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ZINC TREATMENT IN THE CONTAGIOUS AGALACTIA

OF SHEEP AND GOATS

By
K. TSIGARIDAS*
SUMMARY
Experiments were carried out on the use of zinc as a preventive and therapentic agent
against the Contagious Agaiaxia of sheep. The results show the bénéficient effect of zinc in both
cases.
The favorable effect of zinc appears three days after its administration.
Zinc dosing to healthy animals could be used as a prophylactic mesure. The indicate doses
zinc either in the prevention or treatment are not toxic.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή λοιμώδης άγαλαξία τών αιγοπροβάτων, γνωστή για τις επιπτώσεις της στην κτηνοτρο
φία και τις τεράστιες οικονομικές ζημίες, δν και μελετημένη σέ δτι άφορα τήν αίτιολογία, συμ
πτωματολογία, μορφές, εξέλιξη, παθολογοανατομία, παθογένεια, τρόπο μεταδόσεως, γεωγραφι
κή εξάπλωση και μικροβιολογικά διερευνημένη, παρέμεινε παρ' δλες τις ερευνητικές προσπά
θειες ένα πρόβλημα για τήν αίγοπροβατοτροφία. Τά μέτρα πού χρησιμοποιήθηκαν είναι ή απο
μόνωση των πασχόντων, εμβόλια μέ αποθαρρυντικά αποτελέσματα, ένώ τό φάρμακο Stovarsol
sodique πού υποστηρίχτηκε γιά εκλεκτική δράση στον μικροοργανισμό, δέν προσβάλλει τους
μικροοργανισμούς στον μαστό και δέν αναχαιτίζει τήν διασπορά της νόσου. Γενικά έμεΐς είδα
με τους κτηνοτρόφους αδύναμους μπροστά στην νόσο των αίγοπροβάτων τους χωρίς νά έχουν
στή διάθεση τους αποτελεσματικά μέσα γιά τον έλεγχο της.

* Δρ. Φαρμ/κής Πανεπιστημίου Βέρνης.
Διεύθυνση: Άχιλ. Κύρου 76, Ν. Ψυχικό, Αθήνα.
* Dr. of Pharmacy, Univesity of Berne.
Σημ. Συν. Έ π . — Ή A.A. αποτελεί ώς γνωστό πρόβλημα γιά τή χώρα μας. Γιά τό λόγο αυτό
κρίθηκε σκόπιμη ή δημοσίευση του άρθρου αύτοΰ, μολονότι δέν προέρχεται άπό Κτηνίατρο, μέ
τήν ευχή οί παρατηρήσεις τοΰ συγγραφέα ν' αποτελέσουν αντικείμενο παραπέρα έρευνας.
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Στην κατεύθυνση της αντιμετωπίσεως της λοιμώδους άγαλαξίας των αιγοπροβάτων αναφέ
ρεται και ή ερευνητική αύτη εργασία.
Ή έρευνα άρχισε στα 1974 στην περιοχή του νομού Τρικάλων και επεκτάθηκε σέ περιοχές
τοΰ νομού Λαρίσης καί τοΰ νομού Γρεβενών.
Στις περιοχές αυτές ή λοιμώδης άγαλαξία των αίγοπροβάτων ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα
σοβαρό και ανησυχητικό για τους κτηνοτρόφους.
Ή αρχή της ερευνητικής μας προσπάθειας βασίστηκε στην σημασία πού έχει ό ψευδάργυ
ρος σέ μηχανισμούς αντιστάσεως τοΰ οργανισμού.
Τήν υπόθεση στηρίξαμε στην δοσμένη εφαρμογή τοΰ ψευδαργύρου στην αίμοποιητική λει
τουργία καί στην υποστηριζόμενη συμβολή του στην διαδικασία εκκρίσεως κορτικοειδών άπό
τα επινεφρίδια.1'
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στους πειραματισμούς μας χρησιμοποιήσαμε το θειικό άλας τοΰ ψευδαργύ
ρου στη δόση 50-80 mgr/kg Z.B. Φαρμακολογικός μας ήταν γνωστό δτι ό
θειικός ψευδάργυρος ύδρολύεται λιγότερο των άλλων διαλυτών αλάτων τοΰ
ψευδαργύρου, δτι ή καυστική αύτοΰ ενέργεια σέ πυκνό διάλυμα είναι ασθενέ
στερη καί δτι σέ αραιό διάλυμα δρα στυπτικώς3.
Στους πειραματισμούς διερευνήσαμε τις δυνατές παρενέργειες, πόρισμα τό
όποιο εκθέτουμε πιο κάτω καί τό όποιο δέν παρεμπόδιζε τήν εφαρμογή καί

Φωτ. 1
'Οφθαλμική εντόπιση της λοιμώδους άγαλαξίας σέ πάσχοντα κριό άπό μηνός, πριν άπό τή χο
ρήγηση τοΰ θειϊκοΰ ψευδαργύρου.
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χρήση τοΰ θεϊκού ψευδαργύρου στην προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπι
ση της νόσου. Ό χρησιμοποιούμενος θειικός ψευδάργυρος είναι χημικώς κα
θαρός καί χορηγόνταν από το στόμα. Οί πειραματισμοί αφορούσαν αίγοπρόβατα πάσχοντα από τήν λοιμώδη άγαλαξία καί αίγοπρόβατα στα όποια δέν εϊχε εκδηλωθεί ή νόσος, άνηκαν δμως σε ποίμνια προσβληθέντα.
Έπιλέγησαν πάσχοντα στα όποια παρουσιάζονταν καί οί τρεις τυπικές
φλεγμονώδεις εντοπίσεις της νόσου (μαστική, οφθαλμική, αρθρική) καθώς καί
πάσχοντα στα όποια παρουσιάζονταν μία ή καί οί δύο άπό τις τρεις τυπικές
εντοπίσεις της νόσου.
Στους πειραματισμούς, μας απασχόλησαν καί πάσχοντα άπό τήν οξεία
μορφήν της νόσου, δπου μέ τήν χορήγηση τοΰ φαρμάκου παρατηρήσαμε άναχαίτηση των συμπτωμάτων — υψηλού πυρετού (40-41° C), μυϊκού τρόμου καί
αταξίας — καί θεραπευτικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές δέν παρατη
ρήσαμε τήν μετατροπή της νόσου άπό οξεία μορφή σέ χρονία.
Στην πορεία των πειραματισμών λαμβάνονταν ύπ' όψη, ό χρόνος προσβο
λής καί ό χρόνος νοσήσεως. Ή παρακολούθηση της εξελίξεως της νόσου γι
νόταν μέ τήν κλινική διάγνωση και παρατήρηση. Επίσης στηριχτήκαμε καί
στίς εργαστηριακές εξετάσεις.

Φωτ.2
'Οφθαλμική κατάσταση τοΰ ίδιου πάσχοντος ζώου μετά 5θήμερο άπό τή χορήγηση τοΰ θειϊκοϋ
ψευδαργύρου.
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Φωτ. 3
Δείγματα γάλακτος αίγος πού έπασχε άπό λοιμώδη άγαλαξία από τριημέρου μέ μαστική εντόπι
ση, πριν και μετά 5θήμερο άπό τή χορήγηση θειϊκοϋ ψευδαργύρου.
Ή κλινική διάγνωση της νόσου είναι εύκολη και βασίζεται στην παρουσία
και των τριών φλεγμονωδών εντοπίσεων σέ èva άρρωστο ή στο σύνολο τών
προσβληθέντων σέ ένα ποίμνιο.
Ή παθολογοανατομική εξέταση αποκαλύπτει διάσπαρτους ίνώδεις όγκους
στον ατροφικό μαστό, σκληρωτικό μαστό, κερατίτιδα και ίριδίτιδα στον ο
φθαλμό και απώλεια ουσίας χόνδρων, διαβρώσεις καί αγκύλωση στις αρθρώ
σεις.
Ή μικροβιολογική εξέταση βασίζεται στην καλλιέργεια σέ είδικά υπο
στρώματα για μυκοπλάσματα, περιέχοντα ορό καί πενικιλλίνη καί στή χρώση
τών παρασκευασμάτων μέ ενισχυμένη Giesma.4»5
Τα προς μικροβιολογική εξέταση δείγματα είναι εκκρίματα μαστού,
οφθαλμού καί αρθρικό υγρό καί υφίστανται διήθηση σέ κηρία Chamberland 1
bis.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ή αναχαίτιση της νόσου εμφανίζεται ταυτόχρονα στα πάσχοντα ζώα, άνε-
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Παραθέτουμε πιο κάτω συνοπτικό πίνακα πού δείχνει τα θεραπευτικά απο
τελέσματα τών πειραμάτων μας.
Χορήγηση
Θειικού ψευ
δαργύρου

'Αριθμός
αιγοπρο
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Χ
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XXX

* Διαβαθμίσεις:
XXX επιτυχής
XX καλή
Χ
μετρία-μόνιμες αλλοιώσεις

ξάρτητα άπό τον χρόνο νοσήσεως καί εντός τριών ήμερων άπό της χορηγή
σεως τοΰ φαρμάκου. Ή θεραπεία καί ό χρόνος αυτής εξαρτάται άπό τήν διάρ
κεια καί τήν σοβαρότητα τής νόσου.
Σημειώθηκε κλινικώς ή άποδρομή τής νόσου εντός τριών έως επτά ήμερων.
Δέν παρατηρήθηκαν υποτροπές μετά τήν φαρμακευτική αγωγή καί θερα
πεία τών πασχόντων καί ή αποκατάσταση του γάλακτος ήταν άπό απόψεως υ
γιεινών όρων πλήρης.
Σημειώνουμε τήν εξαφάνιση του μυκοπλάσματος στα πάσχοντα μετά τήν
θεραπεία τους.
Στα θεραπευθέντα ζώα δέν παρατηρήθηκαν αποβολές καί τα νεογνά απο
δεικνύονταν κλινικώς υγιή.
Προληπτικώς αποδεικνύεται ή αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στα αι
γοπρόβατα, στά όποια δέν είχε εκδηλωθεί ή νόσος, τά όποια δμως άνηκαν σέ

-150ποίμνια προσβληθέντα. Tò ποσοστό μή νοσήσεως ανέρχεται σέ 85%.
Συνιστάται ή δσο τό δυνατό έγκαιρότερη χορήγηση του φαρμάκου.
Στους πειραματισμούς για την εξεύρεση της θεραπευτικής, προληπτικής
καί τοξικολογικής δοσολογίας, τις προσδιορίσαμε και είναι ίδιες για τα πρόβα
τα και τίς αίγες ανεξάρτητα άπό τήν προέλευση: ορεινή, ημιορεινή, πεδινή,
φύλο, ράτσα καί ε?δος διατροφής.
Με τό πέρασμα στην τοξική δοσολογία εμφανίζονται παρενέργειες (διάρ
ροιες). Με τήν διακοπή της χορηγήσεως του θειικού ψευδαργύρου οί παρενέρ
γειες εξαφανίζονται. Ή θεραπευτική καί προληπτική δοσολογία απέχει άπό
τήν τοξική, έτσι ώστε ή χορήγηση του φαρμάκου για τήν θεραπευτική καί
προληπτική αντιμετώπιση τής νόσου να εκπληρώνει τήν προϋπόθεση της εύ
κολης πρακτικώς καί ακίνδυνης χρήσεως του φαρμάκου άπό τους κτηνοτρό
φους.
Σημειώνουμε δτι ταυτόχρονα σέ ποίμνια-μάρτυρες προσβληθέντα άπό τήν
λοιμώδη άγαλαξία στα όποια δέν χορηγήθηκε θεραπευτικός και προληπτικώς
ό θειικός ψευδάργυρος, ή νόσος συνέχισε να εξελίσσεται στα προσβληθέντα
καί νά εξαπλώνεται στα ποίμνια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οί αρχικές μας θεωρητικές σκέψεις για τή σημασία του ψευδαργύρου
στους μηχανισμούς αντιστάσεως του οργανισμού καί τα θεραπευτικά καί προ
ληπτικά αποτελέσματα πού διαπιστώσαμε ύστερα άπό τίς Ερευνες, μας οδη
γούν στην ενίσχυση τής υποθέσεως δτι στή βάση της θεραπευτικής καί προλητπτικής διαδικασίας παρεμβαίνουν ανοσοποιητικοί μηχανισμοί. Δηλαδή
μπορούμε νά υποστηρίζουμε δτι πρόκειται για αντιμετώπιση, μέσω ανοσοποιη
τικής προκλήσεως, άνοσοποιήσεως με ανόργανο στοιχείο (ψευδάργυρο), νοσήμα
τος προκαλούμενου άπό παθογόνο διηθητο μικροοργανισμό (mycoplasma agalactiae).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός τής έρευνας αυτής υπήρξε ή αντιμετώπιση τής λοιμώδους άγαλαξίας των αιγοπροβάτων.
Άπό τήν έρευνα προέκυψε:
Ή θεραπευτική καί προληπτική αντιμετώπιση τής λοιμώδους άγαλαξίας
των αιγοπροβάτων μέ χημικώς καθαρό θειικό ψευδάργυρο.
Ή αναχαίτιση τής νόσου εμφανίζεται συγχρόνως στα πάσχοντα ζώα, άναξάρτητα άπό τον χρόνο νοσήσεως καί τίς τυπικές εκδηλώσεις τής νόσου, μετά
τρεις ήμερες άπό τήν χορήγηση τοΰ φαρμάκου. Ή προληπτική χορήγηση τοΰ
θειικού ψευδαργύρου, αποδεικνύεται αποτελεσματική.
Ή θεραπευτική καί προληπτική δοσολογία απέχει τής τοξικής δοσολογίας,

-151έτσι ώστε ή χορήγηση και χρήση του φαρμάκου για την αντιμετώπιση της νό
σου να πληροί την προϋπόθεση της εύκολης και πρακτικώς ακίνδυνης χρή
σεως από τους κτηνοτρόφους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τσιρογιάννη, Ι., Ν. (1965): Χημεία Φαρμακευτικών ουσιών, 'Αθήναι, σελ.
29.
2. Παπαστεριάδη, Α,Α. (1975): Μελέτη έπί τών ψευδοπυρονεμικών έν Ελλά
δι, Θεσσαλονίκη.
3. Κλεισούνη, A.N. (1960-61): Φαρμακολογία, 'Αθήναι σελ. 785-966
4. Χριστοδούλου, Ε.Δ. (1975): Λοιμώδη νοσήματα τών κατοικίδιων ζώων,
Θεσσαλονίκη, τόμ.1, σελ.282
5. Έμμανουηλίδου 'Αρσένη Α. (1967): Μικροβιολογία, 'Αθήναι σελ. 453-467
6. Ελληνική Φαρμακοποιία (1974): 'Αθήναι, σελ. 1041

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

