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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1977, Τ. 28, τ. 2

Η ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΪΤΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΙΈΜΒΟΛΙΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
ΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ.
"Υπό
Ι. MENALE*, ΣΕΪΜΕΝΗ*, και Σ. ΛΟΥΚΑ**
THE INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS IN GREECE.
IMMUNIZATION AGAINST THE DISEASE BY VACCINE ADMINISTERED
DRINKING WATER IN THE FIELD.

BY THE

By
I. MENASSE, A. SEIMENIS and S. LOUKAS
SUMMARY
The authors present the results of field trials on vaccination against L. T. by modified atten
uated live virus vaccine, via the drinking water.
This study was undertaken in the region of Eubea, during the period of 1971 and 1972, whe
re the disease appeared in a severe form and in the beginning of 1977 in an infected poultry
farm of the same region.
A total of 203.000 broiler and reproduction chickens were involved. It was demonstrated
that this route of administration was as efficient as the ocular one even in a heavely contamina
ted area.
The bigest advantage of this method is the rapid and economical mass-vaccination thus avoi
ding the handling of individual birds.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή Λοιμώδης Λαρυγγοτραχείτις (Λ.Λ.) των ορνίθων Εχει άντιμετωπισθή,
ως γνωστόν, επιτυχώς κατά τήν πρόσφατον δεκαετίαν, άλλ/χχοΰ και παρ' ήμιν, δια της χρησιμοποιήσεως εμβολίων παρασκευασθέντων δια στελεχών ίου
κατά το μάλλον ή ήττον εξασθενημένων11'2'ΐ'6»7).
Μέχρι πρό τίνος τα εμβόλια ταΰτα έχρησιμοποιοΰντο, αποκλειστικώς δΓ
ένσταλλάξεως είς τον οφθαλμόν(4>10).
Καίτοι ή δια της όδοΰ ταύτης χορηγήσεως παρεχομένη ανοσία ύπήρξεν,
γενικώς, επιτυχής, παρουσιάζει τό μέγα μειονέκτημα της υποχρεωτικής ατομι
κής μεταχειρίσεως τών πτηνών, γεγονός τό όποιον απαιτεί τήν χρησιμοποίησιν εργατικών χειρών δια τον έμβολιασμόν έκαστου πτηνού" κεχωρισμένως.
Τούτο, πέραν τών δαπανών τάς οποίας συνεπάγεται και τήν άπώλειαν χρόνου,
επιφέρει, έπί πλέον, κατάπτωσιν (stress) είς τα πλείστα τών πτηνών. Αί συνέ* Κτηνιατρικον Μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον "Αθηνών Ύπ. Γεωργίας.
** Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Ψαχνών Ευβοίας.

78πειαι έκ της μεταχειρίσεως ταύτης είναι σημαντικαί δταν πρόκειται περί μεγά
λων πτηνοτροφικών μονάδων δπου τα πτηνά εκτρέφονται κατά χιλιάδας.
Τό ώς άνω μειονέκτημα έχει γίνει άντιληπτόν διεθνώς ήδη άπό μακρού,
ώς έκ τούτου δέ διάφοροι άνά τον κόσμο ν έρευνηταί έπειραματίσθησαν τήν
χορήγησιν του εμβολίου δια του ποσίμου ύδατος μέ αποτελέσματα, δμως, άντιφατικά<4'8'10).
Είς τήν χώραν μας, δπου ή νόσος ενδημεί άπό δωδεκαετίας και πλέον,(4>6)
άντιμετωπίσθη τό αυτό πρόβλημα κυρίως άπό τής εποχής ενάρξεως λειτουρ
γίας πτηνοτροφικών μονάδων βιομηχανικής κλίμακος.
Το Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικόν Ίνστιτοΰτον (Κ.Μ.Ι.) 'Αθηνών, έχον
επιτύχει τήν δημιουργίαν μετηλλαγμένου έμβολιακοΰ στελέχους, άφ' ενός μέν
πλήρως ικανοποιητικού ώς προς τή προστασίαν, άφ' έτερου δέ τελείως άπαθογόνου(4'5), ανέλαβε τήν μελέτη ν τοΰ ανωτέρω προβλήματος ύπό δύο μορφάς:
— Ή πρώτη άφεώρα είς τήν ύπό ήλλεγμένας συνθήκας είς τό Έργαστήριον
συγκριτικήν χρησιμοποίησιν τοΰ εμβολίου ένδοφθαλμικώς, άπό τοΰ στόματος
και δια τοΰ ποσίμου ύδατος. Οί πειραματισμοί ούτοι απέβησαν έπιτυχείς<9).
— Ή δευτέρα κατεύθυνσις τής μελέτης ταύτης ύπήρξεν ή ευρεία είς τήν πράξιν εφαρμογή τής δια τοΰ ποσίμου ύδατος χορηγήσεως τοΰ προϊόντος.
Τό αυτό έμβόλιον, δια τής συνήθους ένδοφθαλμικής όδοΰ, είχεν ήδη δώ
σει εξαιρετικά αποτελέσματα κατά τους μαζικούς εμβολιασμούς είς τάς περιοχάς Μεγάρων (1965) καϊ Ευβοίας (1971-1972)<4).
Κατωτέρω εκτίθενται τα συλλεγέντα στοιχεία και αποτελέσματα έκ τής ε
φαρμογής τής ύπό μελέτην μεθόδου είς τήν πράξιν.

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα αναφερόμενα πειράματα διενεργήθησαν είς τήν έξυπηρετουμένην ύπό
τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου Ψαχνών Ευβοίας περιοχήν και Ιδιαιτέρως είς
τάς ζώνας Ψαχνών-Ν. Άρτάκης-Πισώνος, δπου εκτρέφονται, αναλόγως τών
συνθηκών, κατά μέσον δρον, μέχρι εΓκοσι εκατομμύρια (20.000.000) όρνίθια
κρεατοπαραγωγής ετησίως, έπί πλέον δέ, διατηρούνται, περίπου, διακόσιες χι
λιάδες (200.000) δρνιθες αναπαραγωγής βαρείας φυλής.
Ό μέγας ούτος δγκος πτηνοτροφικού πληθυσμού, κατανεμημένος είς έκτασιν περιορισμένην (200.000τ.μ.), δπου δέν τηροΰνται ούτε αί στοιχειώδεις
αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τών πτηνοτροφικών μονάδων, διατρέχει, ώς εύνόητον, μεγάλους κινδύνους έκ μεταδοτικών νοσημάτων.
Ούτω, οσάκις ενεφανίσθη μεταδοτικόν λοιμώδες νόσημα ώς ή ψευδοπανώλης ή ή Λοιμώδης Λαρυγγοτραχεΐτις κ.λ.π., ή έξάπλωσις τούτων έγένετο τα
χύτατα, μέ καταστρεπτικός συνεπείας δια πολλάς πτηνοτροφικός επιχειρήσεις.
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Έκ στοιχείων τοΰ Άγρ. Κτηνιατρείου Ψαχνών Ευβοίας προκύπτει δτι, δι'
όσον άφορα είς τήν Λ.Λ., ή νόσος ενεφανίσθη είς τήν περιοχήν, ύπό βαρείαν
μορφήν, περί τό τέλος του 1971 και τάς αρχάς τοΟ 1972(4).
Αύτη διήρκεσεν έπί πολλούς μήνας, έξαπλουμένη άπο μονάδος είς μονάδα
και μάλιστα δπου εύρίσκοντο σμήνη ακάλυπτα, λόγω μή διενεργείας εμβολια
σμών.
Αί προκληθεΐσαι έκ της νόσου ζημίαι υπήρξαν σοβαρώταται.
Κατά τήν ώς άνω έπιζωοτίαν έπλήγησαν 78 πτηνοτροφικοί μονάδες συνο
λικού πληθυσμού 1.511.000 ορνίθων. Ai δέ άπώλειαι άνήλθον είς 145.000 πε
ρίπου άτομα.
Ό μέσος δρος τού ποσοστού απωλειών ήτο 9,60%, μέ μέγιστον τοιούτον
45,18%.
Τό ποσοστόν θνησιμότητος, δμως, ύπήρξεν οπωσδήποτε πολύ ύψηλόν.
Πράγματι, ό σχετικώς χαμηλός μέσος δρος τοΰ 9,60%, δικαιολογείται έκ τοΰ
γεγονότος δτι ό πληθυσμός πολλών προσβληθέντων σμηνών ευρισκόμενος είς
ηλικία ν σφαγής ή πλησίον ταύτης, εδόθη κατεπειγόντως είς τήν κατανάλωσιν
προς αποφυγήν μεγάλων έκ τής νόσου οίκονομικών επιπτώσεων.
Έξ άλλου, τό ύψηλόν ποσοστόν τοΰ 45,18% αποδίδει τήν πραγματικήν
είκόνα τής σοβαρότητος τής τότε καταστάσεως.
Ή νόσος, έκτοτε, εμφανίζεται σποραδικώς είς μεμωνομένας έκτροφάς, κυ
ρίως δέ είς τάς μή υποβληθείσας είς έμβολιασμόν τοιαύτας.
Τα παρουσιασθέντα, κατά τάς αρχάς τοΰ 1977, κρούσματα τής νόσου είς
τήν πτηνοτροφικήν μονάδα Ιδιοκτησίας Ν. Ε. είς τήν περιοχήν Πισώνος Ευ
βοίας, αποτελούν έν τοιούτον παράδειγμα (Ιδέ σχετικόν πίνακα).
ΠΤΗΝΑ

Τα χρησιμοποιηθέντα όρνίθια ήσαν κρεατοπαραγωγής ή δρνιθες αναπαρα
γωγής, διαφόρων ηλικιών και φυλών, έκ τών έκτρεφομένων είς τήν περιοχήν
τοιούτων.
Ταΰτα ούδεμίαν μεταχείρισιν είχον υποστεί πριν υποβληθούν είς έμβολια
σμόν διά τοΰ ποσίμου ύδατος κατά τής έν λόγω νόσου.
Σημειωτέον, έπί τοΰ προκειμένου, δτι ό εμβολιασμός ούτος διενηργήθη
πάντοτε έπί καταστάσεως επειγούσης ανάγκης.

ΕΜΒΟΛΙΑ

Τα χρησιμοποιηθέντα κατά τήν χρονικήν περίοδον 1971-1972 τοιαύτα, υ
πήρξαν αποκλειστικής προελεύσεως Κ.Μ.Ι.Α.

-80Έξαίρεσιν άπετέλεσεν, έπί του προκειμένου, ή πτηνοτροφική μονάς του
Ν. Ε. Πισώνος Ευβοίας το 1977, δπου έχρησιμοποιήθη προς τον σκοπόν έμβόλιον αλλοδαπής.
Το έμβόλιον προελεύσεως Κ.Μ.Ι.Α. άπετελεϊτο έκ ζώντος μετηλλαγμένου
στελέχους ίου Λ.Λ.(5), παρασκευασθέντος έπί έμβρυοφόρων ώων δρναθος, είς
λυόφιλον κατάστασιν.
Τούτο είχεν ύποβληθή είς τους κεκανονισμένους έλεγχους άβλαβους καί
αποτελεσματικότητος είς το Ίδρυμα καί παρουσίαζεν, προ τής χρήσεως του,
τίτλον ΙΟ6 EIDJ0/ML. Συνετηρείτο είς τήν θερμοκρασίαν τών + 4° C. Το
προελεύσεως αλλοδαπής τοιούτον, ύπήρξεν τοΰ αυτού είδους ώς τό προηγούμενον καί συνετηρείτο ύπό τάς αύτάς συνθήκας. Δέν εϊχεν, δμως, υποβληθεί
είς τιτλοποίησιν προ τής χρήσεως του. Επρόκειτο, πάντως, περί προϊόντος
προσφάτου παραγωγής.
Έπί τοΰ πίνακος τών αποτελεσμάτων αναφέρονται αί χορηγηθεΐσαι κατά
περίπτωσιν ποσότητες τοΰ εμβολίου άνά κεφαλήν.
Σημειωτέον δτι τό έμβόλιον έχορηγήθη, δια τής αναφερθείσης όδοΰ, βασικώς λόγω αδυναμίας εφαρμογής ατομικού εμβολιασμού καί έκ τής ανάγκης ά
μεσου επεμβάσεως προς άνάσχεσιν περαιτέρω εξαπλώσεως τής νόσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ταύτα αναφέρονται λεπτομερώς έπί τοΰ παρατιθεμένου πίνακος.
Έκ τούτου εμφαίνεται δτι, αμφότερα τα χορηγηθέντα δια τοΰ ποσίμου ύ
δατος εμβόλια, ήτοι:
—Τόσον τό προελεύσεως Κ.Μ.Ι.Α., τό όποιον έχρησιμοποιήθη κατά τήν χρονικήν περίοδον 1971-1972 έπί 80.000 κεφαλών, έξ θαλάμων ανηκόντων είς
τεσσάρας διαφόρους πτηνοτροφικός μονάδας,
—Όσον καί τό προελεύσεως εξωτερικού τοιούτον, δια τοΰ οποίου ένεβολιάσθησαν 120.000 κεφαλαί τής αυτής εκτροφής τό 1977, έπροστάτευσαν τα
σμήνη έκ τής νόσου.
Πράγματι, ώς ήδη άναφέραμεν:
—Είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν ή νόσος έπικρατοΰσεν ύπό έπιζωοτικήν
μορφήν είς τα πέριξ σμήνη καί ό κίνδυνος τής μεταδόσεως της έπί τών έμβολιασθέντων ύπήρξεν, κατά συνέπειαν, μέγας.
—Είς δέ τήν δευτέραν τοιαύτη ν, ή νόσος είχεν εκδηλωθεί είς θαλάμους πλη
σίον τών υποβληθέντων είς έμβολιασμόν, διαγνωσθείσης ταύτης καί έργαστηριακώς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έκ τών ώς άνω εκτεθέντων αποδεικνύεται δτι, τα είς διαφόρους έποχάς
καί περιστάσεις χρησιμοποιηθέντα, έπί 203.000 πτηνών συνολικώς, εμβόλια
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κατά της Λ.Λ. των ορνίθων, οσάκις χορηγούνται δια του ποσίμου δδατος είς
τάς αναφερθείσας ποσότητας (δόσεις), είναι είς θέσιν να παρέχουν είς τήν
πράξιν, πλήρως ίκανοποιητικήν προστασίαν, ώς και έργαστηριακώς έχει τού
το άποδειχθή(9) και μάλιστα είς περιβάλλον λίαν μεμολυσμένον.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Οί συγγραφείς αναφέρονται είς πειραματισμούς χορηγήσεως έν τη πράξει
δια τοΰ ποσίμου ύδατος, τοΰ εμβολίου κατά της Λ.Λ. των ορνίθων αποτελου
μένου έκ ζώντος μετηλλαγμένου-έξησθενημένου ίοΰ.
Τούτο έγένετο είς τήν περιοχήν Ευβοίας δπου κατά τήν περίοδον 1971 —
1972 ή νόσος είχεν ένσκύψει ύπό σοβαράν μορφή ν, άλλα και κατά τό 1977,
ομοίως είς περιβάλλον μεμολυσμένον, έπί συνολικού αριθμού 203.000 ορνί
θων κρεατοπαραγωγής και ορνίθίων αναπαραγωγής.
Έκ των ώς άνω πειραματισμών κατεδείχθη δτι ή οδός αύτη χορηγήσεως
είναι έξ ίσου αποτελεσματική ώς και ή ένδοφθαλμική, ακόμη και εντός λίαν
μεμολυσμένου περιβάλλοντος.
Τό μέγα πλεονέκτημα της μεθόδου ταύτης είναι ή ταχεία, μαζική καί οικο
νομική έπέμβασις αποκλειόμενης της, έστω καί παροδικής, καταπτώσεως τήν
οποίαν επιφέρει ό ατομικός χειρισμός τών πτηνών δια της κλασσικής ένδοφθαλμικής όδοΰ χορηγήσεως τοΰ προϊόντος.
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