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Ι. ΑΙ πΑΡΑΣΙΤΙΚΑΙ ΝΟΣΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
*Υπό

SIR T H O M A S D A L L I N G
Συμβούλου της 'Οργανώσεως Τροφίμων καΐ Γεωργίας
των 'Ηνωμένων Έδνών (F.A.O.), Ρώμη, 'Ιταλία
Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ
'Υπό

όρος Π. Α. Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Ρ Η
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου
Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον Άοηνων Υ. Γ.
AL παρασιτικά! νόσοι των ζώων αποτελούν, αναμφισβητήτως, μέγα εμπόδιον, ανά τον κόσμον, εις την άνάπτυξιν και βελτίωσιν της κτηνοτροφίας.
Αι εκ των νόσων τούτων προκνπτουσαι άπώλειαι εξαρτώνται στενώς,
αφ' ενός εκ της μορφής της εκτροφής των ζώων και α φ ' ετέρου εκ τοΰ
τρόπου εφαρμογής των μέτρων καταπολεμήσεως. Ταΰτα δέ, ίνα ώσιν
αποτελεσματικά, δέον να στηρίζωνται επί των γνώσεων της βιολογίας των
παρασίτων και επί τής λελογισμένης χρήσεως των φαρμάκων, δι' ων προ
λαμβάνονται και καταπολεμούνται αΐ διάφοροι παρασιτώσεις,
Αι εκ των παρασιτικών νόσων ζημίαι δεν είναι δυνατόν να υπολογι
σθούν επακριβώς, εν πάση όμως περιπτώσει αΰται είναι λίαν σημαντικά!
δια την γεωργικήν οίκονομίαν πλείστων χωρών. 'Οφείλονται δέ αΰται εις
τα πολυάριθμα θανατηφόρα κρούσματα, τα όποια δύνανται να προκαλέ
σουν, εις την καθυστέρησιν τής αναπτύξεως των προσβεβλημένων, εϊς
την άπώλειαν μέρους τών τροφών εις βάρος τών αποδόσεων τών ζώων, εις
τάς δαπανάς δια την ύποβολήν εις θεραπείαν τών ασθενών και εις την
άπώλειαν χρόνου δια την περίθαλψιν τούτων' προς τούτοις δια τής μεταδόσεο)ς παρασιτικών τίνων νόσων τών ζοοων εις τον ανθρωπον απειλείται
και ή δημοσία υγεία.
Παράσιτα τίνα είναι κοσμοπολίτικα, ενφ ά'λλα απαντούν μόνον εις
ωρισμένας περιοχάς. Αι κλιματολογικά! και εδαφολογικά! συνθήκαι επι
δρούν επί τής αναπτύξεως τών παρασίτων και τών διαμέσων ξενιστών, ή
παρουσία τών οποίων είναι απαραίτητος εις τον βιολογικον κΰκλον πλεί
στων παρασίτων.
Πολυάριθμα είδη ε λ μ ί ν θ ω ν μολύνουν τα μικρά και μεγάλα κα
τοικίδια ζώα και υπό ώρισμένας συνθήκας είναι δυνατόν να προκαλέσουν
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σημαντικός ζημίας εις την κτηνοτροφίαν. Πο?^λάκις, όμως, τα προσβαλλό
μενα ζώα παρουσιάζουν μεγάλην ανθεκτικότητα έναντι των ελμίνθων,
παρά δε την συνεχή και εις μέγα αριτ^μον παρουσίαν τούτων και την άναμόλυνσιν, ή νόσος δεν εκδηλοΰται κλινικώς" εις τα νεαρά; δε ηλικίας ζώα,
t a όποια συνήθως φιλοξενούν εις τον πεπτικόν των σωλήνα πολυάριθμα
παράσιτα, ή άνθεκτικότης αυξάνει προϊούσης της ηλικία:.
"Ολα τα είδη των κατοικίδιων ζώων δύναται να μολυνθούν υπό ειδών
τίνων ν ή μ α τ ω δ ώ ν ελμίντ^ων' εκ τούτων τινά απαντούν μόνον εις τον

Ε ί κ ώ ν 1.— Ισημερινός.— Τοποϋέτησις παρασίτων εντός καταλλήλων
δοχείων ϊνα άποσταλλοϋν εις το έργαστήριον προς ταυτοποίησιν.
(Φωτογρ. F.A.O.
στόμαχον, ενφ ά'λλα δύνανται να μολύνουν όλόκληρον τον εντερικον σωλή
να η μόνον τμήματα αύτοΰ ή και όλόκληρον τον πεπτικόν σωλήνα.
Κατά γενικον κανόνα οί εις τον πεπτικόν σωλήνα είδους τινός ζώου
απαντώντες ελμινθες προσβάλλουν μόνον το είδος τοΰτο, εφ' όσον δε το
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αυτό είδος ε'λμινθος άπαντφ εις πλείονα του ενός είδη ζώου, πρόκειται περί
διαφόρων στελεχών αύτοΰ.
"Απασαι αΐ έ'λμινθες του πεπτικού σωλήνος δεν δύνανται να θεωρή
σουν ώς παράσιτα τοΰ αύτοΰ βαθμού, ουδέ παρουσιάζουν την αυτήν παθογόνον δρασιν, ήτις κατά κανόνα, είναι τόσον μεγαλύτερα, δσον μικρότερον εΐναι το μέγεθος του παρασίτου.
"Επαστον είδος έ'λμινθος έχει τον ϊδιον αύτοΰ βιολογικόν κύκλον και
επομένως δέον, δπως εις εκάστην περίπτωσιν, εφαρμόζονται τα ανάλογα
μέτρα καταπολεμήσεοις και ή ενδεδειγμένη {θεραπευτική αγωγή. Είναι
δθεν απαραίτητος ή ταυτοποίησις τοϋ είδους του παρασίτου, δια της εργα
στηριακής εξετάσεως τούτου, εις τα διάφορα στάδια εξελίξεως ή τών ωών
αύτοΰ. (Εΐκών 1).
Πλείστα είδη ελμίνθων του πεπτικού σωλήνος έχουν παρεμφερή βιο
λογικόν κΰκλον : ή θήλεια γεννά ωά, ά'τινα αποβάλλονται δια τών κοπρά
νων και εκκολάπτονται εις προνΰμφας. Το δια τήν εκκόλαψιν άναγκαιοΰνχρονικόν διάστημα εξαρτάται εκ τών κλιματολογικών ηρών τοΰ περιβάλλον
τος και πολλάκις, είναι βραχΰ, ενώ ει; τίνα είδη ή εκκόλαψις δύναται να
λάβη χώραν εντός τών εντέρων. "Εξ άλλου, το άπαιτοΰμενον χρονικόν διά
στημα, ΐνα αι προνύμφαι καταστούν ΐκαναι δια τήν μόλυνσιν, εξαρτάται
εκ τών δρων τοΰ περιβάλλοντος και ποικίλλει κατά το είδος τοΰ παρασί
του. Τελικώς αί προνύμφαι εισέρχονται δια καταπόσεως εις τον πεπτικον σωλή
να τών ευπαθών ζώων και εκείθεν, αναλόγως τοΰ είδους τοΰ παρασίτου,
εγκαθίστανται εκλεκτικώς εις τα διάφορα όργανα Εις τίνα εϊδη αί προ
νύμφαι εγκαθίστανται εις τα τοιχώματα τοΰ στομάχου ή τών εντέρων,
ένθα εξελίσσονται και εξέρχονται, υπό τήν ώριμον μορφήν, ολίγον τι προ
τής ωοτοκίας.
Πολυάριθμα εϊδη ελμίνθων τρέφονται δια άπομυζήσεως αίματος τοΰ
ξενιστοΰ, ένφ άλλα, κατά τήν προνυμφικήν ìòiq. μορφήν αυτών, δια τοΰ
ερεθισμού προκαλούν βλάβας εις τους βλεννογόνους τοΰ πεπτικού σωλήνος.
Κατά γενικόν δε κανόνα, ή παρασιτική νόσος εκδηλούται κλινικώς, δταν
ο οργανισμός περιέχει μέγα αριθμόν ελμίνθων εις διάφορα στάδια εξελί
ξεως τούτου.
Εις τίνα είδη παρασίτων τοΰ πεπτικού σωλήνος ό βιολογικός κύκλος
είναι πολύπλοκος : Τυπικόν παράδειγμα αποτελεί ο κοινός στρόγγυλος τοΰ
παχέος εντέρου τοΰ ίππου* αι προνύμφαι τούτου μετά τήν κατάποσιν δια
σπείρονται εις τάς διακλαδώσεις τών μεσεντερίων αρτηριών, ένθα προκα
λούν ανευρύσματα, μέ αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ώργανομένων θρόμβων
αίματος εις τμήματα τούτοον και τήν εμφραξιν, ην επακολουί^εΐ εντερική
συμφόρησις εκδηλουμένη κλινικώς δια κωλικών.
Ή μόλυνσις τοΰ πεπτικού σωλήνος υπό τών ελμίνθων λαμβάνει χώ-
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ραν, κατά tò πλείστον, δι« της καταπόσεως των ωών η των προνυμφών,
εις τα διάφορα στάδια εξελίξεως τούτων' εις τινας δμως περιπιώσεις ή
μόλυνσις δύναται να πραγματοποιηθώ δια τοΰ δέρματος.
A Î π λ α τ υ έ λ μ ι ν θ ε ς παρουσιάζουν μέγιστον ενδιαφέρον, ως
παράσιτα των κατοικίδιων ζώων. Έ κ τούτων α ϊ κ ε σ τ ώ δ ε ι ς
απαν
τούν συχνάκις εις τον πεπτικον σωλήνα των ζώων' είδη τίνα, φαίνεται
δτι δεν προκαλούν σημαντικός βλάβας ή πραγματικήν νόσον, αλλ' είναι
επιβλαβή, ως χρησιμοποιούντα μέρος των εν πέψει τροφών, εις βάρος
τοΰ ξενιστοΰ.
Αί κεστώδεις ελμινθες έχουν βιολογικον κΰκλον πολΰπλοκον, άπαιτοΰσαι την παρουσίαν διαμέσων ξενιστών, εξ αιτίας των οποίων αύται παρου
σιάζουν κυρίως ενδιαφέρον, ώς παράσιτα του ανθρώπου και των ζίόων.
Οΰτω διάμεσοι ξενισταϊ κεστωδών τίνων τοΰ ανθρώπου είναι τα βοοειδή
και δ χοίρος, εντός των μυών των οποίων εγκυστοΰται το παράσιτον υπό
την προνυμφικήν μορφήν του. Κεστώδη τινά, εξ άλλου, τοΰ κυνος έχουν
ώς διάμεσους ξενιστάς τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τον χοίρον και τον
Ι'ππον' δια τής εγκαταστάσεως δε τοΰ παρασίτου κατά το προνυμφικον στάδιον, εις τα όργανα ταΰτα ως εις το ήπαρ, τους πνεύμονας κλπ., υπό μορ
φήν ύδατίδων κΰστεων, προκαλείται ή νόσος ε χ ι ν ο κ ο κ κ ί α σ ι ς ή ΰ δ ατ ί δ ω σ ι ς , εξ ης συχνάκις προσβάλλεται ό άνθρωπος. "Ετερος κεστώδης
σκώληξ τοΰ κυνός, ή πολυκέφαλος ταινία, έχει ώς διάμεσον ξενιστήν το
πρόβανον ή προνΰμφη τοΰ παρασίτου εγκαθίσταται εις τον εγκέφαλο ν καί.
τον νωτιαϊον μυελόν τούτου, ένθα μεταμορφοΰται εϊς κυστίκερκον, προκαλοΰσα την νόσον ϊ λ ι γ γ ο ν τ ο ΰ π ρ ο β ά τ ο υ .
Είδη τινά νηματωδών ελμίνθων άπαντοΰν εις το άναπνευστικον σύ
στημα των κατοικίδιων ζώων προκαλοΰντα π α ρ α σ ι τ ι κ ή ν β ρ ο γ χ ί 
τ ι δ α . "Εκαστον είδος ζώου προσβάλλεται υπό τοΰ αντιστοίχου εϊδους
παρασίτου' εις τινας χοίρας ή παρασιτική βρογχίτις εμφανίζεται υπό σοβαροτέραν μορφήν εις τα βοοειδή, ενω εϊς αλλάς προσβάλλονται συνηθέστερον τα πρόβατα. Εϊς τα πρώτα παρατηρείται, κατά το πλείστον, τυπική
μορφή βρογχίτιδος και βρογχοπνευμονίας, ενω εις τα δευτέρα συνήθως, τυ
πική λοβώδης πνευμονία.
Ό βιολογικός κύκλος τών τριχοστρογγυλιδών ελμίνθων, αϊ όποϊαι προσ
βάλλουν τα βοοειδή, τα πρόβατα και τους ί'ππους είναι απλούς : αί εις τους
βρόγχους περιεχόμενοι ενήλικοι ελμινθες γεννοΰν φά, ά'τινα δια τών απο
χρέμψεων ανέρχονται εις το στόμα και καταπίνονται' εϊς τον πεπτικον σω
λήνα εκκολάπτονται εις προνΰμφας, αί όποΤαι αποβάλλονται δια τών κο
πράνων καί εντός ολίγων ημερών, ε φ ' δσον επικρατοΰν ευνοϊκοί δροι, εξε
λίσσονται μέχρι τοΰ μολυσματικοΰ σταδίου' κατά το στάδιον τοΰτο αϊ προ-
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νΰμφαι εισέρχονται δια των τροφών εις τον εντερικόν σωλήνα και εκείθεν
δια τοΰ λυμφατικού συστήματος, εγκαθίστανται εις τους πνεύμονας, ένθα
εξελίσσονται εις ενήλικα παράσιτα. Τουναντίον εις τον χοΐρον, ό βιολογικός
κΰκλος ιών ελμίνθων τούτων είναι πολύπλοκος, διότι απαιτείται ή παρου
σία διαμέσων ξενιστών.
Έ κ των πλατυελμίνθων μέγιστον ενδιαφέρον εις την παθολογίαν
παρουσιάζουν αί τ ρ η μ α τ ώ δ ε ι ς ελμινθες. Πλείστα είδη διστόμων
προσβάλλουν τα κατοικίδια ζώα, ιδία δε τα βοοειδή και τα πρόβατα, εις τα
όποια προκαλούν την δ ι σ τ ο μ ί α σ ι ν , νόσον εποχικήν, ήας επιφέρει
σοβαροτάτας απώλειας εις την κτηνοτροφίαν των περιοχών, ένθα υφίσταν
ται ευνοϊκοί οροί αναπτύξεως τών παρασίτων καί των ενδιαμέσων ξενιστών.
Ό βιολογικός κΰκλος τοΰ δ ι σ τ ό μ ο υ τ ο ΰ ή π α τ ι κ ο ΰ είναι
λίαν πολύπλοκος : αΐ εις το ήπαρ παρασιτοΰσαι ενήλικοι θήλειαι γεννούν
ωά, ά'τινα διέρχονται εις τον εντερικόν σωλήνα καί εκείθεν αποβάλλονται
δια τών κοπράνων' τα ωά, εφ' δσον άποτεθοΰν εϊς πλησίον ύδατος χοίρους,
εκκολάπτονται εις μειρακίδια, τα όποια εισέρχονται εις το κατάλληλον εί
δος κογχυλίου, την λιμναίαν, ήτις αποτελεί τον διάμεσον ξενιστήν καί εντός
τής οποίας εξελίσσονται, διερχόμενα δια διαφόρων σταδίων, εις ωρίμους
προνΰμφας (σερκάρια)* ή ώριμος ποονΰμφη τελικώς εξέρχεται τοΰ κογχυ
λίου και εγκυστοΰται επί χόρτων (μετασερκάρια) υγρών εδαφών, ένθα δια
τηρείται επί μακρόν. Ή μόλυνσις τών ζώων λαμβάνει χώραν δια τής βρώσεο>ς τών χόρτων τούτων" αΐ εγκυστωμέναι μετασερκάριαι ρηγνΰουν το πε
ρίβλημα αυτών εντός τοΰ εντερικοΰ σωλήνος και εκείθεν διέρχονται εις το
ήπαρ, ένθα εγκαθίστανται και ωριμάζουν εις ενήλικα παράσιτα.
Δια την εξέλιξιν τών ετέρων ειδών διστόμων απαιτείται ή παρουσία
τών αντιστοίχων καταλλήλων διαμέσων ξενιστών, ώς τοιοΰτοι δε χρησι
μεύουν διάφορα είδη υδροβίων ή γηΐνων κογχυλίων.
Είδη τινά νηματωδών εγκαθίστανται έκλεκτικώς εις ωρισμένα όργα
να τών κατοικίδιων ζώων, ώς π.χ. το είδος φιλαρίας Dirofilaria irnmitis,
ήτις προκαλεί την φ ι λ α ρ ί α σ ι ν τοΰ κυνός, νόσον συχνάκις απαντώσαν
εις τινας χίόρας. Αι ενήλικοι φιλάριαι εγκαθίστανται εντός τοΰ δεξιοΰ κόλ
που τής καρδίας, ενί}α είναι δυνατόν να παραμείνουν επί σειράν ετών. Τα
ώα εκκολάπτονται εντός τής θηλείας εις προνΰμφας, αί όποΐαι διέρχονται
εις την κυκλοφορίαν τοΰ αίματος, δπου ανευρίσκονται επί μακρόν. Διάμε
σος ξενιστής τής φιλαρίας είναι είδος κώνωπος, δστις μολύνεται δια τής
άπομυζήσεως αίματος πάσχοντος ζώου' εντός τοΰ διαμέσου ξενιστοΰ ή προνΰμφη εξελίσσεται εις ώριμον μολυσματικήν τοιαΰτην, ήτις εισέρχεται εις
την προβοσκίδα τούτου καί εκείθεν δια τοΰ δήγματος μεταδίδεται εις τον
μόνιμον ξενιστήν.
"Ετερον παράδειγμα αποτελεί ή τ ρ ί χ ι ν η ,

ήτις, ώς προνΰμφη, εγ-
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κυστοΰται εις τους γραμμωτούς μυς, ιδία δέ είς το διάφραγμα, την γλώσσαν και τους μεσοπλεύριους μυς, προκαλούσα την νόσον τ ρ ι χ ί ν ω σ ι ν εις
τον άνθρωπον, τον χοΐρον, τον αγριόχοιρον, είς τα κατοικίδια και άγρια
σαρκοφάγα, τον επίμυν κλπ. Ή μόλυνσις λαμβάνει χώραν δια της βρώσεως
κρέατος μεμολυσμένου υπό τρίχινης' αΐ εις τους μϋς έγκυστωμέναι προνύμφαι του παρασίτου ελευθεροΰνται εντός του λεπτού εντέρου του ξενιστοΰ, ένθα καί μεταμορφοΰνταΓ ακολούθως ή θήλεια τρίχινη, μετά την
γονιμοποίησίν της, εισέρχεται εντός του εντερικού βλεννογόνου και γεννά
τάς προνΰμφας, αί όποΐαι δια της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου διασπείρονται εϊς τον δργανισμον καί τελικώς εγκαθίστανται εις τους μυς«
Εις τα κατοικίδια ζώα απαντούν πολυάριθμα εξωτερικά παράσιτα' εκ
τούτων α ί μ υ ϊ α ι , εξαντλούν τα ζώα δια τοΰ ερεθισμού κοι της άπομυζήσεως τοΰ αίματος, καί μεταδίδουν μηχανικώς τους παθογόνους μικρο
οργανισμούς πλείστων μολυσματικών νόσων. Έ κ τών αΐμομυζητικών μυιών
άναφέρομεν το γένος Tabanus' ή Τ α μ π α ν ί δ η μ υ ΐ α αναπτύσσεται
είς υγρά εδάφη, άποθέτουσα τα ωά της είς πλησιόχωρα τών υδάτων μέρη'
αί προνΰμφαι διατρέφονται εντός τοΰ ΰδατος και της ίλΰος, ένθα παραμέ
νουν ini μακρόν, εκείθεν δέ μετακινοΰνται είς ξηρον έδαφος, ΐνα μεταμορφωθοΰν είς νΰμφας και εν συνεχεία είς πτερωτά έντομα. Έ ξ άλλου αί
μυΐαι τών σταΰλων δια της άπομυζήσεως τοΰ αίματος προκαλούν άναιμίαν
είς τα ζώα, εάν ή προσβολή είναι μακροχρόνιος και εν6ργήται υπό μεγάλου
άριθμοΰ μυιών.
Είδη τινά κ ω ν ώ π ω ν είναι δυνατόν να προσβάλλουν τα ζώα κατά
σμήνη και να προκαλέσουν μείωσιν της παραγωγικότητος καί ενίοτε τον
θάνατον τούτων. Ή μετάδοσις, έξαλλου, της νόσου, αποκαλούμενης «ter
salo» εις τινας χώρας της νοτίου καί κεντρικής 'Αμερικής, συντελείται
υπό είδους κώνωπος' ή μυΐα Dermatobia hominis αποθέτει τα φα επί
τοΰ κώνωπος, ένφ δέ οΰτος διατρέφεται επί τών βοοειδών, αί εκ τών ωών
εξερχόμενοι νΰμφαι εισδύουν εντός τοΰ δέρματος τών ζώων, ένθα εξελίσ
σονται, προκαλοΰσαι εντονον ερεθισμόν καί μυίασιν, εξ° ων δύναται να
προέλθη ό θάνατος τοΰ ζώου, εάν τοΰτο δεν ύποβληθη εγκαίρως είς θεραπείαν (Είκών 2). Έ ξ άλλου οί κώνωπες, ως γνωστόν, είναι δυνατόν να
μεταδώσουν τον ιόν της ευλογίας τών ορνίθων.
Αϊ ύ π ο δ ε ρ μ ι κ α ί μ υ ΐ α ι Hypoderma lineatum και Hypoderma bovis Ιπιδροΰν δυσμενώς επί της Γεωργικής Οικονομίας χωρών τίνων,
καθότι αί προνΰμφαι τούτων, δια τών αλλοιώσεως τάς οποίας προκαλοΰν
εις το δέρμα τών βοοειδών καί βουβάλων, υποβιβάζουν την εμπορικήν
αξίαν τούτου. Αΰται αποθέτουν τα ώά των κυρίως είς τάς τρίχας τών
άκρων τοΰ σώματος, τα όποια εντός ολίγων ημερών εκκολάπτονται είς
προνΰμφας, αϊτινες είσδΰουν εντός τοΰ δέρματος καί εκείθεν μεταναστεΰ-
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ουν, προφανώς δια του συνδετικού ίστοΰ, εις διάφορα μέρη του σώματος.
Φαίνεται δε, δ ti at προνΰμφαι των ως άνω δυο ειδών ύποδερμικών μυιών
δεν ακολουθούν την αυτήν οδόν, ΰμφότεραι όμως, τελικώς, εγκαθίστανται
εις τον ΰποδόριον ϊστον της ράχεως κυρίως, δημιουργοΰσαι, εντός ολίγων
εβδομάδων, οζίδια του δέρματος. Άκολοΰθως αί προνΰμφαι εξέρχονται εκ
των δζιδίων, πίπτουν εις το έδαφος, μεταμορφοΰνται εις νΰμφας καί είτα,

Ε Ι κ ώ ν 2.— Κόστα - Ρίκα.—Κλινική έκδήλωσις της παρασιτικής νόσου
«t ο r s a 1 ο> επί μοσχίδος
(Φωτογρ. F.A.O.
εντός ενός ή δυο μηνών εις πτερωτά έντομα, των οποίων ή διάρκεια της
ζωής είναι βραχεία.
Αι προνΰμφαι πολλών ειδών μυιών του γένους σ α ρ κ ο φ ά γ ο υ μολΰνουν το εριον και το δέρμα τών προβάτων. Συνήθως αί μυΐαι προσελ
κύονται υπό τών ρυπάνσεων του ερίου, άλλα είναι δυνατόν να παρατηρηθή μόλυνσις καί δταν τοϋτο είναι καθαρόν, ϊδία δταν ô καιρός είναι θερ
μός καί υγρός. Αι εκ τών εκκολαπτόμενων ώών εξερχόμενοι προνΰμφαι,
προσβάλλουν το εριον καί τρέφονται εκ τοΰ δέρματος και τής σαρκός τον
προβάτου, έάν δε δεν παρασχεθή εγκαίρως ή δέουσα περίθαλψις, το ποσοστον θνησιμότητος τών προσβληθέντων ζώων, δύναται, υπό ώρισμένας
συνθήκας, να είναι ύψηλόν.
Ό οίστρος

τοΰ

προβάτου

είναι λίαν επιβλαβές παράσιτον εις

168

Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας

ανας περιοχυς αϊ, εκ τών άποτιθεμένων ΰπο τοΰ θήλεος εις τους ρώθω
νας τοΰ προβάτου ωών, εξερχόμενοι προνΰμφαι εισχωρούν εντός τών ρινι
κών κοιλοτήτων και τών μετωπιαίων κόλπων, ένθα παραμένουν μέχρις ου
συμπληρωθη ή εξέλιξίς των, άκολοΰθως εξέρχονται, πίπτουν εις το έδαφος
ένθα μεταμορφοΰνται εις νΰμφας και τελικώς εις πτερωτά έντομα.
Ή μόλυνσις τών κτηνών υπό τοΰ είδους της μυίας C a l l ì t r o g a
m a c e l l a r l a προκαλεί σημαντικάς ζημίας εις τινας χώρας της Αμερι
κής. Ό βιολογικός κύκλος ταύτης διαρκεί συνήθως επί τινας εβδομάδας' ή
θήλεια αποθέτει τα ωά τη; περιμετρικώς τών τραυμάτων, δια τών οποίων,
αι ταχέθ3ς εκκολαπτόμενοι προνΰμφαι, εισδύουν εις τους ιστούς τών ζώων,
εις βάρος τών οποίων διατρέφονται' είτα δε πίπτουν εις το έδαφος, μεταμορφοΰνται εϊς νΰμφας καΐ τελικώς εις τέλεια έντομα.
Ή μόλυνσις τών κτηνών υπό διαφόρων ειδών κ ρ ο τ ώ ν ω ν έχει επί
σης δυσιιενή άντίκτυπον επί της κτηνο τ ροφίας. Οι κρότωνες, πλην της με
ταδόσεως πλείστων σοβαρών νόσων, προκαλούν μείωσιν τών αποδόσεων τών
ζώων, δια τοΰ ερεθισμοΰ, δια της άπομυζήσεως τοΰ αίματος και δια της
δημιουργίας αποστημάτων κλπ. εις τους ξενιστάς. (Εικων ο)

Ε Ι κ ώ ν. 3.— Καναδάς.—Καταπολέμησις κροτώνων δια ψεκασμού
(Φωτογρ. F.A.O.)
Ό μ α λ λ ο φ ά γ ο ς, δστις δέον δπως μη συγχέηται μετά τών κρο
τώνων, διέρχεται όλόκληρον την ζωήν του επί τοΰ ξενιστοΰ' ή θήλεια γεν
νά μίαν μόνον προνΰμφην κ α θ ' εκάστην, και εν συνόλω μόνον δεκαπέντε
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καθ' δλην την διάρκειαν τοΰ βίου της. Αι ζημίαι τάς οποίας êjttcpéQ8L ό
μαλλοφάγος οφείλονται εις τον ερεθισμόν, εις την άπομΰζησιν τοΰ αίματος
και εις την παρεμπύδισιν αναπτύξεως τοΰ ερίου.
Αι φ θ ε ί ρ ε ς άπαντοΰν συχνάκις επί τών κατοικίδιων ζώων, ιδία δε
επί τών ορνιθοειδών* τα ωά άποτίι^ενται εις τα; τρίχας και το πτέρωμα,
ο δε δλος κύκλος εξελίξεως τοΰ παρασίτου διαρκεί επί τινας εβδομάδας.
Τα à κ ά ρ ε α προσβάλλουν δλα τα εϊδη τών κατοικίδιων ζώων, εις
τα οποία προκαλοΰν την γνωστήν δερματικήν παρασιτικών νόσον την ψ ώ
ρα ν' τα τρία δε κυριώτερα e ιδη ταύτης είναι : ή σ α ρ κ ο π τ ι κ ή , ή ψ ωρ ο π τ ι κ ή και ή χ ο ρ ι ο π τ ι κ ή , εκάστη τών οποίων οφείλεται εις διάφορον είδος άκάρεως. Εις τους ίππους και χοίρους άπαντοΰν και τα τρία
εϊδη ψώρας, άλλα υπό σοβαροτέραν μορφήν ή σαρκοπτική τοιαύτη, ενώ εϊς
τα πρόβατα άπαντα κυρίως ή ψωροπτική. Εις πλείστας χώρας ή ψοίρα τών
μονόπλων και τών προβάτων είναι υποχρεωτικής δηλο)σεως, τα δε κατ' αυ
τής ληφθέντα μέτρα υπό τών κτηνιατρικών υπηρεσιών εσχον ως αποτέλε
σμα την μείωσιν τής συχνότητας εμφανίσεως της νόσου ή και την άπόσβεσιν ταύτης. Το οίκαρι d e m o d e x
f o l l i c u l o r u m άπαντα επι
πλείστων κατοικίδιων ζώων, συνηθέστερον δμως επί τοΰ κυνός" τοΰ το ανα
πτύσσεται επι τών ινωδών θυλάκων και τών σμηγματογόνων αδένων τοΰ
δέρματος, προκαλεί δε εντονον ερεθισμόν.
Είδη τινά παθογόνων μ υ κ ή τ ω ν προσβάλλουν το δέρμα τών ζοοων
εϊς τα όποια προκαλούν τριχοφικίας' τα είδη τών μηκΰτων ποικίλλουν
κατ' είδο; ζώ)ϋ, αλλ' ή .τα^αγένεια τούτων είναι παρεμφερής και ή μετάδοσις μεταξύ τών διαφόρα>ν ειδών ζώων, ως και από τών ζώων εις τον οίνθρωπον είναι δυνατή.
Τα νημάτια τοΰ ^υκητυλλίου προσβάλλουν τήν έπιφάνειαν τοΰ δέρμα
τος και τάς τρίχας, είτα δε εισδύουν εντός τών ινωδών θυλάκων τούτων
ένθα σχηματίζουν σπόρους μεγίστης αντοχής, Ή μόλυνσις επεκτείνεται κυκλικώς, εξ ου ή αγγλική προσωνυμία τής αλλοιώσεως «ringworm». "Ο
ά χ ω ρ άπαντα συνήθως κατά τον χειμώνα επί τών ζώων, Ιδία δε επι
μόσχων ενδιαιαομένων εις σταΰλους, ένθα οι μύκητες έπιζοΰν επί σειράν
ετών.
Έ ξ δσων εξετέθησαν ανωτέρω καταφαίνεται, δτι το πρόβλημα τής
καταπολεμήσεως πλείστων παρασιτικών νόσων εμφανίζεται δξυτατον, αι δε
μέθοδοι αί άφορώσαι εις την πρόληψιν και τήν καταστολήν τούτων δέον
να στηρίζωνται επι τών πορισμάτων τής ερεΰνης και τοΰ πειραματισμού.
Έ ξ ά'λλου, ό τρόπος εκμεταλλεύσεως τών εκτροφών και βοσκών και ή
λελογισμένη χρήσις τών ενδεδειγμένων φαρμάκων, άσκοΰν μεγάλην επίδρασιν
επί τής προλήψεως και καταπολεμήσεως τών παρασιτικών νόσων.
Τα αποτελέσματα τών ερευνών επί τής άνοσοποιήσεως τών βοοειδών
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