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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ
ΕΡΥ0ΡΟΕΙΑΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΟΡΝΙΘΑΣ
'Υπό
Γ. ΑΫΦΑΝΤΗ καΐ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων
Τοϋ Κτην. Μικροβιολ. Ινστιτούτου
Α'

Η ΝΟΣΟΣ

ΕΝ

ΕΛΛΑΔΙ

Ή Ελλάς είναι άπα τάς χώρας εις τάς οποίας ή λευχαιμία τών ορνί
θων συναντάται συχνότατα. Ή ασθένεια προϋπήρχεν ασφαλώς και εϊς τάς
εντοπίους φυλάς προ του Β'. Παγκοσμίου πολέμου. Πλην δμως, τα τελευ
ταία έ'τη, παρετηρήθη ανησυχητική αΰξησις της νόσου (6), ή οποία κατά
την γνώμην μας οφείλεται α) εις τάς εισαγωγάς εκ του εξωτερικού μεμολυσμένων ωών και νεοσσών, β) εις την άποκλειστικήν εκτροφήν φυλών
ευπαθών ώς ή Leghorn και γ) εις την εντατικήν εκμετάλλευσιν τών πτηνών.
"Απασαι α? μορφαΐ της λευχαιμίας παρετηρήθησαν, αλλ9 ή ερυθροειδής είναι ή πλέον σπανία. Νομίζομεν δμως δ η τοΰτο είναι φαινομενικόν,
λόγω της ελλείψεως κατά ταΰτην εμφανών άνατομο-παθολογικών αλλοιώ
σεων) και της συγχύσεως ήτις δυνατόν να συμβή μετά τών ετέρων απει
ραρίθμων ασθενειών παρουσιαζομένων υπό μορφήν αναιμίας.
Ή μορφή αΰτη της Λευχαιμίας είναι ή πλέον παραμεληθεΐσα, τουλά
χιστον παρ 9 ήμΐν. Δέον δθεν να μελετάται βαθύτερον εκάστη περίπτωσις,
ϊνα δυνηθή τις μετά από πολλάς περιπτώσεις, να έξάγη συμπεράσματα.
Ή ημετέρα περίπτωσις, περί ης ασχολείται ή παρούσα άνακοίνωσις
άφορα όρνιθα προσκομισθεΐσαν εις τήν κλινικήν πτηνών τοϋ Κ. Μ. Ι. Ύ π .
Γεωργίας εις 9 Αθήνας.
Β'. ΗΜΕΤΕΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
α) Ά ν α μ ν η σ τ ι κ ό ν . Πρόκειται περί πτηνοτροφείου εκτρέφοντος όρνι
θας Leghorn, ανήκοντος εις τον κ. Γ.Μ. (Βρηλίσσια).
Κατά τήν νεαράν ήλικίαν τα πτηνά ΰπερέβαινον τα 800. Κατά τον
τρίτον προς τον τέταρτον μήνα της ηλικίας των ό ιδιοκτήτης δι 9 επιλογής
περιώρισε το σμήνος εις 700 πτηνά, απολύτως ομοιόμορφα και υγειά.
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"Εκτοτε ή διατροφή ήτο ορθολογική ισορροπημένη και ενισχυμένη εις Βιταμίνας.
Εις την ήλικίαν των 5 μηνών τα πτηνά ευρίσκονται εις πλήρην σωματικήν άνάπτυξιν ή φοτοκία αρχίζει κανονικώς και διατηρείται εις ΰψηλον
ποσοστόν.
Εϊς την αυτήν ήλικίαν αρχίζουν να παρουσιάζονται κρούσματα Λευχαι
μίας (νευρικής, σπλαχνικής και οφθαλμικής) εις ποσοστόν μή υπερβαίνον

τα 3 ·/„.
Εις ήλικίαν 10 μηνών δ πτηνοτρόφος παρατηρεί δυο όρνιθας άναιμικάς τών οποίων ή θρέψις δεν ήτο κανονική. Εις μικρόν χρονικον διάστημα
ή σχεπκή ωχρότης τών λοφίων, καλαίων ώς και τών βλεννογόνων μετα
βάλλεται είς ΰφικτερικήν χροιάν, δ Ιδιοκτήτης φοβούμενος αίφνίδιον θά
νατον, παραδίδει ταύτας εϊς τήν κατανάλωσιν.
Μετά ενα μήνα από τα ανωτέρω περιστατικά παρουσιάζεται τρίτον,
εις ετέραν όρνιθα ηλικίας 12 μηνών, με τα αυτά συμπτώματα. Τήν φοράν
ταΰτην, δ ιδιοκτήτης προφανώς ύποπτευόμενος αγωστόν τι μεταδοτικόν
νόσημα, μας παρακαλεί να επισκεφθωμεν τήν έκτροφήν του.
β) Συμπτωματολογία. Κατά τήν λεπτομερή εξέτασιν τών πτηνών
και τών δρων εκτροφής διαπιστοΰμεν δτι ή διατροφή είναι καλή, ή δε
υγιεινή κατάστασις του σμήνους ικανοποιητική.
Ή ασθενής δρνις παρουσιάζει ελαφράν άνορεξίαν και ίκτερικήν χροιάν
δέρματος καΐ βλενογόνων. Ά φ ο υ ύπεβάλαμεν τον ιδιοκτήτης είς ερωτήσεις
ύποπτευόμενοι σπανίαν περίπτωσιν λευχαιμίας δίχως να καταλήξωμεν είς
συμέρασμα, παρελάβομεν το πτηνον και το εθέσαμεν υπό παρακολοΰθησιν
επί εξαήμερον.
Κατά τήν περίοδον ταΰτην επραγματοποιήσαμεν πλήρην αΐματολογικήν εξέτασιν' είτα δε εθανατώσαμεν τήν όρνιθα.
γ) Νεκροψία. Παρετηρήσαμεν ελαφράν σπληνομεγαλίαν το δε αΐμα
ήτο ύδραιμικον και χροιάς ερυθροκιτρίνου. Παρετηρήθη μυϊκή ατροφία
και άποχρωματισμος τών μυϊκών ινών των, τα δε οστά κατά τήν τομήν
των, εδείκνυον μυελον χροιάς ώχροκιτρίνου.
δ) ΑΙματολογική έξέτασις. 1) Δια της απλής εξετάσεως επιχρίσμα
τος αίματος εις το μικροσκόπιον παρετηρήθη άνισοκυττάρωσις, ποικιλοκυττάρωσις και θρομβοκυττοπενία.
2) Χρόνος πήξεως του αίματος, ηΰξημένος, λίαν αισθητώς ήτοι 16'.
3) Ή καταμέτρησις τών κυττάρων τοϋ αίματος εδωσεν τους εξής
αριθμούς.
Έρυθροκΰτταρα 980.000/mm 3 .
Λευκοκύτταρα 38.000/mm s .
"Αωρα αιματικά κύτταρα * 56.000/mm 3 .
* (Προερυθροβλάσται, έρυθροβλάσται, νορμοβλάσται, μυελοκύτταρα κλπ.).

Έρυθροειδές λευχαιμικόν σΰνδρομον εις όρνιθας
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4) Δια της εξετάσεως και καταμετρήσεως επιχρίσματος αίματος κεχρω
σμένου δια της Μεθόδου May - Grünwald-Giemsa άνεΰρομεν τα εξής
αιματολογικά στοιχεία επί 212 καταμετρηθέντων κυττάρων.

Ποσόν
έπι των
212
Ποσοστον
έπι τοις

ΕΡΥΘΡΟΒΛΑΣΤΑΙ

Ν0ΡΜ0ΒΛΑΣΤΑΙ

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΑΙ
ΝΙΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΑ

ΛΕΜΦΟ

ΜΟΝΟ

ΚΥΤΤΑΡΑ

ΚΥΤΤΑΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑΙ
ΜΟΡΦΑΙ

16

20

140

12

10

9

2

3

7,5 ο/ο

9,9 °/ο

66,1°/ο

5,7 «/Ό

4,7 »/ο

4%

0,9 ο/0

1,7 %

°/β

ΣΗΜ. : Ό αριθμός των εμμόρφων στοιχείων εις το φυσιολογικόν αίμα
της όρνιθος είναι ο κάτωθι (το έκατοστιαΐον % εξάγεται εκ τοΰ συνόλου των
εμμόρφων στοιχείων).
2.600.000
Έρυθροκΰτταρα
91—94°/ 0
Λεμφοκύτταρα
1 , 5 - 5 ·/.
Λευκοκύτταρα
30.000
Πολυπΰρηνα
Θρομβοκΰτταρα

1 - 2 ·/.
Αι αλλαι μορφαί ελλείπουν εκ τοΰ φυσιολογικού αίματος της όρνιθος.
Γνωστόν τυγχάνει δτι τα 60 °/0 τών λευκοκυττάρων αποτελούνται εκ μονο
πύρηνων και 40 0/„ εκ πολυπυρήνων (οΰδετερ. βασεοφ. ήωσινόφιλα).
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ώ ς εμφαίνεται, πρόκειται περί περιπτώσεως ερυθροειδοΰς λευχαιμίας,
μορφής καθαρώς ενδοαγγειακής λευκώσεως, ήτις χαρακτηρίζεται εκ της
υπάρξεως εντός του αίματος τών άωρων μορφών τής ερυθράς σειράς (προερυθροβλάσται, ερυθροβλάσται νορμοβλάσται).
Έ ξ άλλου ή άνεΰρεσις αριθμού τινός μυελοβλαστών και μυελοκυττάρων αποδεικνύει και άντίδρασιν τινά τής λευκής σειράς τών κυττάρων τοΰ
αίματος. Τούτο συνηγορεί υπέρ τής απόψεως τών αμερικανών συγγρα
φέων περί συνυπάρξεως τής ερυθροειδοΰς μετά τής μυελοειδους λευχαι
μίας (Erythromyeloblastosis) με ύπεροχήν τής μιας ή τής άλλης μορφής.
Β
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1) Lesbougriès G. : Pathologie des oiseaux, 1941.
2) Biester H. E.: Diseases of Poultry 1945.
3) Coufral G. et Winton B.: Poultry science, 32, 1953.
4) G. le Durcel : Bui. Inst. Pasteur, 52, 1954.
5) Burger E. and Card L : Diseases and Parasites of Poultry, 1943.
6) Ταρλατζή Κ. και Δραγονα Π. : Ή συχνότης τών νοσημάτων τών κατοικίδιων
πτηνών εν 'Ελλάδι, 1953-1954. Δελτίον Κ. Ε. 1975, 19.
7) Παπαδοπούλου Α. : Αί μεταδοτικοί λευχαιμίαι τών ορνίθων, 1956.
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S O M M A I R E
E t u d e d'un cas de Leucemie erythroïde chez la poule
Par
Sot. Ayfantis - Ang. Papadopoulos
Les auteurs étudient et décrivent au point de vue clinique et
hématologique un cas de Leucemie erythroïde chez une poule et ils
pensent que cette forme de Leucemie est beaucoup plus répandue
en Grèce que l'on croit Mais son depistage clinique est difficile et
on doit toujours faire un examen hématologique méthodique pour
pouvoir faire une statistique sérieuse sur sa frequence.

H ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ TON ΟΡΝΙΘΩΝ EN ΕΛΛΑΔΙ
"Υπό

Κ. TÄPAATZH, Σ. ΑΫΦΑΝΤΗ, Π. ΔΡΔΓΩΝΛ κ α ι Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ε ι σ α γ ω γ ή
"Η Νόσος αυτή ονομαζόμενη υπό μεν των Γάλλων Maladie Respi
ratoire Chronique και των 'Αμερικανών Chronic Respiratory Disease
(CRD) αποκαλείται ύπό τίνων ερευνητών και «μόλυνσις των άεροφόρων
σάκκων» Air Sac Infection αν και υπό το όνομα τοΰτο υπονοείται συνή
θως Συνδρομή χαρακτηριζόμενη από αλλοιώσεις των αεροθαλάμων και
από κλινικάς εκδηλώσεις μη οφειλόμενος όμως αποκλειστικώς εις το γενεσιουργον αίτιον της Χρονιάς 'Αναπνευστική; Νόσου (Χ ΑΝ) αλλ'εις συνεργείαν διαφόρων νοσογόνων παραγόντων.
Γ
Ως αιτιολογικοί παράγοντες τής Χρονιάς 'Αναπνευστικής Νόσου
φέρονται :
1) Μικροοργανισμός κείμενος εις το μεταίχμιον τής όρατότητος δια
του κοινού μικροσκοπίου και διηί^ητος δια του ήθμοΰ Seitz. Ή ακριβής
φΰσις αΰτοΰ δεν είναι γνωστή, πάντως θεωρείται γενικώς οτι οΰτος ανή
κει εις τήν ομάδα τών μικροοργανισμών τών προσομοιαζόντων προς τον
τοιούτον τής Πλευροπνευμονίας τών Βοών (PPLO). Κατ' άλλους οΰτος
ταξινομείται μεταξύ τών Borelomycetales και ονομάζεται Borelomyces
Gallinarum.
"Ετεροι μικροοργανισμοί τής αυτής ομάδος προκαλοϋσι ως γνωστόν
διαφόρους νόσους τών ζοόων δπως π.χ. τήν λοιμώδη άγαλαξίαν τών αΐγο-
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