, και την αποφυγή χορήγησης 
αλλοιωµένων τροφίµων, ιδιαίτερα ενσιρωµάτων. 

Σε εκτροφές όπου παρουσιάσθηκαν ήδη κρούσµατα, χορηγείται στα υπόλοιπα ζώα 
θειαµίνη ενδοµυϊκά, στη δόση των 10 mg/kg ΣΒ. 
 

4.2.1.2. Έλλειψη βιταµίνης Β1 στα πτηνά 
Οι δηµητριακοί καρποί και τα υποπροϊόντα τους, το άλευρο του σογιοπλακούντα, το 

άλευρο του βαµβακοπλακούντα και το µηδικάλευρο είναι προϊόντα πλούσια σε βιταµίνη Β1. 
Σε φυσιολογικές συνθήκες, τα τρόφιµα που χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των 
σιτηρεσίων των πτηνών είναι αρκετά πλούσια σε βιταµίνη Β1. Ωστόσο, ορισµένοι 
παράγοντες µπορούν να αλλοιώσουν τη βιταµίνη Β1 και να καταστήσουν τα σιτηρέσια των 
ορνιθίων φτωχά σε θειαµίνη και κατά συνέπεια ικανά να προκαλέσουν καταστάσεις 
αβιταµίνωσης. 

Μεταξύ των παραγόντων αυτών συγκαταλέγονται: 
α) Η θερµότητα. Η βιταµίνη Β1 είναι πολύ ευαίσθητη στη θερµότητα και ιδίως σε 

ουδέτερο ή αλκαλικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τα χορηγούµενα στα πτηνά µίγµατα και 
ειδικότερα όταν βρίσκονται µε τη µορφή συµπήκτων (pellets) δεν πρέπει να περιέχουν 
αλκαλικά άλατα µε τρόπο που να δηµιουργείται αλκαλικό περιβάλλον, το οποίο υποβοηθά 
στη διάσπαση της θειαµίνης. 

β) Τα διθειώδη ιόντα. Τα ιόντα αυτά καταστρέφουν τη βιταµίνη Β1, διαχωρίζοντας τους 
δακτυλίους της θειαζόλης και της πυριµιδίνης. 

γ) Η θειαµινάση. Η θειαµινάση είναι ένζυµο, το οποίο βρίσκεται στους νωπούς ιχθύες, 
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αλλά και στην καρδιά και στη σπλήνα των θερµόαιµων ζώων. Το ένζυµο αυτό διασπά επίσης 
τη θειαµίνη. 

δ) Οι ανταγωνιστικές ουσίες της θειαµίνης. Ορισµένες ουσίες, όπως είναι π.χ. η 
οξυθειαµίνη, έχουν ισχυρή ανταγωνιστική ενέργεια ως προς τη θειαµίνη. Παρόµοια ενέργεια 
έχει το κοκκιδιοστατικό amprolium, του οποίου θα πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη 
χρήση. 
 
Συµπτώµατα 

Τα συµπτώµατα της αβιταµίνωσης Β1, στα µεν ενήλικα πτηνά παρουσιάζονται 3 
εβδοµάδες µετά από τη χορήγηση του φτωχού σε θειαµίνη σιτηρεσίου, ενώ στα νεαρά πτηνά 
µετά από 2 µόνο εβδοµάδες. 

Στα ενήλικα πτηνά κατά κανόνα παρατηρούνται χαλαρές παραλύσεις. Αρχικά 
εµφανίζεται κινητική αταξία. Τα πτηνά κατά τη µετακίνησή τους ανατρέπονται, µε την 
πάροδο των ηµερών παραλύουν οι πτέρυγες, τα κάτω άκρα και ο τράχηλος, συχνά δε η 
κεφαλή γίνεται κυανωτική. 

Αντίθετα µε τις χαλαρές παραλύσεις των ενήλικων πτηνών, στα ορνίθια και στα 
περιστέρια παρατηρείται οπισθότονος. Οι νεοσσοί αρχικά στηρίζονται στους ταρσούς και τα 
µετατάρσιά τους, έχοντας την κεφαλή στραµµένη προς τα άνω και πίσω (όπως λέγεται 
χαρακτηριστικά ‘βλέπουν τα άστρα’). Στη συνέχεια, πέφτουν στο έδαφος µε το 
χαρακτηριστικό πάντα οπισθότονο. Ο θάνατος συνήθως επέρχεται µετά από 2-10 ηµέρες, 
ανάλογα µε το βαθµό των αλλοιώσεων. 
 
Αλλοιώσεις 

Στα θηλυκά κυρίως άτοµα παρατηρείται υπερτροφία των επινεφριδίων, περισσότερο 
εµφανής στη φλοιώδη µοίρα τους. Τα δέρµα και άλλοι ιστοί είναι δυνατό να βρεθούν 
οιδηµατικοί. Τα γεννητικά όργανα (περισσότερο οι όρχεις) βρίσκονται ατροφικά. Ατροφία 
µπορεί να παρατηρηθεί και στην καρδιά, στο µυώδη στόµαχο και στο έντερο. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η προσθήκη ξερής ζυθοζύµης στο χορηγούµενο µίγµα (2-5 %) το εµπλουτίζει σε 
θειαµίνη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για προληπτικούς όσο και για θεραπευτικούς 
σκοπούς. Συχνά, η έγχυση λίγων mg βιταµίνης Β1 στα πάσχοντα πτηνά επιφέρει την ταχεία 
ίασή τους. Το αποτέλεσµα αυτό είναι δυνατό να επιβεβαιώσει και τη διάγνωση της 
αβιταµίνωσης αυτής. Η θεραπευτική δόση στα ορνίθια και στα περιστέρια είναι 5-10 mg 
ηµερησίως, ενώ στα ενήλικα πτηνά είναι 10-40 mg ηµερησίως. 
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4.2.2. Βιταµίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη, Λακτοφλαβίνη) 
Η ριβοφλαβίνη ή βιταµίνη Β2, καλείται και λακτοφλαβίνη, διότι αρχικά είχε αποµονωθεί 

από το γάλα. Χηµικά, είναι µία χρωστική ουσία, που αποτελείται από ένα δακτύλιο, την 
αλλοξάνη, και µία πεντόζη, τη ριβιτόλη. Η φυσιολογική λειτουργία της αφορά στο 
µεταβολισµό των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών. Η δράση της οφείλεται στο γεγονός 
του ότι είναι συνένζυµο πολλών ενζύµων (αναπνευστικά ένζυµα), που παίζουν σπουδαίο 
ρόλο στις διάφορες οξειδο-αναγωγικές αντιδράσεις ως φορείς υδρογόνου. Είναι τα περίφηµα 
«κίτρινα ένζυµα», µε τα οποία γίνεται η αναπνοή των ιστών. Τροφές πλούσιες σε βιταµίνη 
Β2 είναι η ζυθοζύµη, το γάλα, ορισµένα λαχανικά, η µηδική, τα ιχθυάλευρα, ενώ τα 
σπέρµατα σιτηρών είναι αµελητέες πηγές της εν λόγω βιταµίνης. ∆εν υπάρχουν στη φύση 
πρωτογενείς αντιβιταµίνες για τη Β2, είναι, όµως, δυνατόν σε ορισµένες ζωοτροφές που είναι 
πλούσιες σε ριβοφλαβίνη και υπόκεινται στην επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας να 
παραχθούν από τη διάσπασή της το φωτόχρωµα και η λακτοφλαβίνη που δρουν ως 
αντιβιταµίνες. 
 

 
 

Εικ. 4. Χηµική δοµή ριβοφλαβίνης. 

 
Τα ζώα που έχουν χαµηλές ποσότητες βιταµίνης Β2 στον οργανισµό τους καλούνται και 

«αριβοφλαβινικά». Σπάνια παρατηρείται ανεπάρκεια της Β2 στην πράξη. Στα 
αριβοφλαβινικά, ωστόσο, ζώα έχει παρατηρηθεί µια σειρά διαταραχών που οι κυριότερες 
είναι: 

1. Ανάπτυξη νεόπλαστων τριχοειδών πάνω στον κερατοειδή (αγγειοποίηση του 
κερατοειδούς), 

2. Γλωσσίτιδα, 
3. Χειλίτιδα, 
4. Νευρολογικές διαταραχές, και κυρίως 
5. Αναστολή της ανάπτυξης του σώµατος. 
Κρούσµατα συµβαίνουν στα µονογαστρικά ζώα, δηλαδή στους χοίρους και στα πτηνά, 

και στα νεαρά µηρυκαστικά πριν από την πλήρη ανάπτυξη των προστοµάχων τους. 
Ειδικότερα, στα πτηνά η ανεπάρκεια εκδηλώνεται µε έντονη στρέβλωση και σπαστική κάµψη 
των δακτύλων τους προς τα έσω, ενώ στους χοίρους µε διάρροια, καθώς και µε διαταραχές: 
οφθαλµικές, δερµατικές και των άκρων. 
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Εικ. 5. Στερεοχηµική δοµή ριβοφλαβίνης. 

 
 

4.2.2.1. Έλλειψη βιταµίνης Β2 στα πτηνά 
Η ριβοφλαβίνη είναι υδατοδιαλυτή και θερµοάντοχη χηµική ουσία, η οποία 

αδρανοποιείται εύκολα από το φως και κατά κύριο λόγο όταν βρίσκεται σε αλκαλικό 
περιβάλλον. Είναι ουσία κίτρινης χροιάς. Οι διαλύσεις στις οποίες υπάρχει όταν εκτεθούν σε 
κυανό ή υπεριώδες φως εµφανίζουν πρασινίζοντα φθορισµό. Ο πρασινωπός χρωµατισµός 
του λευκώµατος των αυγών οφείλεται στη ριβοφλαβίνη. Η βιταµίνη αυτή συναντάται, 
επίσης, στο γάλα και στα υποπροϊόντα του, στο µηδικάλευρο και στα ηπατάλευρα. 
Συνθέτεται δε σε ικανή ποσότητα από τις ζύµες και τα βακτήρια. Σε ικανές ποσότητες 
λαµβάνεται κατά τις ζυµώσεις διαφόρων ουσιών µε την παρουσία βακτηρίων και ειδικότερα 
του Clostridium acetobutylicum. 
 
Αιτιολογία 

Στη συστηµατική πτηνοτροφία, η έλλειψη της ριβοφλαβίνης είναι δυνατό να 
παρατηρηθεί µετά από µακροχρόνια χορήγηση µε το σιτηρέσιο νιτροφουραζόνης ή 
σουλφοδιµεθυλπυριµιδίνης. Είναι, δηλαδή, η απόρροια των µεταβολών της εντερικής 
χλωρίδας, οι οποίες ακολουθούν τη µακροχρόνια χορήγηση των ουσιών αυτών. 
 
Συµπτώµατα 

Τα νεαρά ορνίθια (2-3 εβδοµάδων) αρχικά παρουσιάζουν απροθυµία µετακινήσεως. 
Πολλά από αυτά στηρίζονται στους ταρσούς και στα µετατάρσιά τους, όταν δε 
εξαναγκαστούν να µετακινηθούν κινούνται µε τους ταρσούς, στηριζόµενα στις πτέρυγές 
τους. Χαρακτηριστική είναι η εσωσυστροφή και ο υπτιασµός των δακτύλων σε µορφή 
γρόνθου (Curled toe disease). Οι µύες της κνήµης είναι ατροφικοί και το δέρµα ξερό. Σε 
προχωρηµένες καταστάσεις, τα ορνίθια βρίσκονται σε συνεχή κατάκλιση, µε τα άκρα τους 
σε έκταση, πολλές φορές το ένα προς τα εµπρός και το άλλο προς τα πίσω, λαµβάνοντας τη 
στάση του «δροµέως µετ’ εµποδίων», η οποία παρατηρείται και κατά τη νόσο του Marek. 

Στα ενήλικα πτηνά και ειδικότερα στις ωοπαραγωγικές όρνιθες, παρατηρείται µείωση 
της ωοπαραγωγής και του βαθµού της εκκολαπτικότητας των αυγών. Η µειωµένη αυτή 
εκκολαπτικότητα εµφανίζεται από τη δεύτερη εβδοµάδα µετά τη χορήγηση του φτωχού σε 
ριβοφλαβίνη σιτηρεσίου και αποκαθίσταται µετά από πάροδο 7 ηµερών από τον 
εµπλουτισµό του σιτηρεσίου µε ριβοφλαβίνη. Η µειωµένη εκκολαπτικότητα οφείλεται σε 
αυξηµένους θανάτους των εµβρύων, οι οποίοι λαµβάνουν χώρα κατά τη δεύτερη εβδοµάδα 
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της επωάσεως. 
Τα εκκολαπτόµενα έµβρυα είναι µικρότερα σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά, πολλά 

µάλιστα είναι οιδηµατικά και παρουσιάζουν ατελή πτεροφυΐα. Ατελής πτεροφυΐα στην 
περιοχή της ράχης παρατηρείται συχνά σε νεοσσούς που προέρχονται από γεννήτορες µε 
πτέρωµα µελανό, γιατί τα πτηνά αυτά εµφανίζουν κακή χρησιµοποίηση της ριβοφλαβίνης. 

Στα νεαρά ινδορνίθια, η αριβοφλαβίνωση προκαλεί αναστολή της σωµατικής ανάπτυξης 
και εφελκιδώδεις αλλοιώσεις στις γωνίες του ράµφους και στα βλέφαρα. Στην περιοχή της 
κνήµης, αλλά και στο δέρµα των ταρσών, των µεταταρσίων και των δακτύλων, εµφανίζεται 
σοβαρή εφελκιδώδης δερµατίτιδα, όµοια µε εκείνη που παρατηρείται στα ορνίθια κατά την 
έλλειψη του παντοθενικού οξέος. 
 
Αλλοιώσεις 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο θύµος αδένας παρουσιάζεται συµφορηµένος και ατροφικός. 
Τα ισχιακά και τα βραχιόνια νεύρα, σε σοβαρές καταστάσεις αριβοφλαβίνωσης, είναι 
διογκωµένα και οιδηµατικά έως και 4-5 φορές σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά. Ιστολογικά 
παρατηρούνται αλλοιώσεις στα µυελώδη έλυτρα των περιφερικών νεύρων. Συχνά 
συνυπάρχει διόγκωση και κατακερµατισµός του κυλινδράξονα, πολλαπλασιασµός των 
κυττάρων του Schwann, αλλοίωση της µυελίνης, γλοίωση και χρωµατόλυση στο νωτιαίο 
µυελό. Στις περιπτώσεις παράλυσης των δακτύλων παρατηρείται εκφύλιση των νευροµυϊκών 
πλακών και των µυών. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Εσωσυστροφή των δακτύλων είναι δυνατό να παρατηρηθεί στο ραχιτισµό (στον οποίο 
όµως τα οστά και το ράµφος είναι εύκαµπτα). Οι παραλύσεις από την αριβοφλαβίνωση και 
κυρίως, όταν συνυπάρχει και διόγκωση των βραχιόνιων και ισχιακών νεύρων, µπορούν να 
συγχυστούν µε τη νευρική µορφή της νόσου του Marek (η νόσος όµως αυτή παρατηρείται σε 
πολύ µεγαλύτερα πτηνά, συχνά µάλιστα βρίσκονται σε ορισµένα πτηνά αλλοιώσεις 
ιριδοκυκλίτιδας ή και νεοπλαστικές αλλοιώσεις των σπλάχνων). Τέλος, στην πήρωση, τα 
πτηνά συχνά στηρίζονται στους ταρσούς τους, όπως και στην αριβοφλαβίνωση (στην 
πήρωση όµως οι ταρσικές αρθρώσεις είναι πλατυσµένες, υπάρχει ολίσθηση του αχίλλειου 
τένοντα, ενώ τα µετατάρσια είναι βραχύτερα από τα φυσιολογικά και πολύ σκληρά). 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η ξερή ζυθοζύµη σε αναλογία 2-5 % µέσα στο χορηγούµενο µίγµα προλαµβάνει ή και 
θεραπεύει τις καταστάσεις αριβοφλαβίνωσης. Θεραπευτικά µπορεί να χορηγηθεί 
ριβοφλαβίνη (παρεντερικά ή Per os) και στη δόση των 2-4 mg κατά νεοσσό, ενώ για τα 
ενήλικα πτηνά στη δόση των 5-10 mg. 
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4.2.3. Βιταµίνη Β3 (Νιασίνη, Νικοτιναµίδιο, Νικοτινικό οξύ, Βιταµίνη ΡΡ, Βιταµίνη 
αντιπελλαγρική) 

Η νιασίνη ή νικοτινικό οξύ λέγεται και παράγοντας ΡΡ, επειδή θεραπεύει την πελλάγρα. 
Χηµικά, είναι ένας δακτύλιος πυριµιδίνης µε µία καρβοξυλική οµάδα. Η ενεργή µορφή της 
νιασίνης µέσα στο ζωικό οργανισµό είναι το νικοτιναµίδιο, ενώ το νικοτινικό οξύ είναι η 
µορφή µε την οποία βρίσκεται στις διάφορες τροφές. Ο φυσιολογικός ρόλος της νιασίνης 
προκύπτει από το γεγονός ότι αποτελεί συστατικό δύο συνενζύµων πρωταρχικής σηµασίας 
για το µεταβολισµό µέσα στο ζωικό οργανισµό. Το ένα συνένζυµο είναι το Νικοτιναµιδο-
Αδενινο-∆ινουκλεοτίδιο (NAD) και το άλλο το Φωσφορικό Νικοτιναµιδο-Αδενινο-
∆ινουκλεοτίδιο (NADP). Αυτά τα ένζυµα λαµβάνουν µέρος στο µεταβολισµό των 
υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών. Είναι σπουδαίας σηµασίας γιατί καταλύουν 
µεταβολικές αντιδράσεις που παρέχουν στον οργανισµό ενέργεια. Ειδικότερα, συµµετέχουν 
στη σύνθεση και στη διάσπαση των αµινοξέων, καθώς και στην οξείδωση των καταλοίπων 
τους. Επίσης, στη σύνθεση και τον καταβολισµό της γλυκερόλης, καθώς και στη σύνθεση 
και την οξείδωση των λιπαρών οξέων και των προϊόντων καταβολισµού τους, µέσω του 
κύκλου του Krebs. Τέλος, είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του δέρµατος και 
των οργάνων της πέψης. 

Η νιασίνη, µε τη µορφή του νικοτινικού οξέος, βρίσκεται σε όλες τις συνήθεις ζωοτροφές 
φυτικής και ζωικής προέλευσης. Αφθονεί στη ζυθοζύµη, στα πίτυρα των δηµητριακών, τα 
χλωρά χόρτα, τα κρεατάλευρα και στο συκώτι των ψαριών. Η περιεχόµενη, όµως, νιασίνη 
στα σπέρµατα του καλαµποκιού, του σιταριού και του σόργου έχει πολύ µικρή βιο-
διαθεσιµότητα. ∆υσµενής παράγοντας για την in vivo διαθεσιµότητά της είναι όχι µόνο η 
ανεπάρκεια του αµινοξέος τρυπτοφάνη, αφού αυτό αποτελεί την πρόδροµη ουσία της 
σύνθεσής της στους ιστούς του ζωικού οργανισµού, αλλά και µια αντιβιταµίνη της, το 
υδραζινο-νικοτινικό οξύ, που βρίσκεται στα σπέρµατα του καλαµποκιού. 

Η έλλειψή της προκαλεί την ασθένεια πελλάγρα (pella agra σηµαίνει σκληρό δέρµα), 
κατά την οποία παρατηρείται ατροφία του δέρµατος ή δερµατίτιδα και ανωµαλίες στο 
πεπτικό σύστηµα, δηλαδή φλεγµονή των επιθηλίων του, εµετούς ή και, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, διάρροιες. Επίσης, προσβάλλεται το κεντρικό νευρικό σύστηµα µε εµφάνιση 

έντονων σπασµών κυρίως στα εµπρόσθια άκρα του προσβεβληµένου ζώου. Ανεπάρκεια 
παρατηρείται, κυρίως, στους χοίρους και τα πτηνά, συνήθως µετά από κατάχρηση στην 
κατανάλωση σπερµάτων καλαµποκιού. Στους χοίρους, εκδηλώνεται µε καθυστέρηση της 
ανάπτυξης και εµφάνιση πελλάγρας. Στα πτηνά, συµβάλλει στην πρόκληση της 
ψευδοπήρωσης (διόγκωση κνηµοµεταταρσικής άρθρωσης και στρέβλωση της κνήµης). 
Πιστεύεται πως η νόσος δεν οφείλεται µόνο στην έλλειψη της νιασίνης, αλλά προκαλείται σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη και των βιταµινών Ε, Β2, παντοθενικού οξέος και βιοτίνης, 
καθώς και µε την ανεπάρκεια ψευδαργύρου. Στα πτηνά παρατηρούνται και διάφορα άλλα 
συµπτώµατα, όπως ανορεξία, καθυστέρηση της σωµατικής αύξησης, µειωµένη πτεροφυΐα, 
νεκρωτική γλωσσίτιδα και γαστρεντερίτιδα. 
 

4.2.3.1. Έλλειψη νιασίνης στα πτηνά 
Η νιασίνη υπεισέρχεται ως συνένζυµο σε δυο βασικά ένζυµα. Το συνένζυµο Ι ή DPN ή 
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NAD (διφωσφοπυριδινονουκλεοτίδιο ή νικοτιναµιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο) και το 
συνένζυµο ΙΙ ή TPN ή NADP (τριφωσφοπυριδινονουκλεοτίδιο ή φωσφορικό νικοτιναµιδο-
αδενινο-δινουκλεοτίδιο). Τα δυο αυτά συνένζυµα διαδραµατίζουν ρόλο βασικό στον 
ενδιάµεσο µεταβολισµό γιατί ενεργούν ως µεταφορείς ιόντων υδρογόνου. Με τον τρόπο 
αυτό τα εν λόγω συνένζυµα επηρεάζουν το µεταβολισµό των υδατανθράκων, των λιπών και 
των πρωτεϊνών. Ειδικότερα, υπεισέρχονται στην αναερόβια και αερόβια (κύκλος του 
τρικαρβοξυλικού οξέος) οξείδωση της γλυκόζης. Σε ό,τι αφορά το µεταβολισµό των λιπών, 
το NAD κρίνεται απαραίτητο για τη σύνθεση και τον καταβολισµό της γλυκερόλης, για τη 
σύνθεση των λιπαρών οξέων και για την οξείδωση των αλυσίδων του άνθρακα κατά τον 
καταβολισµό των λιπών στον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος (κύκλος του Krebs). Για τα 
αµινοξέα, τόσο το NAD όσο και το NADP, είναι απαραίτητα για τη σύνθεση ή την 
αποδόµησή τους, όπως και για την οξείδωση των προϊόντων της αποδόµησής τους. 

Τρόφιµα πλούσια σε νιασίνη είναι η κριθή, ο σίτος και τα υποπροϊόντα του, η ζυθοζύµη, 
τα ιχθυάλευρα κ.τ.λ. Αντίθετα, η βρώµη και ο αραβόσιτος θεωρούνται τρόφιµα φτωχά σε 
νιασίνη. 

Οι ανάγκες των ορνιθίων και των ορνίθων σε νιασίνη εξαρτώνται από την 
περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε τρυπτοφάνη. Έχει παρατηρηθεί ότι η τρυπτοφάνη στους 
ιστούς των ορνίθων, των ινδορνίθων ή ακόµη και στα έµβρυά τους, µετατρέπεται σε νιασίνη. 
Για τη µετατροπή αυτή, απαραίτητη θεωρείται η πυριδοξίνη (βιταµίνη Β6). Κατά συνέπεια, 
για την εκτίµηση του βαθµού της ανεπάρκειας του σιτηρεσίου σε νιασίνη, θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη η περιεκτικότητά του σε τρυπτοφάνη και πυριδοξίνη. 
 
Συµπτώµατα 

Καταστάσεις ανεπάρκειας της νιασίνης παρατηρούνται στα ορνίθια, όταν τα σιτηρέσιά 
τους είναι πλούσια σε αραβόσιτο και κατά συνέπεια φτωχά σε τρυπτοφάνη. Ορισµένοι 
ερευνητές πιστεύουν ότι ο αραβόσιτος έχει και αντιβιταµινική ενέργεια. Στα ορνίθια 
παρατηρείται µειωµένη αύξηση του σωµατικού τους βάρους, ερυθρότητα του βλεννογόνου 
της στοµατικής κοιλότητας και ατελής πτεροφυΐα. Το πτέρωµα ειδικότερα είναι ανορθωµένο 
και πολύ εύθρυπτο. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται εφελκιδώδης δερµατίτιδα, η οποία κατά κύριο 
λόγο εντοπίζεται στα κάτω άκρα, πάρεση και τρόµος. 

Στα ινδορνίθια, η έλλειψη της νιασίνης προκαλεί διόγκωση των ταρσικών αρθρώσεων 
και στρέβλωση των κάτω άκρων, όµοια µε αυτή που παρατηρείται στην πήρωση, τη 
σχετιζόµενη βασικά µε την έλλειψη µαγγανίου και χολίνης. Πρέπει, όµως, να τονιστεί ότι 
στην κατάσταση αυτή σπάνια παρατηρείται ολίσθηση του αχίλλειου τένοντα 
(ψευδοπήρωση), ενώ στην πήρωση σταθερά βρίσκεται η αλλοίωση αυτή. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η ξερή ζυθοζύµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί προληπτικά και θεραπευτικά. Θεραπευτικά 
µπορούν επίσης να χορηγηθούν και πολυβιταµινούχα σκευάσµατα του συµπλέγµατος Β. 
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4.2.4. Βιταµίνη Β5 (Παντοθενικό οξύ, ∆ιηθητικός παράγοντας, Αντιδερµατικός 
παράγοντας των νεοσσών) 

Το παντοθενικό οξύ βρίσκεται παντού στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο. Από το 
γεγονός αυτό προέκυψε και η ονοµασία του (από την ελληνική λέξη «πάντοθεν»). Από 
χηµικής άποψης, αποτελεί ένωση της β-αλανίνης µε ένα παράγωγο, το βουτυρικό οξύ. Αυτή 
η βιταµίνη ως συστατικό του συνενζύµου Α (CoA) συµβάλλει στη ρύθµιση του 
µεταβολισµού των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών. Ειδικότερα, παίζει 
κεντρικό ρόλο στη σύνθεση των λιπών και είναι αναντικατάστατη στις λειτουργίες του 
δέρµατος και των βλεννογόνων, στη διαδικασία της ανάπτυξης του τριχώµατος και 
πτερώµατος, καθώς και στην αντίσταση στις λοιµώξεις. Σηµειωτέον ότι το CoA 
υπεισέρχεται και στην ακετυλίωση της χολίνης - κατά τη σύνθεση της ακετυλοχολίνης - στο 
σχηµατισµό του κιτρικού οξέος στον κύκλο του Krebs, στην οξείδωση των λιπαρών οξέων, 
καθώς και των κετονοξέων που προέρχονται από την απαµίνωση των αµινοξέων. ∆εν 
υπάρχουν στη φύση αντιβιταµίνες παντοθενικού οξέος, ενώ υπάρχουν ορισµένες ουσίες, 
φαρµακευτικές ή όχι, όπως η σουλφαπυριδίνη, το σαλικυλικό οξύ κ.ά., που δρουν δυσµενώς 
στη µεταβολική χρησιµοποίησή της. 
 

                       
 

Εικ. 6. Χηµική και στερεοχηµική δοµή παντοθενικού οξέως . 
 

Περιέχεται σε µεγάλες ποσότητες στον κρόκο του αυγού, στα προϊόντα γάλακτος, στα 
υποπροϊόντα αλευροποιίας, στα αράπικα φυστίκια, στα πίτυρα του σιταριού και σε 
µεγαλύτερες ποσότητες στους νεφρούς και στο συκώτι. 

Σπάνια παρατηρείται έλλειψη παντοθενικού οξέος στα ζώα. Στις σπάνιες, όµως, αυτές 
περιπτώσεις, προκαλείται αλλοίωση του χρώµατος των τριχών και του δέρµατος, καθυστέρηση 

της ανάπτυξης, καταβολή της θρέψης και αλλοιώσεις στο νευρικό σύστηµα. Ειδικότερα στους 
χοίρους, η ανεπάρκεια εκδηλώνεται µε πεπτικές διαταραχές και κινητική αταξία, η οποία 
συχνά οδηγεί σε µια κατάσταση γνωστή µε την ονοµασία «βηµατισµός της χήνας», ενώ 
στους νεοσσούς εµφανίζεται µε ανωµαλίες στο πτέρωµα και µε δερµατίτιδα. Συνήθως, η 
συγκεκριµένη ανεπάρκεια συνοδεύει γενικά ανεπάρκειες βιταµινών της οµάδας Β. 
 

4.2.4.1. Έλλειψη παντοθενικού οξέος στα πτηνά 
Το παντοθενικό οξύ είναι ευρέως διαδεδοµένο στη φύση. Για το λόγο αυτό έλαβε και την 

ονοµασία του. Η βιολογική σπουδαιότητα του παντοθενικού οξέος οφείλεται στο γεγονός ότι 
υπεισέρχεται στο συνένζυµο Α (ένζυµο ακετυλιώσεως). Το συνένζυµο Α ενώνεται µε τις 
ρίζες των λιπαρών οξέων και του οξικού οξέος, τα οποία ενεργοποιεί, διευκολύνοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τις µεταβολικές διεργασίες. Κατά συνέπεια, επηρεάζει το µεταβολισµό των 
λιπών και των υδατανθράκων. Επιπλέον, υποβοηθά στην ακετυλίωση της χολίνης, η οποία 
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θεωρείται απαραίτητη για τη χηµική µεταβίβαση των νευρικών ώσεων. Ακόµη, επηρεάζει 
την ακετυλίωση των σουλφοναµιδών και του παρααµινοβενζοϊκού οξέος. Θεωρείται επίσης 
απαραίτητο για τη σύνθεση ουσιών υψηλής βιολογικής αξίας, όπως είναι η χοληστερόλη, οι 
στεροειδείς ορµόνες και οι πορφυρίνες. Το παντοθενικό οξύ είναι ουσία υδατοδιαλυτή, η 
οποία βρίσκεται στα φυτά, στα πίτυρα των δηµητριακών καρπών και σε ορισµένους 
πλακούντες. Το παντοθενικό οξύ που βρίσκεται στα διάφορα τρόφιµα καταστρέφεται από τη 
θερµότητα σε ξηρό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό τα µίγµατα πολλές φορές δεν περιέχουν 
την κατάλληλη ποσότητα παντοθενικού οξέος. 
 
Συµπτώµατα 

Τα νεαρά ορνίθια που διατρέφονται µε σιτηρέσιο φτωχό σε παντοθενικό οξύ, 
παρουσιάζουν µειωµένη ανάπτυξη, κακή πτεροφυΐα, το δε πτέρωµα συχνά εµφανίζεται 
ανώµαλο και ανορθωµένο. Στη συνέχεια παρατηρείται εφελκιδώδης δερµατίτιδα στις γωνίες 
του ράµφους, στα βλέφαρα (τα οποία συχνά είναι συγκολληµένα), γύρω από την αµάρα και 
στα δάχτυλα. Στις όρνιθες αυγοπαραγωγής παρατηρείται µείωση της αυγοπαραγωγής και 
µείωση της εκκολαπτικότητας των αυγών λόγω αυξηµένων θανάτων των εµβρύων. Στις 
χρόνιες περιπτώσεις ανεπάρκειας του παντοθενικού οξέος, µετά από περίοδο 4-5 µηνών, 
παρατηρείται πτώση των φτερών από την κεφαλή και τον τράχηλο. Πολύ συχνά στις 
περιπτώσεις αυτές παρατηρείται και αποχρωµατισµός του πτερώµατος. 
 
Αλλοιώσεις 

Στην ανεπάρκεια του παντοθενικού οξέος, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις στο νωτιαίο µυελό, υποπλασία του θύµου αδένα, εκφύλιση του ήπατος και 
φλεγµονώδεις αλλοιώσεις στους νεφρούς. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι το παντοθενικό οξύ 
συγκαταλέγεται µεταξύ των αιτιών που προκαλούν την πήρωση. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Οι δερµατικές αλλοιώσεις θα πρέπει να διασταλούν από τα επιθηλιώµατα της 
διφθεροευλογιάς (στην οποία όµως δεν εντοπίζονται µόνο στις γωνίες του ράµφους αλλά και 
σε άλλα σηµεία του δέρµατος της κεφαλής, σε ορισµένα µάλιστα πτηνά βρίσκονται και 
διφθεροειδείς αλλοιώσεις στη στοµατική κοιλότητα). Στην έλλειψη της βιοτίνης η 
δερµατίτιδα των δαχτύλων είναι πιο σοβαρή, υπάρχουν συχνά διαβρώσεις του δέρµατος, οι 
οποίες εντοπίζονται κυρίως στο δέρµα της κάτω επιφάνειας των δακτύλων. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η ξερή ζυθοζύµη µπορεί να χορηγηθεί και για προληπτικούς και για θεραπευτικούς 
σκοπούς. Επίσης, µπορούν να χορηγηθούν, διαλυµένα στο νερό, πολυβιταµινούχα 
σκευάσµατα που περιέχουν παντοθενικό οξύ. 
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4.2.5. Βιταµίνη Β6 (Πυριδοξίνη, Αδερµίνη) 
Η πυριδοξίνη ή βιταµίνη Β6, χηµικώς είναι µίγµα τριών ουσιών, δηλαδή της θυροξίνης, 

της φωσφορικής πυριδοξάλης και της φωσφορικής πυριδοξαµίνης. Συµµετέχει στη δοµή 
αρκετών ενζύµων που δρουν στο ζωικό οργανισµό. Μετά από φωσφορυλίωση, χρησιµεύει 
ως συνένζυµο σε πολλές µεταβολικές διεργασίες, όπως είναι οι τρανσαµινώσεις, οι 
αποκαρβοξυλιώσεις κ.ά. Ειδικότερα, συντελώντας στην αποκαρβοξυλίωση του αµινοξέος 
τρυπτοφάνη, λαµβάνει µέρος στη σύνθεση της νιασίνης, καθώς και γενικά, στο µεταβολισµό 
των πρωτεϊνών και των λιπών. Για την πυριδοξίνη, οι ορµόνες θυροξίνη και οιστραδιόλη, 
καθώς και η στιλβοιστρόλη δρουν ως αντιβιταµίνες της. Επίσης, ως αντιβιταµίνες Β6 δρουν 
το ισονιαζίδιο και η δεσοξυ-πυριδοξίνη, καθώς και ένας µη ταυτοποιηµένος παράγοντας που 
περιέχεται στα σπέρµατα του λιναριού. 
 

                        
 

Εικ. 7. Χηµική και στερεοχηµική δοµή πυριδοξίνης. 
 

Τροφές πλούσιες σε βιταµίνη Β6 είναι το συκώτι των ψαριών, τα δηµητριακά µε τα 
πίτυρά τους και η ζυθοζύµη. 

Έλλειψή της προκαλεί διαφόρων µορφών δερµατίτιδες (κατά κύριο λόγο δερµατίτιδα του 
τύπου του σµηγµατορροϊκού), γλωσσίτιδα και στοµατίτιδα. Χαρακτηρίζεται από 
καθυστέρηση της ανάπτυξης και συνοδεύεται συνήθως από αλλοιώσεις νεύρων, οι οποίες - 
ιδιαίτερα στα πτηνά - συνεπάγονται έντονα νευρικά συµπτώµατα. Πάντως η θυροξίνη είναι 
ουσία απαραίτητη για το µεταβολισµό των αµινοξέων, αλλά και για τη µεταφορά τους µέσα 
στα κύτταρα. Σήµερα, επίσης, πιστεύεται ότι συµµετέχει στο µεταβολισµό του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος και στο σχηµατισµό της αιµοσφαιρίνης. 
 

4.2.5.1. Έλλειψη πυριδοξίνης στα πτηνά 
Η πυριδοξίνη υπεισέρχεται στο µεταβολισµό των αµινοξέων, των λιπαρών οξέων και των 

υδατανθράκων. Τα συνένζυµά της (φωσφορική πυριδοξάλη και φωσφορική πυριδοξαµίνη) 
υπεισέρχονται βασικά στις διεργασίες της απαµίνωσης, της τρανσαµίνωσης και της 
αποκαρβοξυλίωσης των αµινοξέων. 

Στις περιπτώσεις έλλειψης της πυριδοξίνης, ελαττώνεται η περιεκτικότητα της 
σεροτονίνης στους ιστούς. Η φωσφορική πυριδοξάλη θεωρείται ότι επηρεάζει τη σύνθεση 
του γ-αµινοβουτυρικού οξέος, της αδρεναλίνης και της ισταµίνης. Η φωσφορική πυριδοξάλη 
θεωρείται επίσης απαραίτητη για τη µεταφορά των αµινοξέων µέσα στα κύτταρα, για τη 
σύνθεση των ακόρεστων λιπαρών οξέων και ειδικότερα για τη µετατροπή του λινελαϊκού σε 
αραχιδονικό οξύ. Το φαινόµενο αυτό εξηγεί και το γεγονός της δερµατίτιδας που 
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προκαλείται από την έλλειψη της πυριδοξίνης, η οποία µοιάζει µε αυτή που παρατηρείται 
κατά την έλλειψη των ακόρεστων λιπαρών οξέων. 

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι οι ανάγκες των πτηνών σε πυριδοξίνη ποικίλουν 
ανάλογα µε τη φυλή και τον κλώνο αυτής. Σε γενικές όµως γραµµές, θεωρείται ότι το ποσό 
της πυριδοξίνης, το οποίο εµπεριέχεται στα διάφορα τρόφιµα, καλύπτει τις ανάγκες των 
πτηνών. Όταν τα σιτηρέσια περιέχουν υψηλές ποσότητες ενώσεων υδραζίδης και 
σεµικαρβαζίδης, παρατηρούνται συµπτώµατα πυριδοξινοπενίας. 
 
Συµπτώµατα 

Γενικά, κατά την έλλειψη της πυριδοξίνης, παρατηρείται ανορεξία, µειωµένη σωµατική 
ανάπτυξη και νευρικά συµπτώµατα. Τα νευρικά αυτά συµπτώµατα εκδηλώνονται µε 
σπασµούς τονικοκλονικούς, οι οποίοι απολήγουν στο θάνατο. Κατά την εκδήλωση των 
νευρικών συµπτωµάτων, ορισµένα πτηνά παρουσιάζουν κυκλοτερείς κινήσεις, χτυπούν τις 
πτέρυγές τους, πέφτουν στο έδαφος ή περιστρέφονται, στηριζόµενα στη ράχη τους, 
παρουσιάζοντας σπαστικές κινήσεις των άκρων και της κεφαλής. Τα συµπτώµατα αυτά 
µπορούν να συγχυστούν µε την εγκεφαλοµαλάκυνση, είναι όµως εντονότερα συγκριτικά µε 
αυτά που παρατηρούνται στην εγκεφαλοµαλάκυνση, εξάλλου συχνά απολήγουν σε 
εξάντληση ή στο θάνατο των πτηνών. Στα ενήλικα πτηνά συχνά παρατηρείται µείωση της 
αυγοπαραγωγής και της εκκολαπτικότητας των αυγών, µείωση της καταναλισκόµενης 
τροφής, µείωση του σωµατικού βάρους και τελικά επέρχεται ο θάνατος. Τέλος, η ανεπάρκεια 
της πυριδοξίνης µειώνει τη φυσική άµυνα και την αντίσταση του οργανισµού και το βαθµό 
της σύνθεσης των αντισωµάτων. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Μπορεί να χορηγηθεί ξερή ζυθοζύµη, η οποία αποτρέπει την εµφάνιση πυριδοξινοπενίας. 
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4.2.6. Βιταµίνη B7 (Βιοτίνη, Βιταµίνη Η) 
Η βιοτίνη βρίσκεται στα αυγά και στο συκώτι. Η έλλειψή της προκαλεί δερµατίτιδες και 

γαστρεντερικές διαταραχές. 
 

4.2.6.1. Έλλειψη βιοτίνης στα πτηνά 
Η βιοτίνη αποτελεί συνένζυµο πολλών ενζυµικών συστηµάτων. Επηρεάζει τη σύνθεση 

του ασπαραγανικού, του γαλακτικού και του πυροσταφυλικού οξέος, ρυθµίζοντας 
παράλληλα και την αποκαρβοξυλίωσή τους. Υπεισέρχεται, επίσης, στην απαµίνωση των 
διαφόρων αµινοξέων και στο µεταβολισµό του φυλλικού και του παντοθενικού οξέος. 
Σήµερα είναι αποδεκτό ότι η βιοτίνη υπεισέρχεται ενεργά ως συνένζυµο σε συστήµατα 
ενζύµων απαραίτητων για το µεταβολισµό των λιπών, των πρωτεϊνών και των 
υδατανθράκων. Λαµβάνει δηλαδή µέρος σε µια σειρά µεταβολικών διεργασιών 
καρβοξυλίωσης, χορηγώντας ενεργό διοξείδιο του άνθρακα. Οι κύριες βιοχηµικές 
αντιδράσεις, στις οποίες υπεισέρχεται η βιοτίνη, είναι οι καρβοξυλιώσεις, οι απαραίτητες για 
τη σύνθεση των λιπαρών οξέων και για τη γλυκονεογέννεση. Οι αντιδράσεις αυτές 
καταλύονται από ένζυµα, τα οποία περιέχουν βιοτίνη ως βασική λειτουργική οµάδα 
(συνένζυµο). Κατά τη σύνθεση των λιπαρών οξέων, οι καρβοξυλιώσεις αφορούν το 
σχηµατισµό ενός µορίου Malonil-CoA από 8 µόρια του Acetyl-CoA. Κατά τη 
γλυκονεογέννεση, τα ένζυµα που περιέχουν βιοτίνη, υπεισέρχονται σε πολλές φάσεις του 
κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος (Krebs). Ένζυµα που περιέχουν βιοτίνη ρυθµίζουν 
πολλές από τις βιοχηµικές αντιδράσεις, οι οποίες αφορούν τα αµινοξέα. Τέλος, η βιοτίνη 
εµπλέκεται και στη βιοσύνθεση της βιταµίνης C και είναι απαραίτητη για τη χρησιµοποίηση 
από τον οργανισµό και άλλων βιταµινών, συµπεριλαµβανοµένου και του παντοθενικού 
οξέος. 

Σε µικρές ποσότητες βρίσκεται στους ιστούς των ζώων και των φυτών. Σε µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις υπάρχει στη ζυθοζύµη, στο ήπαρ και στους νεφρούς. Επίσης, πλούσια σε 
βιοτίνη είναι τα υποπροϊόντα του γάλακτος και η µελάσα. Η βιοτίνη απορροφάται εύκολα 
από το λεπτό έντερο και βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα, ειδικότερα όµως, στα κύτταρα του 
ήπατος και των νεφρών, δεν είναι όµως γνωστό µέχρι ποιου σηµείου τα πτηνά µπορούν να 
τη χρησιµοποιήσουν από τις φυσικές της πηγές. Το λευκό των νωπών αυγών περιέχει την 
αβιδίνη, η οποία δρα ανταγωνιστικά ως προς τη βιοτίνη. Κατά τη χορήγηση διάφορων 
χηµειοθεραπευτικών ουσιών και κατά κύριο λόγο σουλφοναµιδικών σκευασµάτων 
δυσαπορρόφητων από το έντερο, διαταράσσεται η µικροβιακή χλωρίδα και µειώνεται µε τον 
τρόπο αυτό ο βαθµός σύνθεσης της βιοτίνης από τα µικρόβια της χλωρίδας αυτής. 
Σηµαντικό για την πράξη είναι το γεγονός ότι η βιοτίνη που εµπεριέχεται στα διάφορα 
τρόφιµα καταστρέφεται κατά τις οξειδώσεις. Με την προσθήκη π.χ. στο µίγµα λινελαϊκού 
οξέος που έχει εν µέρει οξειδωθεί, σε διάστηµα 12 µόνο ωρών, αδρανοποιείται το 96% της 
βιοτίνης που υπάρχει στο µίγµα αυτό. Η προσθήκη βιταµίνης Ε προφυλάσσει την 
αδρανοποίηση αυτή της βιοτίνης, χωρίς όµως να την αποτρέπει εντελώς. 
 
Συµπτώµατα 

Κατά την έλλειψη της βιοτίνης εκδηλώνεται εφελκιδώδης δερµατίτιδα που εντοπίζεται 
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στις γωνίες του ράµφους, γύρω από τους οφθαλµούς και στο δέρµα των κάτω άκρων 
(ταρσοί, µετατάρσια, δάκτυλοι). Η εφελκιδώδης αυτή δερµατίτιδα είναι πιο χαρακτηριστική 
στην κάτω επιφάνεια των δακτύλων, στην οποία µάλιστα συχνά δηµιουργούνται και 
εµφανείς διαβρώσεις. Παρόµοιες αλλοιώσεις παρατηρούνται και στην έλλειψη του 
παντοθενικού οξέος. Για τη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να διερευνάται λεπτοµερώς, ποια 
από τις δύο αυτές βιταµίνες απουσιάζει από το σιτηρέσιο. Η πήρωση είναι επίσης ένα 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα της έλλειψης της βιοτίνης. Όταν η διατροφή των σµηνών των 
γεννητόρων είναι φτωχή σε βιοτίνη, παρατηρείται συγγενής πήρωση στους νεοσσούς, 
κινητική αταξία και δυσπλασία του σκελετού. Οι καταστάσεις αυτές προλαµβάνονται µε τον 
κατάλληλο εµπλουτισµό του σιτηρεσίου σε βιοτίνη. Οι ανωµαλίες του σκελετού συνίστανται 
κυρίως σε βράχυνση και στρέβλωση της κνήµης. Βράχυνση παρατηρείται επίσης στα ταρσο-
µετατάρσια, όπως και στα οστά των πτερύγων, του κρανίου και της ωµοπλάτης. Επιπλέον, 
τα έµβρυα, τα εκκολαπτόµενα από αυγά προερχόµενα από µητέρες που διατρέφονται µε 
φτωχά σε βιοτίνη σιτηρέσια, παρουσιάζουν συνδακτυλία, κυρίως µεταξύ του τρίτου και του 
τέταρτου δακτύλου. Πολλά από τα έµβρυα αυτά είναι χονδροδιαστροφικά, παρουσιάζουν 
ράµφος παπαγάλου, στρέβλωση της κνήµης, βράχυνση και στρέβλωση των µεταταρσίων. 
Αυξηµένη εµβρυική θνησιµότητα παρατηρείται την πρώτη εβδοµάδα της επώασης και τις 
τρεις τελευταίες ηµέρες. 
 

4.2.6.2. Λιποηπατονεφρικό σύνδροµο των ορνιθίων (Λ.Η.Ν.Σ., Fatty liver and kidney 
syndrome, F.L.K.S.) 

Σήµερα η βιοτίνη σχετίζεται και µε µια άλλη σοβαρή παθολογική κατάσταση, το 
λιποηπατονεφρικό σύνδροµο των ορνιθίων. Το λιποηπατονεφρικό σύνδροµο των ορνιθίων 
(Λ.Η.Ν.Σ.) συγκαταλέγεται µεταξύ των παθολογικών καταστάσεων των ορνιθίων, οι οποίες 
σχετίζονται µε την αλµατώδη ανάπτυξη και τις ειδικές συνθήκες της εκτροφής και της 
διατροφής των πτηνών της συστηµατικής πτηνοτροφίας. Χαρακτηρίζεται από τη 
συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας λίπους στο ήπαρ, στους νεφρούς και σε άλλους ιστούς. 
Ως συναφείς ονοµασίες του συνδρόµου αυτού αναφέρονται οι ακόλουθες: 
Λιποηπατονεφρική νόσος, ροδόχρωµη νόσος και νόσος Q. Το Λ.Η.Ν.Σ. παρατηρήθηκε για 
πρώτη φορά στη ∆ανία και έπειτα στην Αγγλία, στην Αυστραλία και τον Καναδά. Στη χώρα 
µας παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1975. 
 
Αιτιολογία 

Εκτός από τις υποθέσεις των Chinn και Coomber (1965) σύµφωνα µε τις οποίες το 
Λ.Η.Ν.Σ. των ορνιθίων είναι µια µορφή της νόσου του Gumboro και των Johnson και Ordley 
(1972), οι οποίοι πιστεύουν ότι στην εµφάνιση του συνδρόµου ενδεχοµένως διαδραµατίζει 
κάποιο ρόλο µια µυκοτοξίνη, οι απόψεις των άλλων ερευνητών συγκλίνουν προς το ότι το 
σύνδροµο θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια ανωµαλία του µεταβολισµού, οφειλόµενη σε 
διατροφικούς παράγοντες (έλλειψη βιοτίνης) και δυνάµενη να επηρεαστεί από άλλους 
παράγοντες (περιβαλλοντικοί παράγοντες, συγγενής προδιάθεση). 

Οι Blair, Bolton και Duff (1969), µετά από πειραµατισµούς σε ορνίθια κρεοπαραγωγής, 
συµπεραίνουν ότι το Λ.Η.Ν.Σ. µπορεί να είναι αποτέλεσµα αλληλεπιδράσεως παραγόντων 
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διατροφικών, γενετικών και περιβαλλοντικών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνητών 
αυτών υπάρχει εµφανής συσχέτιση µεταξύ της περιεκτικότητας του σιτηρεσίου σε πρωτεΐνες 
και της θνησιµότητας που οφείλεται στο Λ.Η.Ν.Σ. Ο Hemsley (1970) διερεύνησε εάν η 
συχνότητα του Λ.Η.Ν.Σ. θα µπορούσε να εξαρτηθεί από την προέλευση και την ποιότητα 
των ζωικών πρωτεϊνών, τις οποίες χρησιµοποίησε στα σιτηρέσια µε βάση το σιτάρι (74%) 
και τα υποπροϊόντα του. Από τους πειραµατισµούς του όµως δε φαίνεται να υπάρχει 
συσχέτιση µεταξύ της φύσεως των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης και της εµφάνισης του 
συνδρόµου, πλην όµως όλα τα σιτηρέσια, στα οποία παρατηρήθηκαν αυξηµένοι θάνατοι από 
το Λ.Η.Ν.Σ. χαρακτηρίζονταν από υψηλή περιεκτικότητα σε σιτάρι και στα υποπροϊόντα του 
µε χαµηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Οι Riddel και Olsen (1970) αναφέρουν 
φυσικά περιστατικά του συνδρόµου σε ορνίθια κρεοπαραγωγής, ηλικίας 2-7 εβδοµάδων, 
διατρεφόµενα µε ειδικό χαµηλού κόστους σιτηρέσιο, που είχε ως βάση το σιτάρι και το 
ιχθυάλευρο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, όταν οι ερευνητές αυτοί επισκέφθηκαν ένα σµήνος 
που εµφάνιζε συµπτώµατα Λ.Η.Ν.Σ., διαπίστωσαν ότι ο αερισµός των θαλάµων διαβίωσης 
των πτηνών ήταν ανεπαρκής. 

Σχετικά µε τη γενετική προδιάθεση των ορνιθίων, στην προσβολή τους από το Λ.Η.Ν.Σ., 
ορισµένοι ερευνητές παρατήρησαν µεγαλύτερη συχνότητα του συνδρόµου σε ορνίθια 
προερχόµενα από γεννήτορες νεαρούς σε ηλικία. Κατά τους ερευνητές αυτούς υπήρχε 
µεγαλύτερη προσβολή των αρρένων ατόµων, πλην όµως η επίδραση αυτή του φύλου δεν 
ήταν αισθητή, όταν πριν από την εµφάνιση του συνδρόµου είχε προηγηθεί µια στρεσσική 
κατάσταση π.χ. η έλλειψη τροφής. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι διάφορες 
στρεσσικές καταστάσεις π.χ. η υψηλή θερµοκρασία, το ψύχος, οι εµβολιασµοί κατά της 
νόσου του Newcastle, η έλλειψη τροφής, η µεταφορά των πτηνών, µπορούν να επηρεάσουν 
και να αυξήσουν τους θανάτους από το Λ.Η.Ν.Σ. Οι καταστάσεις αυτές, συνήθως 
προηγούνται από την εµφάνιση των θανάτων από το Λ.Η.Ν.Σ. κατά 12-24 ώρες. 

Νεότερες έρευνες στην Αυστραλία και στη Μ. Βρετανία, απέδειξαν ότι η βιοτίνη µπορεί 
να προλαµβάνει ή τουλάχιστον να περιορίζει σηµαντικά την εµφάνιση του Λ.Η.Ν.Σ., όταν 
προστεθεί στο σιτηρέσιο. Για τα πτηνά όµως δεν είναι γνωστό µέχρι ποιο σηµείο η ουσία 
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις φυσικές της πηγές. Σε γενικές γραµµές πάντως, είναι 
αποδεκτό ότι ορισµένοι τύποι σιταριού και κριθαριού από την ολική τους περιεκτικότητα σε 
βιοτίνη, διαθέτουν µόνο το 35% αυτής. Είναι επίσης γνωστό ότι το σιτάρι και το κριθάρι 
έχουν την ικανότητα να εµποδίζουν το σχηµατισµό της βιοτίνης στο έντερο. Όλα τα 
παραπάνω συµφωνούν µε το γεγονός ότι το Λ.Η.Ν.Σ. εµφανίζεται κατά κύριο λόγο σε σµήνη 
ορνιθίων, στα οποία το σιτάρι και τα υποπροϊόντα του είναι τα κύρια συστατικά του 
σιτηρεσίου. Σχετικά µε τη µεγαλύτερη ευπάθεια στο Λ.Η.Ν.Σ. που προέρχονται από νεαρούς 
σε ηλικία γεννήτορες και την προοδευτική ανθεκτικότητα των απογόνων µε την πάροδο της 
ηλικίας των γονέων, η πιο πιθανή αιτία είναι επίσης η βιοτίνη. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά την έναρξη της ωοτοκίας η αντικατάσταση του σιτηρεσίου µε 
σιτηρέσιο ωοτοκίας που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, πιθανώς αναστέλλει τη 
σύνθεση της βιοτίνης στο έντερο και κατά συνέπεια οι εκκολαπτόµενοι νεοσσοί έχουν 
ανεπαρκή αποθέµατα σε βιοτίνη. 
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Συµπτώµατα 

Το Λ.Η.Ν.Σ. συνήθως προσβάλλει ορνίθια ηλικίας 10-30 ηµερών. Αναφέρονται 
περιπτώσεις στις οποίες έχει παρατηρηθεί η εκδήλωση του συνδρόµου από τη 10η έως την 
56η ηµέρα της ζωής των ορνιθίων. Η συνηθέστερη όµως ηλικία εµφάνισης του συνδρόµου 
θα πρέπει να θεωρηθεί η µεταξύ της 10ης ηµέρας και της 5ης εβδοµάδος. Το σύνδροµο 
προσβάλλει τόσο τα ορνίθια κρεοπαραγωγής όσο και τους µελλοντικούς γεννήτορες. Τα 
προσβαλλόµενα πτηνά, συνήθως βρίσκονται σε άριστη θρεπτική κατάσταση. Η εµφάνιση 
της νόσου στο σµήνος χαρακτηρίζεται από αιφνίδια αύξηση των θανάτων των πτηνών. Τα 
ασθενή πτηνά παρουσιάζουν παραλύσεις, ορισµένα στηρίζονται στο στέρνο τους µε 
χαρακτηριστική έκταση του τραχήλου, άλλα όµως έχουν πλευρική κατάκλιση µε τον 
τράχηλο που παρουσιάζει επίσης πλευρική ή ραχιαία κάµψη. Ο θάνατος επέρχεται σε λίγες 
µόνο ώρες µετά από την εµφάνιση των πρώτων κλινικών συµπτωµάτων. Μεταξύ των 
κλινικών συµπτωµάτων αναφέρεται ότι σε ορισµένα ορνίθια το πτέρωµα είναι ανορθωµένο, 
τραχύ, µε χαρακτηριστική όψη κατσαρού πτερώµατος. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 
κυρίως στην περιοχή της ράχης και στα δευτερεύοντα φτερά των πτερύγων. Επιπλέον, τα 
πτηνά που στηρίζονται στο στέρνο τους παρουσιάζουν και το φαινόµενο της δύσπνοιας. Το 
ποσοστό της θνησιµότητας ποικίλει. Συνήθως είναι χαµηλό, περίπου 1,5%, σε ορισµένες 
περιπτώσεις 5-6%, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να φτάσει και το 20-25%. ∆ε 
φαίνεται να υπάρχει επίδραση του φύλου. Τα πτηνά που θα ιαθούν, στη συνέχεια 
αναπτύσσονται κανονικά, όπως και τα πτηνά του σµήνους που δεν έχουν προσβληθεί από το 
σύνδροµο. 
 
Αλλοιώσεις 

Η θρεπτική κατάσταση των νεκρών πτηνών συνήθως είναι πολύ καλή. Χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός πως δεν παρατηρούνται αλλοιώσεις άλλης νόσου, εκτός από το Λ.Η.Ν.Σ. Το 
ήπαρ συνήθως είναι έντονα εξοιδηµένο, αποχρωµατισµένο, στην επιφάνειά του δε και 
κυρίως στα όρια των ηπατικών λοβών, υπάρχουν πολυάριθµες στικτές αιµορραγικές εστίες. 
Η καρδιά είναι ωχρή, ο λιπώδης ιστός της είναι ροδόχρωµος, όπως εξάλλου και η γενική 
χροιά του πτερώµατος, από όπου προέρχεται και η ονοµασία ροδόχρωµη νόσος (pink 
disease) η οποία αρχικά δόθηκε στο σύνδροµο αυτό. Οι νεφροί παρουσιάζουν ελαφρά 
εξοίδηση µε ροδίζουσα, όπως και η καρδιά, επιφάνεια και σε ορισµένες περιπτώσεις µε 
εναλλασσόµενες σε  απόχρωση περιοχές. Ενίοτε, οι νεφροί είναι υπερβολικά διογκωµένοι 
και λευκοί. 

Στο πεπτικό σύστηµα (πρόλοβος, µυώδης στόµαχος, δωδεκαδάκτυλο) συχνά υπάρχει ένα 
µελανής ή µελανόφαιης χροιάς λεπτόρρευστο περιεχόµενο. Εξάλλου συχνά παρατηρείται 
αυξηµένο περικαρδιακό υγρό και οίδηµα των πνευµόνων. Ιστολογικά, στο ηπατικό 
παρέγχυµα βρίσκεται σταθερά υπερβολική ποσότητα λίπους. Υπερβολική ποσότητα λίπους 
υπάρχει και στους νεφρούς, στους σκελετικούς µύες και στην καρδιά. Ο Hemsley (1965) 
ειδικά, αναφέρει την ύπαρξη λιπώδους διήθησης ή και άλλων εκφυλιστικών εξεργασιών σε 
βάρος των επιθηλιακών κυττάρων της κεντρικής µοίρας των εσπειραµένων σωληναρίων των 
νεφρών, όπως ακόµη και την ανεύρεση µικροσταγονιδίων λίπους στο σπλήνα. Άλλα σηµεία, 
στα οποία µπορεί να παρατηρηθεί υπέρµετρη εναπόθεση λίπους, είναι το αυτόνοµο νευρικό 
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σύστηµα, το κεντρικό νευρικό σύστηµα, ο θυρεοειδής αδένας, το πάγκρεας, η µυελώδης 
µοίρα των επινεφριδίων, ορισµένα λευκοκύτταρα και ο πεπτικός σωλήνας. Στις βιοχηµικές 
µελέτες παρατηρούνται µεταβολές της σύνθεσης των λιπαρών οξέων, αυξηµένες τιµές των 
λιπιδίων του αίµατος, µείωση της δράσης της λιπάσης στους ιστούς, εξαφάνιση των 
αποθεµάτων του γλυκογόνου του ήπατος, µείωση της τιµής του ασβεστίου στο αίµα, µείωση 
της γλυκόζης του αίµατος και αύξηση της τιµής του ουρικού οξέος στο αίµα. Έχει αναφερθεί 
µια εντυπωσιακή δυσαναλογία των λιπαρών οξέων του ήπατος και κατά κύριο λόγο των 
ακόρεστων µε ένα διπλό δεσµό (monoenoic fatty acids). Έτσι, το παλµιτελαϊκό οξύ (C16:1) 
βρέθηκε αυξηµένο από 8 mg (τιµή του φυσιολογικού ήπατος) σε 532 mg στο 
προσβεβληµένο ήπαρ και το ελαϊκό οξύ (C18:1) αυξηµένο από 72 mg σε 1360 mg, 
αντίστοιχα. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Το Λ.Η.Ν.Σ. θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από την ηπατίτιδα µε έγκλειστα και τη νόσο 
του Gumboro. Στην ηπατίτιδα µε έγκλειστα το ήπαρ παρουσιάζει στην επιφάνειά του στικτές 
αιµορραγίες (ήπαρ όµοιο µε αυγό ινδόρνιθας). Τα ουροφόρα σωληνάρια διαγράφονται 
σαφώς, ενώ ο θύλακας του Fabricious είναι µικρότερος του φυσιολογικού. Κατά τις 
ιστολογικές εξετάσεις το ήπαρ παρουσιάζει βαρειές εκφυλιστικές αλλοιώσεις, ενώ σε 
ορισµένα ηπατικά κύτταρα βρίσκονται πυρηνικά έγκλειστα. 

Στη νόσο του Gumboro, ο θύλακας του Fabricious είναι διογκωµένος, οιδηµατικός ή 
αιµορραγικός, τα ουροφόρα σωληνάρια διαγράφονται σαφώς, ενώ το πάγκρεας 
παρουσιάζεται κοκκώδες όµοιο µε µάζα αυγών ιχθύος. Τα στοιχεία αυτά λείπουν από το 
Λ.Η.Ν.Σ. Κατά τις ιστολογικές εξετάσεις εξάλλου, στην τελευταία αυτή παθολογική 
κατάσταση υπάρχει έντονη λιπώδης διήθηση του ήπατος, των νεφρών και της καρδιάς. 
 
∆ιάγνωση 

Εφόσον αποκλειστούν οι παθολογικές καταστάσεις που προαναφέρθηκαν, τίθεται η 
διάγνωση του Λ.Η.Ν.Σ. Τονίζεται ότι οι πολύ χαρακτηριστικές αλλοιώσεις θα πρέπει να 
θεωρούνται ο αποχρωµατισµός του ήπατος και των νεφρών, ο αποχρωµατισµός της καρδιάς 
και η ροδόχρωµη όψη του πτώµατος. 
 
Θεραπεία 

Η µελάσα και η σκόνη του γάλακτος αποτελούν την κατά παράδοση θεραπεία του 
Λ.Η.Ν.Σ. στην Αυστραλία. Παρόµοια αποτελέσµατα έχει και η αιθανόλη. Πρόσφατες 
µελέτες συνδέουν την πρόληψη και τη θεραπεία του Λ.Η.Ν.Σ. µε τη χορήγηση βιοτίνης. Η 
µελάσα θεραπευτικά χορηγείται κυρίως µε το πόσιµο νερό σε αναλογία 3% για 3-4 ηµέρες, η 
δε βιοτίνη στη δόση των 500 mg ανά τόνο µίγµατος για 3-4 ηµέρες. 
 

4.2.6.3. Προσθήκη βιοτίνης στο σιτηρέσιο των προβάτων 
Έχει βρεθεί ότι η προσθήκη βιοτίνης στο µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών 

προβατίνων, σε επίπεδο τέτοιο ώστε η τελική πρόσληψη βιοτίνης από τις προβατίνες να είναι 
3 και 5 mg/προβατίνα/ηµέρα, βελτιώνει τις αποδόσεις των γαλακτοπαραγωγών προβάτων, 
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δηλαδή, τη µέση ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή, τη µέση ηµερήσια παραγωγή λίπους, 
πρωτεΐνης, λακτόζης και τέφρας στο γάλα, καθώς και τη περιεκτικότητα του γάλακτος σε 
λίπος (Christodoulou et al., 2006). 

Επιπλέον, η προσθήκη βιοτίνης στο µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών προβατίνων, σε 
επίπεδο τέτοιο ώστε η τελική πρόσληψη βιοτίνης από τις προβατίνες να είναι 3,26 και 5,25 
mg/προβατίνα/ηµέρα, βελτιώνει την υγιεινή των χηλών των προβατίνων, µειώνοντας έτσι τα 
περιστατικά της χωλότητας (Bampidis et al., 2007). 
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4.2.7. Βιταµίνη Β9 (Φολικό οξύ, Φυλλικό οξύ, Βιταµίνη ΒC, Πτεροϋλο-µονο-
γλουταµινικό οξύ) 

Το φολικό οξύ, από χηµικής άποψης, είναι ένωση τριών ουσιών, της πτεριδίνης, του 
γλουταµικού οξέος και του παρααµινοβενζοϊκού οξέος. Ονοµάστηκε φολικό οξύ γιατί 
πρωτοαποµονώθηκε από τα φύλλα του σπανακιού (folium = φύλλο στα λατινικά). Η 
ενεργητική του µορφή είναι το φυλλινικό οξύ, και για τη µετατροπή αυτή απαραίτητη είναι η 
παρουσία της βιταµίνης Β12. Η σπουδαιότερη ενέργεια της βιταµίνης αυτής είναι η επίδρασή 
της στην ωρίµανση των ερυθρών αιµοσφαιρίων. Ο φυσιολογικός ρόλος της έγκειται στο ότι 
αποτελεί ενεργό συστατικό ενζυµικού συστήµατος που υπεισέρχεται στις µεταβολικές 
διεργασίες της µεταφοράς διάφορων οµάδων µε ένα ακραίο άτοµο άνθρακα, κατά το 
µεταβολισµό πολλών οργανικών ενώσεων µέσα στο ζωικό οργανισµό. Τέτοιες µεταβολικές 
διεργασίες είναι η µετατροπή της σερίνης σε γλυκόκολλα και το αντίστροφο, η διάσπαση της 
ιστιδίνης, ο σχηµατισµός των βάσεων πουρίνης, η σύνθεση µεθυλικών οµάδων κ.ά. Έτσι, 
είναι απαραίτητη αυτή η βιταµίνη για τη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων και εποµένως και 
των νουκλεοπρωτεϊνών, οι οποίες συµµετέχουν στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων. 
Παίρνει µέρος µαζί µε τη βιταµίνη Β12 και τη C στο σχηµατισµό των ερυθροκυττάρων (ιδίως 
της αιµοσφαιρίνης) και προάγει το σχηµατισµό αντισωµάτων. 

Οι περισσότερες από τις συνήθεις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης είναι 
αρκετά πλούσιες σε φολικό οξύ. Σηµειωτέον ότι οι σουλφοναµίδες, καθώς και τα διάφορα 
παράγωγα της πυριµιδίνης, και ιδιαίτερα µετά από παρατεταµένη χορήγησή τους στα ζώα 
από το στόµα, δρουν δυσµενώς στη διαθεσιµότητά της in vivo. 

Ανεπάρκεια φολικού οξέος ουσιαστικά δεν παρατηρείται στα µηρυκαστικά. Εµφανίζεται, 
ενίοτε, στους χοίρους και τα πτηνά και χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση της ανάπτυξης, 
αναιµία και λευκοπενία. Ειδικότερα, στα πτηνά που βρίσκονται σε αναπαραγωγή 
παρουσιάζεται µείωση της παραγωγής και της γονιµότητας των αυγών, καθώς και της 
εκκολαπτικότητας των προερχόµενων νεοσσών τους. 
 

4.2.7.1. Έλλειψη φολικού οξέος στα πτηνά 
Το φολικό οξύ (γνωστό και ως αντιαναιµικός παράγοντας των ορνιθίων, παράγοντας 

πολλαπλασιασµού του Lactobacillus casei, βιταµίνη της πτεροφυΐας και της σωµατικής 
ανάπτυξης των νεοσσών) αποτελείται από πτεριδίνη, γλουταµινικό οξύ και παρα-
αµινοβενζοϊκό οξύ. Ως συνένζυµο θεωρείται απαραίτητο για τη σύνθεση των νουκλεϊνικών 
οξέων και για τη µεταφορά των µεθυλικών οµάδων. 

Ειδικότερα, το λαµβανόµενο µε την τροφή φολικό οξύ µε τη βοήθεια διαφόρων ενζύµων 
µετατρέπεται στο ήπαρ σε φυλλινικό οξύ. Τη µετατροπή αυτή επηρεάζει η βιταµίνη Β12, 
θεωρείται δε αναγκαία και η βιταµίνη C, η οποία χορηγεί το υδρογόνο. Το φυλλινικό οξύ 
είναι δραστικό συνένζυµο σε οµάδα ενζύµων, απαραίτητων για τη µεταφορά των 
καρβονικών οµάδων, των αναγκαίων για τη σύνθεση από τα κύτταρα των βάσεων της 
πουρίνης και της πυριµιδίνης, µεθειονίνης και σερίνης, δηλαδή των απαραίτητων ουσιών για 
τη δόµηση των νουκλεϊνικών οξέων. 

Το φολικό οξύ υπάρχει και στο πράσινο φύλλωµα των λαχανικών, συνθέτεται δε και από 
τα µικρόβια της εντερικής χλωρίδας. Η ανεπάρκεια του φολικού οξέος στα πτηνά 
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παρατηρείται µετά από µακροχρόνια χορήγηση αµινοπτερίνης και σουλφοναµιδών, µε τις 
οποίες επέρχονται µεταβολές στην εντερική χλωρίδα (πρωτείς, εντεροβακτηριακά, 
εντερόκοκκοι, βλαστοµύκητες) µειουµένης κατά συνέπεια της σύνθεσής του. 
 
Συµπτώµατα 

Στα νεαρά ορνίθια παρατηρείται µείωση της ανάπτυξης, ατελής πτεροφυΐα, 
µεγαλοβλαστική υπέρχρωµη αναιµία και χαρακτηριστική παράλυση του τραχήλου, ο οποίος 
βρίσκεται σε έκταση. Οι πτέρυγες συχνά πέφτουν και παρουσιάζουν τροµώδεις κινήσεις, ενώ 
συχνά εµφανίζεται δερµατίτιδα και λευκή λεπτόρρευστη διάρροια. Στα ορνίθια Rhode Island 
Red και Black Leghorn παρατηρείται αποχρωµατισµός των φτερών ή εµφάνιση σε αυτά 
µελανών κηλίδων. Η προσθήκη φολικού οξέος και λυσίνης στο σιτηρέσιο αποτρέπει τον 
αποχρωµατισµό του πτερώµατος. 

Στις αυγοπαραγωγικές όρνιθες η έλλειψη του φολικού οξέος επιφέρει µείωση της 
εκκολαπτικότητας των αυγών (όχι µείωση της αυγοπαραγωγής) που οφείλεται σε αυξηµένη 
θνησιµότητα των εµβρύων. Τα εκκολαπτόµενα έµβρυα συχνά εµφανίζουν παραµόρφωση του 
ράµφους και στρέβλωση των άκρων. Τέλος, το φολικό οξύ συγκαταλέγεται µεταξύ των 
αιτίων, τα οποία προκαλούν πήρωση. Έχει παρατηρηθεί ότι η χολίνη χωρίς την παρουσία 
του φολικού οξέος δεν είναι σε θέση να αναστείλει την εµφάνιση της πήρωσης. 
 
∆ιαφορική διάγνωση 

Η παρατηρούµενη κατά την έλλειψη του φολικού οξέος παράλυση και έκταση του 
αυχένα, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν από την αβιταµίνωση Β1 (στην οποία όµως ορισµένα 
πτηνά παρουσιάζουν και σπαστικές κινήσεις του τραχήλου ‘οπισθότονος’), από την 
παροδική παράλυση (στην οποία παρατηρείται πράσινη διάρροια, πολλά όµως πτηνά 
συνέρχονται εφόσον µεταφερθούν έξω από τους θαλάµους της εκτροφής τους), από την 
αλλαντίαση (στην οποία το πτέρωµα αποσπάται εύκολα) και από το λιποηπατονεφρικό 
σύνδροµο (στο οποίο υπάρχει εµφανής αποχρωµατισµός του ήπατος και των νεφρών). 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Συνιστάται η χορήγηση πολυβιταµινούχων σκευασµάτων του συµπλέγµατος Β και 
ειδικότερα φολικού οξέος και βιταµίνης Β12. Ως θεραπευτική ηµερήσια δόση των 0,80 mg 
φολικού οξέος και 12,5 mg βιταµίνης Β12 ανά πτηνό. 
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4.2.8. Βιταµίνη Β12 (Κυανοκοβαλαµίνη, Αντιαναιµική βιταµίνη) 
Υπάρχουν αρκετές ουσίες µε τη βιολογική δράση της βιταµίνης Β12, η οποία είναι ο 

κυριότερος αιµοποιητικός παράγοντας. Οι ουσίες αυτές, επειδή περιέχουν στο µόριό τους 
κοβάλτιο (Co), λέγονται κοβαλαµίνες. Οι χηµικές δοµές των ουσιών αυτών είναι αρκετά 
πολύπλοκες. Το µόριο της βιταµίνης Β12 έχει έναν τετραπυρρολικό δακτύλιο και στο κέντρο 
του ένα άτοµο κοβαλτίου, το οποίο συνδέεται επίσης µε µία ρίζα -CN. Γεγονός, πάντως, 
είναι ότι η βιταµίνη Β12 αποτελεί τον εξωγενή παράγοντα που αναζητούσε ο Castle, ο οποίος 
είχε καταλήξει, από πριν, ότι ο ενδογενής παράγοντας που εκκρίνεται από ειδικά κύτταρα 
της καρδιακής µοίρας του στοµάχου, µόνο µε την παρουσία του εξωγενή παράγοντα θα 
εξασφαλίσει την επάρκεια του οργανισµού σε βιταµίνη Β12. Η βιταµίνη Β12 απορροφάται 
στο ανώτερο τµήµα του εντέρου και παρασκευάζεται εκεί από τα υπάρχοντα µικρόβια. 
Θεραπευτικά, κυρίως, χρησιµοποιούνται η κυανοκοβαλαµίνη και υδροξοκοβαλαµίνη. Οι 
κυριότερες ιδιότητες της σπουδαιότατης, για τον κάθε οργανισµό, αυτής βιταµίνης µπορούν 
να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

1. Είναι ουσία απαραίτητη για την αιµοποίηση, γιατί προκαλεί την ωρίµανση των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων. 

2. Είναι απαραίτητη για τη σωµατική αύξηση. 
3. Έχει σηµαντική νευροτρόπο και λιποτρόπο ενέργεια. 
4. Ενεργοποιεί το φυλλικό οξύ. 
5. Είναι απαραίτητη για την επιτέλεση ποικίλων µεταβολικών διεργασιών, όπως του 

µεταβολισµού των λιπών και των πρωτεϊνών. Ειδικότερα, συµβάλει στη σύνθεση 
διάφορων αµινοξέων, τα οποία φυσικά δεν ανήκουν στα απαραίτητα, αλλά 
λαµβάνουν µέρος στη δόµηση πρωτεϊνών (π.χ. των γ-σφαιρινών) και νουκλεϊνικών 
οξέων του ζωικού οργανισµού και επιπλέον χρησιµεύει για την επιτέλεση διάφορων 
τρανσµεθυλώσεων κατά τις µεταβολικές διεργασίες του οργανισµού. 

Η εν λόγω βιταµίνη περιέχεται αποκλειστικά στις τροφές ζωικής προέλευσης (γι’ αυτό 
αρχικά είχε ονοµαστεί «Αnimal Protein Factor»). Ζωοτροφές πλούσιες σε Β12 είναι τα 
ιχθυάλευρα, τα κρεατάλευρα, το γάλα κ.ά. 

Έλλειψή της οδηγεί σε κακοήθη αναιµία, ορθοκυτταρική ή µακροκυτταρική, ορθόχρωµη 
ή υπόχρωµη, και προκαλεί ανωµαλίες, ή ακόµα και σοβαρές βλάβες στο νευρικό αλλά και 
στο πεπτικό σύστηµα. Στα παραγωγικά ζώα (θηλαστικά και πτηνά) οδηγεί, κυρίως, σε 
ανορεξία, καταβολή της θρέψης µε εµφανή καθυστέρηση της ανάπτυξης, κακή όψη του 
τριχώµατος των θηλαστικών ή του πτερώµατος των πτηνών, µείωση της γονιµότητας και 
παραγωγικότητας. Ειδικότερα, σε νεαρά χοιρίδια συνεπάγεται και ασυντονισµό των 
κινήσεων των άκρων, ενώ σε µεγαλύτερα ζώα και δερµατίτιδα. Επίσης, σε ενήλικα πτηνά 
που βρίσκονται σε αναπαραγωγή, ενώ διατηρείται η κατάσταση της υγείας τους, 
παρουσιάζεται µείωση της παραγωγής και της γονιµότητας των αυγών, καθώς και της 
εκκολαπτικότητας των προερχόµενων νεοσσών τους. Η βιταµίνη Β12, εκτός από την 
αιµοποίηση, συµβάλλει και στο σχηµατισµό νέων µεθυλικών οµάδων. Στις µέρες µας, η όλο 
και πιο διαδεδοµένη συνθετική της παρασκευή επέτρεψε το χαµηλό χρηµατικό της κόστος 
και την εφαρµογή και χορήγησή της σε πολλές παθήσεις. 
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4.2.8.1. Έλλειψη βιταµίνης Β12 στα πτηνά 
Η βιταµίνη Β12, γνωστή και ως κοβαλαµίνη, κυανοκοβαλαµίνη, εξωγενής παράγοντας ή 

ζωικός πρωτεϊνικός παράγοντας (animal protein factor) ευνοεί τη σύνθεση των νουκλεϊνικών 
οξέων και των πρωτεϊνών, τη µεταφορά των µεθυλικών οµάδων, το µεταβολισµό της 
µεθειονίνης και της χολίνης και γενικά το µεταβολισµό των λιπών και υδατανθράκων. 
Σχετικά µε τη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων, η βιταµίνη Β12 δρα ως συνένζυµο και 
καταλύει τη µετατροπή της θυµίνης σε θυµιδίνη. Εξάλλου, για τη µετατροπή στο ήπαρ του 
φολικού οξέος σε φυλλινικό οξύ, το οποίο είναι το δραστικό συνένζυµο για τη σύνθεση των 
βάσεων της πουρίνης και της πυριµιδίνης, αλλά και της µεθειονίνης και της σερίνης, 
θεωρείται απαραίτητη η παρουσία της βιταµίνης Β12. Κατά συνέπεια, είναι εµφανής ο ρόλος 
της βιταµίνης αυτής για τα κύτταρα που έχουν έντονο πολλαπλασιασµό, όπως είναι τα 
κύτταρα του µυελού των οστών. Η βιταµίνη αυτή είναι απαραίτητη επίσης για το 
σχηµατισµό των ερυθρών αιµοσφαιρίων. Πράγµατι, στις περιπτώσεις έλλειψής της 
εµφανίζονται διαταραχές στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων αυτών, τα οποία µάλιστα 
είναι µεγαλύτερα των φυσιολογικών. Επιπλέον, η βιταµίνη Β12 θεωρείται απαραίτητη και για 
τα νευρικά κύτταρα. 

Η περιεκτικότητα των τροφίµων σε βιταµίνη Β12 είναι σχετικά χαµηλή. Ως διαιτητικές 
πηγές της θεωρούνται οι πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, το ήπαρ, τα ιχθυάλευρα, τα προϊόντα 
υδρόλυσης των ιχθύων και τα κόπρανα. Στα φυτά η βιταµίνη Β12 λείπει σχεδόν παντελώς. 
Αυτή συνθέτεται αποκλειστικά από τους µικροοργανισµούς. Υπάρχει στα υποστρώµατα 
ζυµώσεως του Streptomyces aureofaciens ή και άλλων µικροοργανισµών (Streptomyces 
griceus, S. olivaceus, Bacillus megatherium). 

Ο βιταµινικός αυτός παράγοντας, πριν από το χαρακτηρισµό του ως βιταµίνη Β12, 
ονοµαζόταν ζωικός πρωτεϊνικός παράγοντας (animal protein factor). Μετά από τη χηµική 
του ταυτοποίηση, προστίθεται στα σιτηρέσια των πτηνών, παρά το γεγονός ότι για τα 
σπονδυλωτά αυτά οι απαραίτητες ποσότητες ανέρχονται σε λίγα µόνο µικρογραµµάρια ανά 
χιλιόγραµµο σιτηρεσίου. Σήµερα, η βιταµίνη Β12 λαµβάνεται ως υποπροϊόν από τα 
υποστρώµατα των βιολογικών ζυµώσεων για την παρασκευή των αντιβιοτικών. 

Κάτω από φυσικές συνθήκες, στα ζώα σπάνια παρατηρείται αβιταµίνωση Β12, διότι η 
βιταµίνη αυτή συνθέτεται από τους µικροοργανισµούς της εντερικής χλωρίδας, µε την 
παρουσία κοβαλτίου. Η σύνθεση αυτή στα µηρυκαστικά λαµβάνει χώρα κατά κύριο λόγο 
στη µεγάλη κοιλία, ενώ για τα λοιπά σπονδυλωτά - συµπεριλαµβανοµένων και των πτηνών - 
στο έντερο. Κατά συνέπεια, η αβιταµίνωση Β12 σπάνια παρατηρείται στα πτηνά, των οποίων 
τα σιτηρέσια περιέχουν άλευρα ζωικής προέλευσης και ακόµη σπανιότερα σε αυτά, τα οποία 
διαβιούν σε στρωµνή και µπορούν να καταναλώσουν τα περιττώµατά τους, τα οποία είναι 
πλούσια σε κοβαλαµίνη. 
 
Συµπτώµατα και αλλοιώσεις 

Γενικά, η αβιταµίνωση Β12 επιφέρει µείωση της ανάπτυξης λόγω κακής αξιοποίησης της 
τροφής, κακή πτεροφυΐα, αναιµία και λευκοπενία. Κατά τη νεκροτοµή, είναι δυνατό να 
βρεθούν διαβρώσεις στο µυώδη στόµαχο και υπερτροφία των νεφρών. Στις 
αυγοπαραγωγικές όρνιθες παρατηρείται µείωση της εκκολαπτικότητας των αυγών, λόγω 
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αυξηµένων εµβρυϊκών θανάτων, οι οποίοι παρατηρούνται κατά την 17η ηµέρα της επώασης. 
Τα νεκρά έµβρυα συνήθως παρουσιάζουν µυϊκή ατροφία των άκρων. 
 
Πρόληψη και θεραπεία 

Η προσθήκη βιταµίνης Β12 στο σιτηρέσιο των ορνίθων της συστηµατικής πτηνοτροφίας, 
εκτός του ότι προλαµβάνει τις καταστάσεις ανεπάρκειάς της, θεωρείται ότι ευνοεί την 
αύξηση του σωµατικού βάρους. Επιπλέον, προκαλεί καλύτερη αξιοποίηση της τροφής, γιατί 
µειώνει τις ανάγκες άλλων συστατικών της, όπως είναι το παντοθενικό οξύ, το φολικό οξύ 
και η χολίνη. Ο εµπλουτισµός των σιτηρεσίων των σµηνών γεννητόρων και των νεοσσών µε 
βιταµίνη Β12, αποτρέπει το ενδεχόµενο της ανεπάρκειάς της κατά τις περιόδους της υψηλής 
αυγοπαραγωγής και της ταχείας αύξησής τους, γιατί εναποθηκεύεται στο ήπαρ. 

Για θεραπευτικούς σκοπούς, ενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση βιταµίνης Β12 και 
φολικού οξέος (0,80 mg φολικού οξέος και 12,5 mg βιταµίνης Β12 ηµερησίως ανά πτηνό). 
Στα µίγµατα προσθέτονται 100 έως 150 g/kg για τους νεοσσούς και τα ορνίθια, ενώ για τα 
ενήλικα πτηνά 100 έως 250 g/kg. 
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4.2.9. Βιταµίνη J (Χολίνη) 
Οι πιο πλούσιες πηγές της χολίνης είναι οι πρωτεϊνούχες ζωοτροφές ζωικής προέλευσης 

(ιχθυάλευρα, κρεατάλευρα), οι ζύµες και ορισµένοι πλακούντες ελαιουργίας. Ανεπάρκειά 
της στα ζώα προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης και λιπαρή εκφύλιση του ήπατος. 
 

4.2.9.1. Έλλειψη χολίνης στα πτηνά 
Η βιολογική ενέργεια της χολίνης δε θεωρείται ειδική, γιατί στην αποστολή της µπορεί 

να αποκατασταθεί από ουσίες, οι οποίες θεωρούνται δότες µεθυλικών οµάδων, όπως είναι η 
µεθειονίνη και η βεταΐνη. Λόγω µάλιστα της έλλειψης σαφών καταλυτικών ιδιοτήτων της, 
αµφισβητείται αν όντως πρόκειται για πραγµατική βιταµίνη. 

Ωστόσο, η χολίνη θεωρείται αναγκαία για το µεταβολισµό των λιπών, γιατί υπεισέρχεται 
στη δοµή των φωσφολιπιδίων (λεκιθίνες και σφυγγοµυελίνες), που είναι απαραίτητα για την 
κινητοποίηση των λιπών από τα ηπατικά κύτταρα. Εκτός όµως από αυτό µπορεί να 
µεταπέσει σε βεταΐνη, η οποία είναι δότης µεθυλίων σε πολλές διεργασίες 
τρανσµεθυλιώσεως. Επιπλέον, µπορεί να ακετυλιωθεί και να µετατραπεί σε ακετυλοχολίνη, 
απαραίτητη για τη µεταβίβαση των νευρικών ώσεων στις συνάψεις. 

Η χολίνη µπορεί να συντεθεί από τα πτηνά, πλην όµως η ποσότητα που λαµβάνεται µε 
την οδό αυτή, θεωρείται εντελώς ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό, η προσθήκη της χολίνης στα 
σιτηρέσια των πτηνών θεωρείται απαραίτητη. Η ανεπάρκεια της χολίνης, έστω και αν η 
περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε µαγγάνιο, βιοτίνη, φολικό οξύ και νιασίνη είναι η 
ενδεδειγµένη, προκαλεί την εµφάνιση της πήρωσης, όπως επίσης και τη µείωση της 
σωµατικής ανάπτυξης. Η πήρωση αυτή µοιάζει µε εκείνη που παρατηρείται κατά την 
έλλειψη του µαγγανίου, φαίνεται όµως ότι τα συµπτώµατα εµφανίζονται στην περίπτωση της 
χολίνης σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε το µαγγάνιο. Τα νεαρά ινδορνίθια 
έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε χολίνη συγκριτικά µε τα ορνίθια. 

Για τις αυγοπαραγωγικές όρνιθες, η χολίνη θεωρείται απαραίτητη για την υψηλή 
αυγοπαραγωγή, όπως και για την εκκολαπτικότητα των αυγών. Η χολίνη, ρυθµίζοντας την 
κινητοποίηση των λιπών από το ήπαρ, ενδεχοµένως σχετίζεται µε την παθολογική 
κατάσταση, τη γνωστή ως λιποηπατικό σύνδροµο των ορνίθων. 

Θεραπευτικά, προστίθεται στα µίγµατα ως choline chloride στη δόση των 1.000-1.500 g 
ανά τόνο µίγµατος. 
 

4.2.9.2. Συγγενής µυοπάθεια των χοιριδίων 
Η ασθένεια αυτή των νεογέννητων χοιριδίων είναι γνωστή σε όλες τις χώρες µε εντατική 

εκτροφή χοίρων. Στη γλώσσα των ειδικών ονοµάζεται υποπλασία µυϊκών ινών ή και 
<splayleg>. Οφείλεται σε ελλιπή ωρίµανση (υποπλασία) του µυϊκού συστήµατος. Η 
ανάπτυξη του µυϊκού συστήµατος παρουσιάζει καθυστέρηση 10-14 ηµερών περίπου 
(βιολογική ανωριµότητα). Τα αίτια της ανωµαλίας αυτής δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόµα 
πλήρως. Υπάρχει η άποψη ότι οφείλεται κυρίως σε κληρονοµική προδιάθεση και 
δευτερευόντως στην έλλειψη χολίνης και στην έλλειψη θερµίδων (ελλιπής διατροφή). 
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Συµπτώµατα 

Συνήθως, προσβάλλονται περισσότερο τα ζώα της ίδιας χειροµητέρας. Αµέσως µετά τη 
γέννα τα ζώα εκτείνουν τα πίσω πόδια τους προς τα πλάγια ή διαγώνια προς τα εµπρός. Εν 
µέρει δε µπορούν να σηκωθούν και κινούνται µόνο µε τα µπροστινά πόδια. Καθώς τα 
χοιρίδια µόνα τους δε ψάχνουν καν τη θηλή, αδυνατίζουν γρήγορα και πεθαίνουν πολύ 
σύντοµα. Συχνά καταπλακώνονται από τη µητέρα τους, καθώς δε µπορούν να 
αποµακρυνθούν αρκετά γρήγορα. Σε ελαφριές περιπτώσεις, τα ζώα µπορούν να 
µετακινηθούν, αλλά όταν ξεκουράζονται παίρνουν την παραπάνω χαρακτηριστική στάση. 
Επιπλέον, προκαλούνται εκδορές στο δέρµα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και των 
οπίσθιων άκρων, που αποτελούν κύρια πηγή µόλυνσης. 
 

Άλλα πιθανά αίτια είναι: 
Τοξίνες φουζαρίων: Η επίδραση των δηλητηρίων αυτών του µύκητα, που 

προσλαµβάνονται από τη µολυσµένη από φουζάριο τροφή ή στρωµνή, πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψη, δεν έχει όµως αποδειχθεί παντελώς. 

Έλλειψη θερµίδων: Αν οι χοιροµητέρες παίρνουν κατά την περίοδο της προχωρηµένης 
εγκυµοσύνης (από την 80ή µέχρι την 85η ηµέρα κυοφορίας) τροφή φτωχή σε θερµίδες, είναι 
αυξηµένη η πιθανότητα εµφάνισης της νόσου. 

Λάθη στη διαχείριση: Όταν οι συνθήκες διαβίωσης των χοιροµητέρων κατά την 
περίοδο της προχωρηµένης εγκυµοσύνης, δεν επιτρέπουν την κίνηση, µπορεί να αυξηθεί το 
επίπεδο των ορµονών των επινεφριδίων στο αίµα, γεγονός που για συγκεκριµένες 
αναπαραγωγικές κατευθύνσεις µπορεί να είναι το αίτιο της καθυστερηµένης ωρίµανσης του 
µυϊκού συστήµατος των εµβρύων. Αναφορικά µε το δάπεδο των εγκαταστάσεων, όταν αυτό 
είναι πολύ λείο στο χώρο του τοκετού γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτές ακόµα και πολύ 
ελαφριές περιπτώσεις της νόσου. 

Ιώσεις: Αίτιο µπορεί να είναι και κάποια άγνωστη προσωρινή ίωση που µπορεί όµως να 
είναι και παρατεταµένη. Σε κάποιες εκµεταλλεύσεις έχουν παρατηρηθεί επανειληµµένως τα 
συµπτώµατα της νόσου για χρονικό διάστηµα 2-3 µηνών και µετά εξαφανίζονται τελείως. 
Κατά τον έλεγχο των ζευγαρωµάτων δε διαπιστώνονται κατά κανόνα γενετικά αίτια. 
 

∆εν προτείνεται θεραπεία σύµφωνα µε κάποιο από τα παραπάνω αίτια. Φυσικά, θα 
πρέπει να ελεγχθεί η διατροφή των χοιροµητέρων. Πρέπει να επιδεθούν (φασκιωθούν) τα 
πίσω πόδια των προσβεβληµένων ζώων για 6-10 ηµέρες. Γι’ αυτό υπάρχουν στο εµπόριο 
ειδικοί επίδεσµοι. Τα πίσω άκρα δένονται µε κολλητική ταινία σε σχήµα 8, για να 
εµποδίζεται το τέντωµά τους. Η πρόσληψη τροφής εξασφαλίζεται τοποθετώντας τα ζώα 
πολλές φορές στο µαστό. Το καταπλάκωµα αποτρέπεται µε κλουβιά για τα χοιρίδια. Με τα 
µέτρα αυτά µπορεί να σωθεί περίπου το 85% των προσβεβληµένων χοιριδίων, καθώς η 
διαδικασία ωρίµανσης του µυϊκού συστήµατος υποστηρίζεται µέχρι την πλήρη 
αποκατάσταση - αποθεραπεία. Όταν η εµφάνιση της νόσου είναι συχνή, είναι επιβεβληµένη 
η επιλογή των ζώων αναπαραγωγής. Τα συµπτώµατα της ασθένειας είναι δυνατό να 
αµβλυνθούν µε ένεση µεθυλοθειϊκής νεοστιγµίνης. Σχετικά µε αυτό υπάρχουν οι πρώτες 
έρευνες που αποδεικνύουν την επίδρασή της. 
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Εικ. 8. Χαρακτηριστική στάση ασθενούς χοιριδίου. 

 
 

4.2.10. Ινοσιτόλη και Βιταµίνη Η1 (Παρααµινοβενζοϊκό οξύ – PABA) 
Οι υπόλοιπες βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, δηλαδή η ινοσιτόλη και το 

παρααµινοβενζοϊκό οξύ είναι βιταµίνες µικρότερης σηµασίας. Για µερικές από αυτές 
υπήρξαν αµφιβολίες για το αν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται µέσα στην οµάδα των 
βιταµινών. Πάντως, όλες τους συµµετέχουν - άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο - στο γενικό 
έργο του µεταβολισµού. 
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4.2.11. Βιταµίνη C (Ασκορβικό οξύ) 
Μετά την περιγραφή βιταµινών του συµπλέγµατος Β, αναφέρεται η βιταµίνη C, µαζί µε 

τα βιοφλαβονοειδή, λόγω της παρόµοιας δράσης τους πάνω στα αγγεία. Το ασκορβικό οξύ 
είναι παράγωγο του δικετογουλονικού οξέος. Μόνο η αριστερόστροφη µορφή του, δηλαδή 
το L-ασκορβικό οξύ, έχει αντισκορβουτική δράση. Οι κυριότερες ιδιότητες αυτής της 
βιταµίνης είναι οι ακόλουθες: 

1. Συµβάλλει στην αναπνοή των ιστών, λόγω της εύκολης οξείδωσής της σε 
δεϋδροασκορβικό οξύ και αντίστροφα. Λέµε ότι αυτή αποτελεί οξειδοαναγωγικό 
σύστηµα. 

2. Είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό της µεσοκυττάριας ουσίας του συνδετικού 
ιστού. Έτσι, µε την έλλειψή της, έχουµε ευθραυστότητα των αγγείων και αυξηµένη 
διαπερατότητα των τοιχωµάτων τους (εµφάνιση συχνών αιµορραγιών). 

3. Είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό των ορµονών του φλοιού των επινεφριδίων. 
4. Ενεργοποιεί το φυλλικό οξύ σε τετραϋδροφυλλικό ή φυλλινικό οξύ, όπως και η 

βιταµίνη Β12. 
 

 
 

Εικ. 9. Στερεοχηµική δοµή βιταµίνης C . 
 

Επιπλέον, παίζει ενεργό ρόλο στη σύνθεση των επινεφριδικών ορµονών, στο σχηµατισµό 
κολλαγόνου οστών, δέρµατος, κρέατος και κελύφους αυγών, καθώς και στο µεταβολισµό 
άλλων βιταµινών (Β1 και Ε), αµινοξέων κλπ. Συµβάλλει στη διέγερση της αιµοποίησης και 
ευνοεί την πηκτικότητα του αίµατος, καθώς και την επούλωση κακώσεων των ιστών. 

Βρίσκεται, σε υψηλές ποσότητες, στα εσπεριδοειδή, στα διάφορα φρούτα, στην πιπεριά 
και στο µητρικό γάλα. Επίσης, βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα, περισσότερο, όµως, στους 
ενδοκρινείς αδένες (φλοιό των επινεφριδίων). 

Έλλειψη της βιταµίνης C στον οργανισµό του ζώου αποδυναµώνει σηµαντικά το 

ανοσοποιητικό του σύστηµα και το καθιστά πιο ευάλωτο απέναντι στους διάφορους 
παθογόνους µικροοργανισµούς. Σε περιπτώσεις µακροχρόνιας έλλειψης βιταµίνης C, 
εµφανίζονται αιµορραγίες στο δέρµα, στη στοµατική κοιλότητα (κυρίως στα ούλα), στις 
αρθρώσεις και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Επίσης, τα οστά παραµορφώνονται και 
γίνονται πιο εύθραυστα. 

Στην οµάδα των βιοφλαβονοειδών υπάγονται αρκετές ουσίες. Οι πιο συνηθισµένες από 
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αυτές είναι η ρουτίνη και εσπεριδίνη. Αυτές οι ουσίες είναι πολύτιµες για τη στεγανότητα 
των αγγείων, ιδίως των τριχοειδών, διότι αυξάνουν σηµαντικά την αντίσταση του 
τοιχώµατός τους, υπερέχοντας από τη βιταµίνη C. Συνδυάζονται µεταξύ τους σε διάφορα 
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα. 
 

4.2.11.1. Έλλειψη βιταµίνης C στα πτηνά 
Η βιταµίνη C ρυθµίζει την ανάπλαση και το σχηµατισµό του συνδετικού ιστού, τόσο 

δηλαδή της θεµέλιας ουσίας και των κολλαγόνων ινών, όσο και του οστίτη ιστού. Σε ό,τι 
αφορά στη θεµέλια ουσία, στην έλλειψη του ασκορβικού οξέος παρεµποδίζεται η σύνθεση 
του χονδροϊτινοθειικού οξέος, ενώ για το κολλαγόνο, το οξύ αυτό υπεισέρχεται στη 
µετατροπή της πεπτιδικής προλίνης σε πεπτιδική υδροξυπρολίνη. Η ενζυµική υδροξυλίωση 
της προλίνης σε υδροξυπρολίνη βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της βιταµίνης C, η οποία µε 
τη µορφή του ηµιδεϋδροασκορβικού οξέος χορηγεί ηλεκτρόνια στο ένζυµο 
προλινυδροξυλάση µε την επέµβαση του οποίου σχηµατίζεται η πεπτιδική υδροξυπρολίνη 
από την οποία προέρχεται το κολλαγόνο. 

Γενικά, το ασκορβικό οξύ διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στις οξειδοαναγωγικές 
διεργασίες. Ενδεχοµένως επηρεάζει τη σύνθεση των στεροειδών ουσιών της φλοιώδους 
µοίρας των επινεφριδίων. Πράγµατι, το ασκορβικό οξύ στα όργανα αυτά βρίσκεται σε 
µεγάλη ποσότητα. Θεωρείται ότι το ασκορβικό οξύ υπεισέρχεται, επίσης, στην υδροξυλίωση 
των στεροειδών ουσιών. Το ασκορβικό οξύ κατά κάποιο τρόπο αναστέλλει την 
απελευθέρωση της ισταµίνης στις αλλεργικές αντιδράσεις, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο 
την αντίσταση του οργανισµού ως προς τις στρεσσικές καταστάσεις. Επιπλέον, υπεισέρχεται 
στη σύνθεση της σεροτονίνης και στην ενσωµάτωση του σιδήρου στη φερριτίνη. 

Η έλλειψη της βιταµίνης C στα ζώα µειώνει την ανθεκτικότητα έναντι των λοιµώξεων. 
Ενδεχοµένως ρυθµίζει και τη σύνθεση των αντισωµάτων, γιατί το ασκορβικό οξύ, όπως 
εξάλλου και η βιταµίνη Β12, επηρεάζουν τη µετατροπή του φολικού σε φυλλινικό οξύ στο 
ήπαρ. Το φυλλινικό οξύ είναι αναγκαίο για τη σύνθεση των βάσεων της πουρίνης και της 
πυριµιδίνης ή ακόµη και της µεθειονίνης και σερίνης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 
σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων. Τα οξέα αυτά απαιτούνται σε αυξηµένες ποσότητες στις 
περιπτώσεις έντονου πολλαπλασιασµού, όπως συµβαίνει π.χ. κατά την ανοσολογική 
αντίδραση. Επιπλέον όµως η βιταµίνη C θεωρείται ότι ενεργοποιεί και τα φαγοκύτταρα. 

Η βιταµίνη C συνθέτεται ευρέως από τα πτηνά. Η χορήγησή της ενδείκνυται κυρίως στις 
στρεσσικές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούνται από το ψύχος ή το υπερβολικά θερµό 
περιβάλλον. Η βιταµίνη C αυξάνει τη στερεότητα του κελύφους των αυγών. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις λοιµωδών νοσηµάτων, έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση βιταµίνης C µειώνει τη 
νοσηρότητα και το βαθµό της θνησιµότητας. 
 
Θεραπεία 

Για θεραπευτικούς συνιστάται η χορήγηση βιταµίνης C στη δόση των 200-300 mg/kg 
µίγµατος ή 20-30 mg κατά κεφαλή. 
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5. Συµπεράσµατα 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη συγκεκριµένη εργασία µπορεί να είναι λίγο 

πολύ γνωστά στην πλειοψηφία τους, στο ευρύ κοινό, δεν παύουν όµως να είναι πολύ 
χρήσιµα και η συνεχής υπενθύµισή τους άκρως αναγκαία. Αρχικά πρέπει να τονιστεί η 
σηµασία των βιταµινών για την εύρυθµη και φυσιολογική λειτουργία ενός ζωικού 
οργανισµού. Η παρουσία τους όµως στον οργανισµό του κάθε ζώου θα πρέπει να είναι στις 
ανάλογες και στις απαιτούµενες ποσότητες. Για το λόγο λοιπόν αυτό, θα πρέπει όσοι 
ασχολούνται µε τη διατροφή των ζώων να γνωρίζουν τις απαιτήσεις τους σε καθεµιά από τις 
βιταµίνες σε όλα τα στάδια της ζωής των. ∆ηλαδή θα πρέπει να σταθούν ιδιαίτερα στο είδος, 
το φύλο, την ηλικία, την παραγωγική κατεύθυνση καθώς και πολύ περισσότερο κατά τη 
διάρκεια µιας ενδεχόµενης εγκυµοσύνης. Και αυτό γιατί οι ανάγκες σε βιταµίνες, όπως είναι 
λογικό διαφέρουν από ζώο σε ζώο, αλλά και στις διάφορες φάσεις της ζωής του ίδιου ζώου. 

Επίσης, η παρουσία των βιταµινών στον οργανισµό των ζώων, στις σωστές πάντα 
αναλογίες, δεν είναι απαραίτητη µόνο για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού τους, αλλά 
είναι απαραίτητη και για την αποφυγή δυσάρεστων παθογόνων καταστάσεων, οι οποίες είναι 
δυνατό να στοιχίσουν τη ζωή σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό ζώων, γεγονός απευκταίο και 
άκρως καταστροφικό για τον κάθε παραγωγό. 

Τέλος, για µια ακόµη φορά γίνεται αντιληπτή η τεράστια σηµασία της πρόληψης 
γενικότερα. Με τη σωστή πρόληψη αποφεύγονται οι δυσάρεστες και σε πολλές περιπτώσεις 
καταστροφικές συνέπειες µιας παθογόνου κατάστασης, σοβαρής ή µη, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται. 
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