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Επιζωοτιολογική μελέτη της νόσου του Gumboro
σε ορνίθια της Βόρειας Ελλάδας κατά τα έτη 1990-1998
Π. Μπουγιουκλής, Ι. Γεωργοπούλου, Π. Ιορδανίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην εργασία αυτή καταγράφεται η συχνότη
τα εμφάνισης της νόσου του Gumboro (IBD, Infectious
bursal disease) σε ορνίθια της Βόρειας Ελλάδας κατά έτος,
μήνα και παραγωγική κατεύθυνση. Μελετήθηκαν περιστα
τικά της Κλινικής Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Κτη
νιατρικής του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα 1990-1998.
Οπως διαπιστώθηκε, υπήρξε αύξηση των περιστατικών της
νόσου κατά τα έτη 1992, 1993, 1994,1996 και 1997. Επίσης
παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου τους ανοιξιάτικους και
τους καλοκαιρινούς μήνες. Μεγαλύτερη συχνότητα προ
σβολής διαπιστώθηκε στα κρεοπαραγωγά ορνίθια.
Λέξεις ευρητηρίασης. Ορνίθια, νόσος του Gumboro, Βόρεια
Ελλάδα

ABSTRACT. Bougiouklis P. Georgopoulou T. and Iordanidis
P. Epizootic study of IBD in chickens during the years 19901998 in North Greece. Bulletin of the Hellenic Veterinary
Medical Society 2000, 51(3)221-224. This report concerns an
epizootic study of IBD in chickens reared in North Greece,
during the years 1990-1998. The frequency of IBD was
determined according to year, month and productive
direction. The clinical cases were studied from the Clinic of
Poultry Diseases (Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle
University of Thessaloniki) during the years 1990-1998. An
increase of IBD cases was determined in 1992,1993,1994,
1996 and 1997. Also, an increase of IBD cases was observed
during the Spring and Summer months. A higher frequency
of IBD was observed on broilers.
Keywords. Chickens, IBD, North Greece

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η νόσος του Gumboro είναι οξείας εξέλιξης μεταδο
τικό νόσημα, το οποίο προσβάλλει ορνίθια ηλικίας 2-15 ε
βδομάδων, κυρίως όμως εμφανίζεται σε ορνίθια ηλικίας
3-6 εβδομάδων. Η ήπια μορφή της νόσου εμφανίζεται ε
πίσης σε νεαρά ορνίθια, οφείλεται όμως σε ελαφρώς λοι
μογόνα στελέχη, τα οποία προκαλούν κυρίως ανοσοκαταστολή. 1 : Ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου είναι ιός
της οικογένειας Birnaviridae, ο οποίος δεν προσβάλλει τον
άνθρωπο/ Ο ιός μεταδίδεται οριζόντια κυρίως με την πε
πτική οδό. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της νόσου παί
ζει το μολυσμένο περιβάλλον του πτηνοτροφείου,' όπως η
μολυσμένη στρωμνή, 2 τα σκεύη τροφής και ν ε ρ ο ύ , ' : το έ
ντομο το>ν αλεύροτν που βρίσκεται στις πτηνοτροφές
(Alphitobius diaperìnus)}A Οσον αφορά την άποψη ότι τα
τρο^κτικά είναι πιθανοί μηχανικοί φορείς του ιού' αναφέ
ρεται σε νεότερη βιβλιογραφία ότι αυτή δεν έχει αποδει
χθεί έως σήμερα. 1 Ο θύλακος του Fabricius είναι το όργανο-στόχος του ιού και η προσβολή του οδηγεί σε ανοσοκαταστολή των ορνιθίων.(> Από έρευνα στις Η.Π.Α σε 700
επιζωοτίες της νόσου παρατηρήθηκε, ότι δεν υπήρξε δια
φορά στη συχνότητα προσβολής των σμηνών ωοπαραγιογικής και κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης."
Η νόσος αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα στη συστη
ματική πτηνοτροφία τόσο για τη θνησιμότητα που προκα
λεί όσο και για τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα
προσβλημένα σμήνη. Λόγω δε της ανοσοκαταστολής προ
κύπτει μειωμένη ανοσολογική απάντηση σε εμβολια
σμούς" " > ι ι ι : ι 3 και συγχρόνως καθιστά τα ορνίθια ευάλωτα
σε δευτερογενείς λοιμοοξεις.14 " 1 ( 1 1 7 ls '"
Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη νόσο προκύπτουν
λόγω της ανοσοκαταστολής. Εχει υπολογιστεί ότι μειώνε
ται το κ α θ α ρ ό εισόδημα τοαν εκτροφέων κατά 10,8 έως
14,3% και η μετατρεψιμότητα της τροφής κατά 2,7% στα
προσβλημένα σμήνη. Μ

Κλινική Παθολογίας των Πτηνών, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία υποβολής: 24.02.2000
Ημερο μη via εγκ ρ ίσε ως: 13.06.2000

Για την πρόληψη της νόσου προτείνονται εμβολιασμοί
των γεννητόρων και των αναπτυσσομένων ορνιθίων κα
θώς και λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων. Τα ζωντα
νά εμβολιακά στελέχη που χρησιμοποιούνται ευρέιος, α-
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Πίνακας 1. Αριθμός σμηνών στα οποία διαγνώσθηκε η νόσος του Gumboro, κατά την περίοδο 1990-1998
παραγωγική
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Κ/α=?κρεοπαραγωγά, Ω/α=€ΰοπαραγωγά, Μ/α=μικτής απόδοσης

πό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, για τον εμβολιασμό
των αναπτυσσομένων ορνιθιων, είναι τα ενδιάμεσα εμβολιακά στελέχη. Τα υγειονομικά μέτρα περιλαμβάνουν α
πολυμάνσεις των θαλάμων, των σκευών τροφής-νερού με
σκευάσματα που έχουν ως βάση τη φορμόλη, το κύδιο και
το χλώριο,1,2 καθώς επίσης μυοκτονία και καταπολέμηση
των εντόμων.114
Η νόσος έχει διαπιστωθεί στη χώρα μας για πρώτη φο
ρά κατά τη δεκαετία του 1970.4 Από τότε έως σήμερα, πα
ρά την εφαρμογή των προτεινόμενων εμβολιασμών, πα
ραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της πτηνο
τροφίας στη Βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην περιο
χή αυτή υπάρχουν περίπου 150 εκτροφές κρεοπαραγο
γών ορνιθιων δυναμικότητας από 2.000 έως 100.000 ορνί
θια, 20 εκτροφές ο^οπαραγωγιόν ορνιθύον δυναμικότητας
από 400 έως 25.000 ορνίθια, ενώ οι εκτροφές μικτών αποδόσειον είναι συνήθως χωρικής εκμετάλλευσης και συνε
πώς δεν μπορούν να εκτιμηθούν.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση της συχνό
τητας εμφάνισης της νόσου κατά έτος, κατά μήνα και κατά
παραγωγική κατεύθυνση των ορνιθιων, τα έτη 1990-1998.
Τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής προέκυψαν από τη
μελέτη των περιστατικοί που προσκομίστηκαν στην Κλι
νική Παθολογίας των Πτηνό') ν του τμήματος Κτηνιατρικής
Α.Π.Θ. κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι η εργασία αυτή αποτελεί την προ5τη
στην Ελλάδα καταγραφή στοίχε ίων σχετικά με την εμφά
νιση της νόσου του Gumboro σε εκτροφές ορνιθιων και α
πό όσα γλαορίζουμε από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι η
δεύτερη εργασία στην Ευρώπη, όπου διαπιστώνεται επο
χική αύξηση στην εμφάνιση της νόσου.

ΥΑΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Κατά την περίοδο 1990-1998, στην Κλινική Παθολο
γίας των Πτηνών τέθηκε διάγν<χ>ση της νόσου του
Gumboro σε 114 περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά προ
έρχονταν από εκτροφές κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
(Κ/α) δυναμικότητας 2.000 έως 38.500 ορνιθιων, ηλικίας
από 14 έως 45 ημερών, από εκτροφές ωοπαραγωγικής κα
τεύθυνσης (Ω/α) δυναμικότητας 600 έως 25.000 ορνιθιων,
ηλικίας από 18 έως 70 ημεροιν και από εκτροφές μικτής α
πόδοσης (Μ/α) μικρής δυναμικότητας από 30 έως 200 ορ
νίθια, ηλικίας 20 έως 60 ημεριον.
Τα περιστατικά που εξετάσθηκαν και στα οποία τέθη
κε η διάγνωση της νόσου του Gumboro προέρχονταν από
σμήνη που εκτρέφονταν στην ευρύτερη περιοχή της Βό
ρειας Ελλάδας. Τα σμήνη αυτά στην πλειονότητα τους ή
ταν εμβολιασμένα με το πόσιμο νερό, στην ηλικία των 14
εϊος 18 ημεροόν, ενο) μικρός αριθμός αυτχον ήταν ανεμβολίαστα. Τα προσκομισθέντα ορνίθια από κάθε σμήνος νε
κροτομή θηκαν και η διάγνωση της νόσου του Gumboro τέ
θηκε με βάση τα κλινικά συμπτώματα και τις χαρακτηρι
στικές μακροσκοπικές αλλοιώσεις της νόσοι'.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το χρονικό διάστημα 1990-1998 καταγράφηκαν 114
περιστατικά της νόσου. Από αυτά, τα 82 προέρχονταν α
πό σμήνη κρεοπαραγωγών ορνιθιων (Κ/α), τα 29 από σμή
νη ωοπαραγωγο3ν ορνιθιων (Ω/α) και τα 3 από εκτροφές
μικτής απόδοσης (Μ/α) (πίνακας 1). Οσον αφορά τη συ
χνότητα εμφάνισης της νόσου κατά παραγωγική κατεύ
θυνση το)ν ορνιθίατν, διαπιστίόθηκε ότι ήταν μεγαλύτερη
σε κρεοπαραγωγά σμήνη. Μόνο κατά το έτος 1996 παρα-
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Εικόνα 1. Ιστόγραμμα όπου παριστάνεται ο αριθμός των προσβλη μένων σμηνών από τη νόσο του Gumboro κατά την περίοδο 1990-1998

τηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών της νόσου
σε σμήνη οοοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Ειδικότερα, τα
προσβλη μένα σμήνη κατά έτος και κατά παραγωγική κα
τεύθυνση ήταν: το 1990 συνολικά 7 σμήνη, από τα οποία 5
Κ/α και 2 Ω/α, το 1991 συνολικά 4 σμήνη, τα οποία ήταν
Κ/α, το 1992 συνολικά 18 σμήνη, από τα οποία 14 Κ/α και 4
Ω/α, το 1993 συνολικά 21 σμήνη, από τα οποία 17 Κ/α και
4 Ω/α, το 1994 συνολικά 15 σμήνη, από τα οποία 14 Κ/α
και 1 Ω/α, το 1995 συνολικά 8 σμήνη, από τα οποία 6 Κ/α
και 2 Ω/α, το 1996 συνολικά 24 σμήνη, από τα οποία 10
Κ/α, 12 Ω/α και 2 Μ/α, το 1997 συνολικά 12 σμήνη, από τα
οποία 8 Κ/α, 3 Ω/α και 1 Μ/α και το 1998 συνολικά 5 σμή
νη, από τα οποία 4 Κ/α και 1 Ω/α (πίνακας 1).

1994,1996 και 1997 στα σμήνη της Βόρειας Ελλάδας. Από
όσα γνωρίζουμε, την ίδια χρονική περίοδο τα περιστατι
κά ήταν αυξημένα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τις αρ
χές της δεκαετίας του 1990 είναι γνωστό ότι άρχισαν να
εμφανίζονται στην Ευρώπη τα πολύ λοιμογόνα στελέχη
του ιού.1 : : ι Η έξαρση που παρατηρήθηκε στα σμήνη της
Βόρειας Ελλάδας, τα πρώτα έτη της δεκαετίας, πιθανούς
να οφείλεται στην είσοδο τοον πολύ λοιμογόνων στελεχών
και στη χώρα μας. Για την τεκμηρίωση όμως της άποψης
αυτής είναι απαραίτητη η διενέργεια έρευνας, ο5στε να
διαπιστωθεί εάν τα στελέχη του ιού, που απομονώθηκαν
κατά τη χρονική περίοδο 1990-1998 στη χώρα μας, ανή
κουν στα πολύ λοιμογόνα στελέχη.

Σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου κατά έ
τος, διαπιστώθηκε μικρός αριθμός περιστατικών τα έτη
1990 και 1991, ενώ ακολούθησε σημαντική αύξηση τα έτη
1992,1993 και 1994, με μεγαλύτερη αυτή του 1993. Στη συ
νέχεια παρατηρήθηκε ύφεση το 1995, ενώ νέα έξαρση της
σημειώθηκε τα έτη 1996 και 1997, με μεγαλύτερη αυτή του
1996. Νέα ύφεση της νόσου παρατηρήθηκε το έτος 1998
(πίνακας 1, εικόνα 1).

Η αύξηση των περιστατικών κατά τα έτη 1992, 1993
και 1994 επέβαλε και στη χώρα μας την εφαρμογή εμβο
λιασμών και λήψη αυστηροτν υγειονομικών μέτρων, σύμ
φωνα με τα διεθνή προτεινόμενα μέτρα πρόληψης της νό
σου. Η επιβολή των υγειονομικών μέτρων θεο^ρήθηκε α
παραίτητη, διότι είναι γνωστό ότι ο ιός είναι εξαιρετικά
ανθεκτικός στο εξωτερικό περιβάλλον και παραμένει για
πολλούς μήνες στη μολυσμένη εκτροφή. Η πλημμελής λοι
πόν εφαρμογή των μέτρων αυτών συμβάλλει στην επα
νεμφάνιση της νόσου στις μολυσμένες εκτροφές, στη δια
σπορά του ιού στο περιβάλλον και τη μετάδοση της νόσου
σε άλλες εκτροφές.1 : Αόγω της εφαρμογής των δραστικών
αυτοόν μέτρων ενδεχομένως να προέκυψε η ύφεση που
διαπιστώθηκε το 1995. Η μείωση των περιστατικών της νό
σου κατά το έτος αυτό ίσως να προκάλεσε την πλημμελή
εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, με αποτέλεσμα τη
νέα έξαρση της νόσου κατά τα επόμενα έτη 1996-97.

Από τη μηνιαία καταγραφή των περιστατικοον παρα
τηρήθηκε σημαντική αύξηση τους κυρίως κατά τους μήνες
της άνοιξης και του καλοκαιριού και ειδικότερα από το
Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο. Ο μεγαλύτερος αριθμός πε
ριστατικών σε όλα τα έτη διαπιστοόθηκε το μήνα Ιούνιο
(πίνακας 1).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της εργασίας αυ
τής παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου τα έτη 1992, 1993,

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, που
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παρατηρήθηκε, πατά τους ανοιξιάτικους και τους καλο
καιρινούς μήνες αναφέρεται και από τον Vindevogel
( 1992).: Η αύξηση των περιστατικών της νόσου τη χρονική
αυτή περίοδο οφείλεται, πιθανώς, στην αύξηση του φόρ
του μόλυνσης του περιβάλλοντος του πτηνοτροφείου από
τον ιά στις φθινοπωρινές και στις χειμερινές εκτροφές. Η
αύξηση αυτή εκτιμάται ότι οφείλεται στην αντοχή του ιού
στις χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και στην α
ναποτελεσματικότητα πον απολυμάνσεων με φορμόλη στις
θερμοκρασίες αυτές. Είναι γνωστό ότι η δραστικότητα της
φορμόλης έναντι του ι ου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
4°C ελαττώνεται, ενώ είναι αποτελεσματική σε θερμο
κρασία περιβάλλοντος 20°C. Για το λόγο αυτό προτείνε
ται να μη χρησιμοποιείται για απολύμανση η φορμόλη τους
φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες.2
Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που γίνονται για πρώτη
φορά στη χώρα μας, οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να εφαρμόζονται ανελλιπούς τα αυ
στηρά υγειονομικά μέτρα και ο εμβολιασμός των ορνιθιων.
Προκειμένου για τα υγειονομικά μέτρα, μεγάλη ση
μασία πρε'πει να δίδεται σε αυτά με τα οποία αποτρέπε
ται η παραμονή και η διασπορά του ιού στο περιβάλλον.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
1. Ο καθαρισμός και η αποτελεσματική απολύμανση
των χώρων του πτηνοτροφείου (δάπεδα και προαύλιο)1 : .
2. Η απολύμανση των σκευών παροχής τροφής και νε
ρού, καθώς και των δεξαμενών και των σωληνώσεων του
νερού13. Η εφαρμογή της μονοεκτροφής1

:

4. Η συστηματική καταπολέμηση πον ποντικών,5
5. Η συστηματική καταπολέμηση των εντόμων
(A Iph itobiits diapenti us). ! : 4
Στις εκτροφές των αναπτυσσομένων ορνιθιων, ανε
ξαρτήτως της ύπαρξης ή μη επιζιοοτίας, πρέπει να γίνεται
εμβολιασμός, με ενδιάμεσο εμβολιακό στέλεχος,1 : : : συμ
φωνά με τις οδηγίες της παρασκευάστριας εταιρείας.
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