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Τ α προϊόντα της εκτροφής ορνίθων αποτελούν στις μέ-
ρες μας μία από τις βασικότερες πηγές πρωτεϊνών για 
τον άνθρωπο. Το ορνίθειο κρέας και τα αυγά δε συνδέ-
ονται με κοινωνικούς ή θρησκευτικούς περιορισμούς, 

όπως συμβαίνει με άλλα είδη κρέατος και για το λόγο αυτό η 
κατανάλωσή τους είναι ευρεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελ-
λάδα η πτηνοτροφία, και ιδιαίτερα η ορνιθοτροφία, αποτελεί τον 
πιο δυναμικό κλάδο της ζωικής παραγωγής, με βαθμό αυτάρ-
κειας σε αυγά και κρέας μεγαλύτερο από 90%. Η πλειοψηφία 
των εκμεταλλεύσεων είναι συστηματικές, με συνολική παραγω-
γή κρέατος 120.000 τόνους κοτόπουλα ανά έτος και παραγωγή 
αυγών μεγαλύτερη από 1.5 δις τεμάχια ανά έτος. Παράλληλα, 
στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές παραδοσιακές χωρικές εκτροφές 
οικόσιτων ορνίθων, οι οποίες καλύπτουν τις οικογενειακές ανά-
γκες και συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα. Οι εκτροφές 
αυτές αυξάνονται αριθμητικά από το 2010 έως σήμερα, πιθα-
νόν λόγω της οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 33% των παραγόμενων αυγών στην Ελλάδα 
προέρχεται από χωρικές εκτροφές. 

Το πρόβλημα 
Η αυξανόμενη ζήτηση αυγών και ορνίθειου κρέατος οδηγεί 

στην ανάγκη να παραμείνει το ίδιο υψηλή και η παραγωγή τους, 
με ταυτόχρονη απαίτηση νομική και κοινωνική να μην επηρεα-
στεί η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. 
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει, μεταξύ άλλων, να δίνεται προσοχή 
στις συνθήκες εκτροφής και να ελέγχεται αποτελεσματικά η πα-
ρουσία παθογόνων και η εμφάνιση νοσημάτων. Μία από τις πιο 
σημαντικές ομάδες παθογόνων για τα πτηνά είναι τα παράσιτα. 
Ανεξάρτητα από τον τύπο εκτροφής και την παραγωγική κατεύ-
θυνση, τα πτηνά είναι ξενιστές πληθώρας παρασίτων. 

Τα προβλήματα από τα παράσιτα στα πτηνά έχουν ξεχωριστό εν-

διαφέρον γιατί διαφέρουν, τόσο τα είδη των παρασίτων που απα-
ντώνται όσο και η ευαισθησία των πτηνών στη μόλυνση από τα 
ίδια παράσιτα. Στους διάφορους τύπους εκτροφής, ανάλογα με την 
παραγωγική κατεύθυνση, κυριαρχούν διαφορετικά παράσιτα και 
αποτελούν αιτία απωλειών σε παραγωγικό και οικονομικό επίπεδο. 

Τα πιο σημαντικά προβλήματα  
των παρασιτώσεων ανάλογα με τον τύπο  

της εκτροφής
1.  Εντατικές εκτροφές πάχυνσης κρεοπαραγωγών 

ορνιθίων 
Η εντατικοποίηση των συνθηκών εκτροφής των ορνιθίων με τη 

δημιουργία υποδομών που εξασφαλίζουν σταθερές συνθήκες στο 
περιβάλλον της εκτροφής των πτηνών, η βελτίωση στη διατροφή 
και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ασθενειών οδήγησε 
σταδιακά σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Όμως, η εκτρο-
φή ορνιθίων σε δάπεδο με στρωμνή και η πολύ υψηλή πυκνότη-
τα ζώων ευνόησε ταυτόχρονα την έξαρση της κοκκιδίωσης, του 
σημαντικότερου παρασιτικού νοσήματος στη σύγχρονη εντατική 
πτηνοτροφία. Αιτιολογικός παράγοντας της κοκκιδίωσης είναι τα 
εντερικά πρωτόζωα του γένους Eimeria και πιο συγκεκριμένα τα 
είδη: E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, 
E. praecox και E.mitis. Μολύνουσα μορφή των κοκκιδίων είναι η 
ώριμη ωοκύστη, ένας μοναδικός σχηματισμός με εξαιρετικά ανθε-
κτικό τοίχωμα, που περικλείει 4 σποροκύστεις με 2 σποροζωίδια 
η καθεμία. Ο βιολογικός κύκλος του παρασίτου είναι άμεσος και 
ξεκινά με την κατάποση των ωοκύστεων από τα ευπαθή πτηνά 
και συνεχίζει, με τη δημιουργία των σποροζωιδίων, τα οποία ει-
σβάλλουν στον εντερικό βλεννογόνο και πολλαπλασιάζονται μέσα 
στα επιθηλιακά κύτταρα καταστρέφοντάς τα. Ο βιολογικός κύκλος 
ολοκληρώνεται όταν παράγεται στο έντερο η άωρη ωοκύστη, η 
οποία αποβάλλεται με τα κόπρανα. Σε ευνοϊκές συνθήκες θερμο-
κρασίας, υγρασίας και οξυγόνου η ωοκύστη ωριμάζει στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον, για να συνεχιστεί ο κύκλος ζωής.

Η υψηλή ανθεκτικότητα των ωοκύστεων σε αντίξοες συνθήκες 
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περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του βιολο-
γικού κύκλου σε λίγες ημέρες και η παραγωγή ολοένα και πε-
ρισσότερων ωοκύστεων, οδηγούν σε συνεχείς αναμολύνσεις του 
σμήνους με επιδείνωση της κλινικής εικόνας. Ανάλογα με τα ειδη 
των κοκκιδίων και το τμήμα του εντέρου που προσβάλλεται, μπο-
ρεί να προκληθεί εντερίτιδα με έντονη απώλεια υγρών και δυσα-
πορρόφηση των θρεπτικών συστατικών (Ε. acervulina, E. mitis), 
φλεγμονή του εντερικού τοιχώματος με αιμορραγίες μεγέθους 
κεφαλής καρφίτσας στο επιθήλιο (E. brunetti, E. maxima) ή κατα-
στροφή των λαχνών του επιθηλίου με εκτεταμένη αιμορραγία και 
τελικά υψηλή θνησιμότητα (Ε. tenella, E. necatrix). Οι οικονομικές 
επιπτώσεις της κοκκιδίωσης λόγω της θνησιμότητας, της χαμη-
λής μετατρεψιμότητας της τροφής και του κόστους της θεραπείας 
είναι τεράστιες και εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 2,3 δις ευρώ ετη-
σίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και 
το κόστος των αντικοκκιδιακών φαρμάκων ή των εμβολίων που 
χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της νόσου.

Η αρχή της πρόληψης μέσω της χημειοπροφύλαξης της κοκκι-
δίωσης ξεκίνησε το 1948, όταν προστέθηκε χαμηλή συγκέντρω-
ση σουλφοκινοξαλίνης στο σιτηρέσιο των πτηνών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα με στόχο τον έλεγχο της νόσου. Η συγκεκριμέ-
νη μελέτη έθεσε τη βάση για τον πιο διαδεδομένο έως και σήμε-
ρα τρόπο πρόληψης της κοκκιδίωσης στις εντατικές εκτροφές. Η 
πρόληψη της κοκκίδιωσης στη σύγχρονη εντατική πτηνοτροφία 
σήμερα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των αντικοκκιδια-
κών και εφαρμόζονται σε προληπτικά σχήματα τουλάχιστον στο 
95% των εκτροφών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αντικοκκιδιακών 
φαρμάκων: τα συνθετικά χημικά αντικοκκιδιακά και τα ιονοφόρα 
αντιβιοτικά. Τα πρώτα χρησιμοποιήθηκαν για πολλές δεκαετίες 
αλλά ο μη ενδεδειγμένος προγραμματισμός εφαρμογής τους 
προκάλεσε γρήγορα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Κάποια από 
αυτά, που ακόμη θεωρούνται αποτελεσματικά, είναι η νικαρβα-
ζίνη, δικλαζουρίλη, το αμπρόλιουμ και η χαλοφουγινόνη. Τα ιο-
νοφόρα αντιβιοτικά από την άλλη (τα οποία είναι υποπροϊόντα 
βακτηριακών ζυμώσεων) εμφανίζουν μια μοναδική και τελείως 
διαφορετική δράση από αυτή των χημικών αντικοκκιδιακών, 
σκοτώνοντας τα κοκκίδια πριν προσβάλλουν τα κύτταρα του ξε-
νιστή. Αποτέλεσμα της ιδιαίτερης αυτής δράσης τους είναι να 
επιβραδύνεται κατά πολύ ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικών 
στελεχών Eimeria. Γι' αυτό το λόγο, τα ιονοφόρα, όπως για πα-
ράδειγμα η μονενσίνη και η ναρασίνη, παραμένουν ως και σήμε-
ρα η βασική γραμμή πρόληψης έναντι της κοκκιδίωσης. Ωστόσο, 
υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας μεταξύ διαφορετικών κατη-
γοριών ιονοφόρων, κάτι που ανησυχεί επιστήμονες και εκτρο-
φείς, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση συνδυασμού αντικοκκιδι-
ακών με τρόπο που να διατηρείται η αποτελεσματικότητά τους. 

Μελέτες έδειξαν ότι παρά την ανάπτυξη μερικής ανθεκτικότητας 
σε κάποια αντικοκκιδιακά που χρησιμοποιήθηκαν σε σμήνη κρεο-
παραγωγών ορνιθίων, δεν εμφανίστηκε κλινική κοκκιδίωση, κάτι 
το οποίο οφείλεται στο ανοσοποιητικό σύστημα του πτηνού. 

Η ανοσολογική απάντηση στην κοκκιδίωση, σε συνδυασμό με 
την απαίτηση των καταναλωτών για κοτόπουλο χωρίς κατάλοιπα 
φαρμάκων, αποτέλεσε τη βάση για την εφαρμογή εμβολιασμού 
ως μεθόδου πρόληψης έναντι των κοκκιδίων. Ο εμβολιασμός 
στα σμήνη κρεοπαραγωγών ορνιθίων βασίζεται σε ζωντανά 
ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλια, αλλά μέχρι σήμε-
ρα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. Μόλις 5% των ορνιθίων 
κρεοπαραγωγής εμβολιάζονται έναντι των Eimeria. Περιοριστι-
κοί παράγοντες είναι το υψηλό κόστος παραγωγής ωοκύστεων 
χαμηλής λοιμογόνου ικανότητας καθώς και η διχογνωμία για το 
ρόλο του εμβολίου στην πρόκληση υποκλινικής κοκκιδίωσης. 

Η υποκλινική κοκκιδίωση εμφανίζεται στις μέρες μας με κάθε 
πρόγραμμα πρόληψης της νόσου, είτε με προσθήκη αντικοκκιδι-
ακών είτε με εφαρμογή εμβολιασμού και οφείλεται στην αδυνα-
μία και των δύο μεθόδων να αντιμετωπίσουν ριζικά το πρόβλη-
μα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 70% του υπολογιζόμενου ετήσιου 
κόστους της κοκκιδίωσης στην πτηνοτροφία αφορά στην υποκλι-
νική κοκκιδίωση, που προκαλεί μεγάλη μείωση των αποδόσεων 
και επηρεάζει αρνητικά την αύξηση του σωματικού βάρους των 
ορνιθίων, είναι όμως δύσκολο να διαγνωστεί αλλά κυρίως να 
ελεγχθεί αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μελέτες έδειξαν ότι 
ενώ η E. tenella δίνει τα χαρακτηριστικά αιμορραγικά κόπρανα 
και είναι εύκολο να διαγνωστεί κλινικά, δεν αποτελεί το κυρίαρ-
χο είδος επιδημιολογικά και έτσι, η απουσία αιμορραγικών κο-
πράνων και αιμορραγικής τυφλίτιδας δεν αποκλείει την ύπαρξη 
σοβαρής υποκλινικής κοκκιδίωσης. Επιδημιολογικά, τα κυρίαρχα 
είδη κοκκιδίων είναι η E. acervulina και E. maxima που επηρεά-
ζουν τμήματα του εντέρου υπεύθυνα για την πέψη και την απορ-
ρόφηση των θρεπτικών συστατικών, προκαλώντας μείωση των 
αποδόσεων. Ωστόσο, σπάνια γίνεται διάγνωση μιας και σπάνια 
τα συμπτώματα είναι εμφανή. Αυτό σχετίζεται με την αδυναμία 
των υφιστάμενων διαγνωστικών τεχνικών να δώσουν την πλήρη 
εικόνα και να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κοκκιδίων σε ένα 
σμήνος κρεοπαραγωγών ορνιθίων. 

Μέχρι σήμερα, η διάγνωση της κοκκιδίωσης γίνεται με τον 
συνδυασμό της κλινικής εικόνας, των νεκροτομικών ευρημάτων, 
με τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στον βλεννογόνο του εντέ-
ρου και την εργαστηριακή καταμέτρηση των ωοκύστεων. Αυτές 
οι μέθοδοι όμως, δεν αρκούν για τη διάγνωση της υποκλινι-
κής κοκκιδίωσης. Έτσι η έρευνα πλέον προσανατολίζεται στην 
εφαρμογή των παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και 
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εφαρμογή τεχνικών, που αφενός επιτρέπουν τη διαβάθμιση της 
προκληθείσας βλάβης στο εντερικό επιθήλιο, βασιζόμενες στο 
σύστημα των Johnson και Reid και αφετέρου ανιχνεύουν μορι-
ακά ποια είδη και στελέχη κοκκιδίων εμπλέκονται σε διαφορετι-
κές ηλικίες-φάσεις της παραγωγής και διαφορετικούς κύκλους 
εκτροφών. Η αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος και των επτά 
είδών Eimeria και η ανακάλυψη μοριακών δεικτών, που θα μας 
βοηθούν να αντιληφθούμε καλύτερα την αλληλεπίδραση ξενι-
στή-παρασίτου, είναι το κλειδί για τη διάγνωση και τον ουσιαστι-
κό έλεγχο της κοκκιδίωσης. 

2.  Εντατικές εκτροφές αυγοπαραγωγών ορνίθων σε 
κλωβοστοιχίες 

Το συγκεκριμένο σύστημα εκτροφής εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα 
αυγοπαραγωγής και οι συνθήκες διαβίωσης μειώνουν την πιθανό-
τητα έκθεσης των πτηνών σε παθογόνα, ειδικά σε αυτά που μετα-
δίδονται μέσω της επαφής των πτηνών με τη στρωμνή και τα κό-
πρανα. Αντίθετα, οι κλωβοί κατασκευαστικά ευνοούν την ανάπτυξη 
του εξωπαρασίτου Dermanyssus gallinae, που αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα στα συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής. Πρόκειται για 
αιμομυζητικό άκαρι που επιτίθεται στα πτηνά, κυρίως κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας ή υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Είναι γκρίζου 
χρωματισμού, αλλά όταν απομυζεί αίμα γίνεται κόκκινο ή πιο σκου-
ρόχρωμο και για το λόγο αυτό έχει τη χαρακτηριστική ονομασία 
«κόκκινη ψώρα/ψείρα» (red mite). Ο βιολογικός του κύκλος περι-
λαμβάνει τα στάδια του αυγού, της νύμφης, της πρωτονύμφης, της 
δευτερονύμφης και του ενήλικου. Η απομύζηση αίματος είναι ανα-
γκαία για τα ακάρεα προκειμένου να μετεξελιχθούν από νύμφες σε 
ενήλικα και στη συνέχεια να αναπαραχθούν. Μετά την κατανάλωση 
αίματος αποσύρονται σε σχισμές, γωνίες και σκοτεινά σημεία του 
πτηνοτροφείου και του εξοπλισμού του, όπου παραμένουν καθόλη 
τη διάρκεια της ημέρας ή του φωτισμού. Υπό φυσιολογικές συνθή-
κες ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται εντός επτά ημερών, κάτι 
που έχει ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός των ακάρεων να αυξάνεται 
ραγδαία μέσα στο πτηνοτροφείο. Σε περιπτώσεις έντονου παρασι-
τισμού τα πτηνά εκδηλώνουν αναιμία, πτώση της αυγοπαραγωγής 
με αύξηση των αυγών β΄ κατηγορίας, έντονη ενόχληση, κανιβαλι-
σμό, δερματίτιδα, απώλεια πτερώματος. Επιπρόσθετα, είναι από τις 
κύριες αιτίες μεταφοράς αλλά και διασποράς νοσημάτων βακτηρι-
ακής και ιογενούς αιτιολογίας. Τα ακάρεα είναι δυνητικά μεταφο-
ρείς των Salmonella spp., E.coli, Pasteurella spp. και του ιού της 
ψευδοποανώλης (NDV). 

Η διασπορά των D. gallinae και οι οικονομικές επιπτώσεις της 
εξωπαρασίτωσης αυτής είναι τεράστιες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για την ακρίβεια, υπολογίζεται ότι οι απώλειες που προκύπτουν 
από την παρουσία της ψώρας αυτής αγγίζουν το 1 ευρώ/όρνιθα 
αυγοπαραγωγής ετησίως, ποσό ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί 
κανείς ότι συνήθως, στα σμήνη ωοτοκίας έχουμε ζωικό κεφάλαιο 
μεγαλύτερο από 10.000 όρνιθες. 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αλλά και γιατί τα ακά-
ρεα αυτά προκαλούν δερματίτιδα και πιθανή αλλεργική αντίδρα-
ση στον άνθρωπο, η αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη. Ωστό-
σο, ο ταχύτατος πολλαπλασιασμός τους, καθώς και το γεγονός 
ότι δεν ανευρίσκονται πάνω στα πτηνά, δυσχεραίνουν κάθε προ-
σπάθεια εξόντωσής τους. Ακόμη και μετά την απομάκρυνση ενός 
μολυσμένου σμήνους και παρά την εξονυχιστική καθαριότητα 
και απολύμανση των θαλάμων, η επιβίωσή τους σε σχισμές και 
μικρά ανοίγματα είναι αναπόφευκτη. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες σκευασμάτων έναντι 
των D. gallinae: τα χημικά σκευάσματα και τα φυτικά-εναλλακτι-
κά σκευάσματα. Χημικές ουσίες με αντιπαρασιτική δράση είναι τα 

οργανοφωσφορικά και οι πυρεθρίνες, όμως η αποτελεσματικότη-
τα και η καταλληλότητά τους αμφισβητούνται έντονα. Έχουν δη-
μοσιευτεί μελέτες που αναφέρουν ανθεκτικότητα των ακάρεων 
στις ουσίες αυτές, κυρίως λόγω του λανθασμένου τρόπου χρήσης 
τους. Η ανεξέλεγκτη χρήση τους σε λανθασμένες δοσολογίες συ-
χνά οδηγεί όχι μόνο σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας, αλλά και σε 
πιθανή εμφάνιση καταλοίπων στα αυγά σε περίπτωση μη σωστής 
εφαρμογής και μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ή υπερδο-
σολογίας. Στη χώρα μας και στην ΕΕ η απαγόρευση της χρήσης 
πολλών σκευασμάτων στις εκτροφές ώθησε τους παραγωγούς 
να εφαρμόσουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης με φυτι-
κά σκευάσματα. Μελέτες απέδειξαν την τοξική δράση αιθέριων 
ελαίων από σκόρδο, τσάι και θυμάρι έναντι των D. gallinae και 
πολλά εμπορικά σκευάσματα διακινούνται πλέον στην αγορά ως 
διαιτητικά προσθετικά. Δυστυχώς, υπάρχουν αναφορές για μεί-
ωση των αποδόσεων των ορνίθων και σε κάποιες περιπτώσεις, 
εμφάνιση στιγμάτων χρωστικής στο κέλυφος του αυγού. Τελευ-
ταία έχει αρχίσει η εφαρμογή αδρανών υγροσκοπικών ουσιών, οι 
οποίες φαίνεται ότι βοηθούν στη μείωση του προβλήματος με την 
αφυδάτωση και καταστροφή ποσοστού των ακάρεων. Απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα και περισσότερες μελέτες πεδίου, προκειμένου 
να διευκρινιστεί ο τρόπος δράσης, η αποτελεσματικότητα και οι 
επιπτώσεις της χρήσης αυτών των σκευασμάτων.

Μία καινοτόμα προσέγγιση τους προβλήματος είναι η χρήση 
«ακάρεων-θηρευτών», δηλαδή η χρήση πληθυσμού εξωπαρασί-
των που αποτελούν φυσικούς εχθρούς των εν λόγω ακάρεων. 
Τα ακάρεα αυτά είναι ακίνδυνα για τα πτηνά, ωστόσο απαιτείται 
προσοχή καθώς είναι ευαίσθητα σε παρασιτοκτόνες ουσίες, οπό-
τε η επιλογή τους πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες αντί-
στοιχα προσαρμογές στη διαχείριση της εκτροφής. Ένας ακόμη 
προσανατολισμός της έρευνας είναι η ανάπτυξη εμβολίων. Πολ-
λές ερευνητικές ομάδες αναζητούν και χαρακτηρίζουν μοριακά 
αντιγόνα, υποψήφια για παρασκευή εμβολίων. Η έντονη ερευνη-
τική δραστηριότητα πάνω στην αντιμετώπιση των Dermanyssus 
gallinae αντικατοπτρίζει την ανάγκη της σύγχρονης πτηνοτρο-
φίας να ελέγξει το απομυζητικό αυτό άκαρι. Χαρακτηριστική 
είναι η πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Wageningen 
που επιβεβαίωσε ότι η πλειοψηφία των εκτροφών στην Ευρώπη 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την επίμονη παρουσία των 
D. gallinae στις εγκαταστάσεις τους.

Συστηματικές εκτροφές αυγοπαραγωγής σε αχυρώνα 
/ ελευθέρας βοσκής / βιολογικές / οικόσιτες 

Τα τέσσερα συστήματα εκτροφής που αναφέρονται παραπάνω 
έχουν κοινούς εχθρούς όσον αφορά τα παράσιτα που κυριαρχούν. 
Αν και αποτελούν εντελώς ξεχωριστά και σαφώς διαφοροποιημέ-
να συστήματα εκτροφής, έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό 
που καθορίζει και τη βαρύτητα των παρασιτολογικών νοσημάτων: 
Τα πτηνά έρχονται σε επαφή με το έδαφος ή τη στρωμνή, ανάλογα 
με το αν τους επιτρέπεται η επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ή 
όχι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των πτηνών, όχι μόνο 
με τα παράσιτα που προαναφέρθηκαν αλλά και με γαστρεντερι-
κά νηματώδη, τα βασικότερα των οποίων είναι: Ascaridia galli, 
Heterakis gallinarum και Capillaria obsignata. Ο βιολογικός κύ-
κλος των A. galli και C. obsignata είναι άμεσος. Το ζώο μολύνεται 
όταν προσλαμβάνει τα αυγά του παρασίτου μαζί με την τροφή, τα 
οποία εκκολάπτονται στο στομάχι ή το έντερο ελευθερώνοντας 
τις προνύμφες τους, οι οποίες εισέρχονται στο βλεννογόνο του 
λεπτού εντέρου προκαλώντας έντονη φλεγμονή. Στη συνέχεια τα 
παράσιτα ενηλικιώνονται, αναπαράγονται και γεννούν αυγά, τα 
οποία αποβάλλονται με τα κόπρανα στο εξωτερικό περιβάλλον, 
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και κλείνει ο κύκλος. Σε ό,τι αφορά το H. galllinarum στον βιολογι-
κό του κύκλο εμπλέκονται και γαιοσκώληκες που προσλαμβάνουν 
τα αυγά του παρασίτου και μεταδίδουν τη μόλυνση στο ζώο που 
τους καταναλώνει. Τα H. galllinarum εντοπίζονται στα τυφλά του 
εντέρου, όπου προσκολλώνται στον βλεννογόνο χωρίς να εισέλ-
θουν βαθιά στο τοίχωμα του εντέρου. 

Στις συστηματικές εκτροφές αυγοπαραγωγής τύπου αχυρώνα, 
που αποτελούν εντατικό σύστημα παραγωγής αυγών για κατανά-
λωση, οι όρνιθες ζουν μόνο εντός του θαλάμου του πτηνοτροφεί-
ου σε δάπεδο με στρωμνή και υψηλή πυκνότητα. Σύμφωνα με με-
λέτες, πιο υψηλή είναι η συχνότητα παρασιτισμού με C.  obsignata, 
με τα Α. galli και τα H. gallinarum να συνυπάρχουν. Ο παρασιτισμός 
του εντέρου από C. obsignata προκαλεί καταρροϊκή εντερίτιδα, δυ-
σαπορρόφηση θρεπτικών συστατικών με επιπτώσεις στο σωματικό 
βάρος και κυρίως στην παραγωγή και ποιότητα των αυγών. Ο βιο-
λογικός κύκλος του παρασίτου ολοκληρώνεται σε 20-21 ημέρες, 
χρόνο μικρότερο από αυτόν που απαιτεί ο βιολογικός κύκλος των 
ασκαρίδων. Αυτό εξηγεί την αριθμητική υπεροχή της C. obsignata 
σε εκτροφές με στρωμνή και πολύ υψηλή συχνότητα. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί, ότι τα σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά H. gallinarum 
σχετίζονται με το βιολογικό κύκλο του παρασίτου που μπορεί να 
είναι και έμμεσος. Η παρουσία ενδιάμεσων ξενιστών στο εσωτερι-
κό των θαλάμων δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο, δεδομένου του 
περιορισμού των ορνίθων και της υψηλής βιοασφάλειας.

Αντίθετα, στις συστηματικές εκτροφές ελευθέρας βοσκής κα-
θώς και στις βιολογικές εκτροφές, όπου ο σταβλισμός περιλαμ-
βάνει πρόσθετα ανοίγματα για την έξοδο των πτηνών σε πε-
ριφραγμένο χώρο με βλάστηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
τα συχνότερα παράσιτα είναι τα H. gallinarum και τα A. galli. 
Σε ό,τι αφορά τα A. galli, η βλάβη του εντερικού τοιχώματος 
που προκαλούν έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διάρροια και την 
απώλεια βάρους, κυρίως σε νεαρά πτηνά, όπου αρκετές φορές 
επέρχεται και θάνατος, λόγω μηχανικής απόφραξης του εντερι-
κού αυλού. Σε μεγαλύτερης ηλικίας πτηνά, παρατηρείται πτώση 
της αυγοπαραγωγής. Τα H. gallinarum αποτελούν παράσιτα με 
χαμηλή παθογένεια και σπάνια είναι σε θέση να προκαλέσουν 
γαστρεντερικά συμπτώματα από μόνα τους. Ωστόσο, είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να ελέγχονται γιατί μεταφέρουν το πρωτόζωο 
Histomonas meleagridis, που προκαλεί αρχικά ανομοιομορφία 
σε σμήνη πουλάδων και σε σοβαρές περιπτώσεις υψηλή θνησι-
μότητα. Η ιστομονάδωση αποτελεί πιο συχνό νόσημα σε οικό-
σιτες εκτροφές. Σύμφωνα με μελέτες πεδίου, τα οικόσιτα πουλε-
ρικά είναι πιο πιθανό να μολυνθούν από παράσιτα και δείχνουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία σε δευτερογενείς επιπλοκές. Έχουν κα-

ταγραφεί περιστατικά οικόσιτων εκμεταλλεύσεων, στα οποία τα 
A. galli λειτούργησαν ως φορείς για τη μεταφορά και μόλυνση 
του σμήνους από Salmonella spp.

Η αντιμετώπιση των γαστρεντερικών νηματωδών εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τον τύπο της εκτροφής και τη διαχείρι-
ση που εφαρμόζεται. Οι συστηματικές εκτροφές μπορούν να χρη-
σιμοποιούν ανθελμινθικά σκευάσματα, τηρώντας τους χρόνους 
αναμονής για το κρέας και τα αυγά που προβλέπονται για κάθε 
σκεύασμα. Ουσίες με ανθελμινθική δράση είναι η λεβαμιζόλη, αλ-
βενδαζόλη, φενβενδαζόλη, πιπεραζίνη, πραζικουαντέλη. Αντίθετα, 
οι βιολογικές εκτροφές διέπονται από πιο αυστηρή νομοθεσία και 
απαγορεύεται η χρήση αντιπαρασιτικών ή άλλων χημικών σκευα-
σμάτων για λόγους πρόληψης. Επιτρέπεται όμως η θεραπεία σε 
περιπτώσεις που τα πτηνά εμφανίζουν σοβαρό παρασιτισμό και 
ασθένεια που επηρεάζει την ευζωία τους. Στην περίπτωση αυτή, ο 
χρόνος αναμονής είναι διπλάσιος σε σχέση με αυτόν των συμβα-
τικών εκτροφών. Στη βιολογική πτηνοτροφία εφαρμόζονται συχνά 
εναλλακτικά σχήματα πρόληψης και σκευάσματα που βασίζονται 
σε φυτικά εκχυλίσματα πιπερόριζας, κουρκουμίνης, βασιλικού 
και πολλών άλλων φυτών. Ο μηχανισμός δράσης κάθε φυτικού 
σκευάσματος εξαρτάται από το είδος και την περιεκτικότητα σε 
φυτοχημικές ουσίες, όπως οι σαπωνίνες, ισοφλαβόνες, οι ταν-
νίνες και τα αλκαλοειδή. Πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει και 
άλλους βιολογικούς τρόπους ελέγχου των νηματωδών με χρήση 
στελεχών μυκήτων που καταστρέφουν τα αυγά, όμως απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί πρακτικά η επιτυχία των 
μεθόδων. Επιπρόσθετα μέτρα είναι η διάτμηση του βοσκοτόπου 
σε μικρότερα τμήματα, όπου η βόσκηση θα γίνεται κυκλικά, και η 
αποφυγή αύξησης της πυκνότητας των ορνίθων.

Συνοψίζοντας,  οι μολύνσεις από παράσιτα αποτελούν 
αδιαμφισβήτητα σημαντικό πρόβλημα για τη σύγχρονη πτηνο-
τροφία. Η σημασία των νοσημάτων που προκαλούν προβλήματα 
διαφέρει ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση, την ηλικία 
και το σύστημα εκτροφής. Τον μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών 
ειδών παρασίτων φαίνεται πως κατέχουν οι οικόσιτες εκτροφές. 
Έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί η παραγωγή των αυγών στη χώρα 
μας, όπου το 33% του παραγόμενου προϊόντος προέρχεται από 
οικόσιτες εκτροφές, δε θα πρέπει να παραμελείται στα πουλερι-
κά αυτά η παρακολούθηση και η διαχείριση των παρασιτώσεων. 
Σε κάθε περίπτωση η δημιουργία πρωτοκόλλων προληπτικής 
διαχείρισης, παρακολούθησης-διάγνωσης αυτών των προβλη-
μάτων, αποτελεί μονόδρομο για την εξασφάλιση της υγείας των 
πτηνών, την αριστοποίηση της παραγωγής και την ελαχιστοποίη-
ση της εισαγωγής χημικών κινδύνων στα παραγόμενα προϊόντα.
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