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3.1 Κλινική εξέταση σμήνους
Η επίσκεψη στο πτηνοτροφείο και η κλινική εξέταση 
του σμήνους στο σύνολό του μας δίνει τη δυνατότη-
τα να εκτιμήσουμε τις συνθήκες εκτροφής του σμή-
νους, την καταλληλότητα, την επάρκεια και την ορθή 
λειτουργία του εξοπλισμού και να εντοπίσουμε τυχόν 
διαχειριστικά λάθη. Κατά την επίσκεψη στο πτηνοτρο-
φείο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις αισθήσεις 
(όραση, οσμή, ακοή, αφή) έτσι ώστε να αντιληφθούμε 
τυχόν συμπτώματα και να αξιολογήσουμε το μικρο-
περιβάλλον του πτηνοτροφείου και πως αυτό μετα-
βάλλεται κατά μήκος του θαλάμου εκτροφής.

Επίσης, μπορούμε να εκτιμήσουμε τη γενική 
κατάσταση του σμήνους, το επίπεδο συνείδησης, 
τη συμπεριφορά, την κινητικότητα, τη σωματική 
ανάπτυξη, την ομοιομορφία, την κατάσταση του 
πτερώματος, το ποσοστό νοσηρότητας και τυχόν 

συμπτώματα από το αναπνευστικό, το πεπτικό, το 
ουροποιητικό, το νευρικό και το μυοσκελετικό σύ-
στημα. Η αντίδραση του σμήνους ως προς το περι-
βάλλον ελέγχεται με το χρόνο επαναπλήρωσης του 
διαδρόμου που προκύπτει κατά τη βάδιση στο πτη-
νοτροφείο, καθώς και με τη δημιουργία αιφνίδιου 
θορύβου (χτύπημα χεριών, σφύριγμα).

Μεγάλη σημασία έχει η εκτίμηση της κατάστασης 
της στρωμνής. Η αυξημένη υγρασία της στρωμνής 
ευνοεί τη σπορογονία των κοκκιδίων και οδηγεί στην 
παραγωγή αμμωνίας και άλλων βλαπτικών ουσι-
ών, με αποτέλεσμα την προδιάθεση στην εκδήλω-
ση αναπνευστικού νοσήματος. Επίσης, η αυξημένη 
υγρασία προκαλεί ερεθιστική δερματίτιδα στο πέλμα 
(ποδοδερματίτιδα) και το στήθος, με αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση της υγείας και της ευζωίας του πτηνού, 
καθώς και της ποιότητας του παραγόμενου κρέατος.

Εικόνα 1. Ρευστές και φυσαλιδώδεις κενώσεις του περιε-
χομένου των τυφλών.

Εικόνα 2. Βλεννώδη κόπρανα με μικρή ποσότητα ουρι-
κών αλάτων και απουσία εντερικού περιεχομένου.

03 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 



8

Εικόνα 3. Μωσαϊκό κοπράνων πράσινου και πορτοκαλί 
χρώματος με άπεπτες τροφές.

Εικόνα 5. Πρασινόχρωμα, συμπαγή κόπρανα λόγω κατα-
νάλωσης μηδικής.

Εικόνα 4. Πορτοκαλόχρωμα, βλεννώδη κόπρανα με 
άφθονα ουρικά άλατα.

3.2 Ατομική κλινική εξέταση πτηνών
Κατά την κλινική εξέταση του σμήνους επιλέγονται 
αντιπροσωπευτικά κάποια πτηνά για ατομική κλινι-
κή εξέταση, δειγματοληψία και πιθανόν νεκροτομή. 
Ο αριθμός των πτηνών εξαρτάται από το μέγεθος 
της εκτροφής και την παθολογική κατάσταση που 
θέλουμε να διερευνήσουμε, και συνήθως είναι 10-
20 πτηνά ανά θάλαμο εκτροφής. Η ατομική κλινική 
εξέταση μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφο-
ρίες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην τελική δι-
άγνωση. Κατά την εξέταση πρέπει να εξετάσουμε 
το πτηνό στο σύνολό του, ελέγχοντας το πεπτικό, 
το αναπνευστικό, το μυοσκελετικό, το νευρικό σύ-
στημα, το κυκλοφορικό και το ουροποιητικό καθώς 
επίσης το δέρμα, το πτέρωμα και τους οφθαλμούς.

Εξέταση πεπτικού συστήματος
Η εξέταση του πεπτικού συστήματος περιλαμβάνει 
την εξέταση της στοματικής κοιλότητας, του προλό-
βου, της κοιλιακής χώρας και της αμάρας. Κατά την 
διάνοιξη της στοματικής κοιλότητας καθώς και στις 
γωνίες του ράμφους μπορεί να ανευρεθούν εφελκι-
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δώδεις αλλοιώσεις και ψευδομεμβράνες. Η διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει την αβιταμίνωση Α, 
τη μυκητιακή στοματίτιδα από Candida albicans, τη 
διφθεροευλογιά και την κατανάλωση ερεθιστικών 
ουσιών (τριχοθεσίνες, απολυμαντικά, κτλ). Κατά την 
απόσπαση των εφελκίδων-ψευδομεμβρανών στην 
διφθεροευλογιά αποκαλύπτεται αιμορραγικό έλκος, 
το οποίο αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό χαρακτη-
ριστικό. 

Ο πρόλοβος κατά την εξέταση μπορεί να είναι 
διατεταμένος, σκληρός, πλήρης με χονδροειδείς 
τροφές ή ξένα αντικείμενα. Η διάταση του προλό-
βου οφείλεται σε νευρολογικά αίτια (π.χ. προσβολή 
πνευμονογαστρικού νεύρου στη νόσο του Marek), 
σε παρασιτώσεις (Capillaria spp.), σε μυκητίαση, 
στην αυξημένη κατανάλωση χονδροειδών ουσι-
ών (στρωμνή, χόρτα), στην κατανάλωση μεγάλης 
ποσότητας τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα 
(κατανάλωση μετά την έναρξη του φωτισμού σε 
προγράμματα φωτισμού, στα πατρογονικά σμήνη 
μετά τη νηστεία) και στην κατανάλωση ερεθιστικών 
ουσιών. Επίσης, κατά την εξέταση του προλόβου σε 
παθολογικές καταστάσεις, όπως τη νεκρωτική εντε-
ρίτιδα, τη μυκοτοξίνωση και το λιποηπατονεφρικό 
σύνδρομο διακρίνεται συχνά η παρουσία σκοτεινό-
χρωμου υδαρούς υλικού, λόγω αντιπερισταλτικών 
κινήσεων.

Κατά την ψηλάφηση της κοιλιακής χώρας τα τοι-
χώματα μπορεί να είναι διατεταμένα και σκληρά και 
το πτηνό να λαμβάνει τη χαρακτηριστική «στάση 
πιγκουίνου». Τα συχνότερα αίτια είναι η περιτονί-
τιδα, η περιτονίτιδα μετά από ρήξη ωοθυλακίου, η 
προσβολή του ωαγωγού από Prosthogonimus spp., 
ο ασκίτης και η υπέρμετρη διόγκωση του ήπατος 
λόγω φλεγμονής (σαλμονέλλα, ερυθρά, κτλ) ή νεο-
πλασίας (νόσος Marek, λεμφοειδής λεύκωση). 

Η ρύπανση του πτερώματος πέριξ της αμάρας 
είναι ενδεικτική της διάρροιας. Ωστόσο, αξίζει να 
αναφερθεί πως η διάρροια στα πτηνά μπορεί να 
οφείλεται τόσο σε εντερίτιδα όσο και νεφρίτιδα. 
Ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία έχει το χρώμα (ερυ-
θρό, πορτοκαλί, πράσινο, λευκό, μαύρο) και η σύ-
σταση των κοπράνων (υδαρής, βλεννώδης), καθώς 
και η παρουσία άπεπτων τροφών. Στις αβγοπαρα-
γωγές όρνιθες η αμάρα συχνά είναι φλεγμονώδης 
λόγω τοπικών μολύνσεων, οι οποίες συχνά οδηγούν 

σε ανιούσα φλεγμονή του ωαγωγού ή σε εκστροφή 
της αμάρας και κανιβαλισμό.

Εξέταση αναπνευστικού συστήματος
Κατά την κλινική εξέταση του αναπνευστικού 
συστήματος εκτιμώνται συμπτώματα όπως η δύ-
σπνοια, η ταχύπνοια, η σείση της κεφαλής, η αλ-
λαγή της χροιάς της φωνής, ο βήχας, ο πταρμός, 
ο ρόγχος, ο συριγμός, το οφθαλμο-ρινικό έκκριμα 
και τυχόν διόγκωση των υποκογχίων κόλπων και 
της κεφαλής. Τα συχνότερα αίτια είναι η αβιταμί-
νωση Α, ο κακός εξαερισμός-η υψηλή συγκέντρω-
ση της αμμωνίας, τα μυκοπλάσματα, η λοιμώδης 
κόρυζα, η ορνιθοβακτηρίωση, η λοιμώδης βρογ-
χίτιδα, η ψευδοπανώλη, η γρίπη, η λοιμώδης λα-
ρυγγοτραχειίτιδα, η λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα, η 
ασπεργίλλωση και η συγγάμωση. Η εκτίμηση της 
ύπαρξης ρινικού εκκρίματος γίνεται με την πίεση 
των ρωθώνων με τον αντίχειρα και εκτιμάται μόνο 
σε ζωντανά πτηνά. Αξίζει να αναφερθεί πως το 
ρινικό έκκριμα και οι ρόγχοι απουσιάζουν στην 
ασπεργίλλωση.

Εξέταση μυοσκελετικού συστήματος
Κατά την κλινική εξέταση του μυοσκελετικού συ-
στήματος ψηλαφώνται οι μυϊκές μάζες, οι αρθρώ-
σεις και τα οστά. Η εκτίμηση της θρεπτικής κατά-
στασης γίνεται με την ψηλάφηση των μυϊκών μαζών 
του στέρνου. Τα μετατάρσια μπορεί να είναι βραχύ-
τερα και σκληρά (π.χ. πήρωση) ή μόνο σκληρά (π.χ. 
οστεοπέτρωση). Αντιθέτως, στο ραχιτισμό-οστεο-
μαλάκυνση τα οστά είναι μαλακά και εύκαμπτα, η 
τρόπιδα του στέρνου παραμορφωμένη, οι αρθρώ-
σεις δίνουν την αίσθηση της διπλής άρθρωσης, ενώ 
οι χονδροπλευρικές συναρθρώσεις διογκωμένες 
(ραχιτικό κομπολόι). Επίσης, οι αρθρώσεις στα αρ-
χικά στάδια προσβολής από λοιμώδη (π.χ. μυκό-
πλασμα, σαλμονέλλα, σταφυλόκοκκο, κολιβάκιλο, 
ρεοϊό, κτλ) ή μεταβολικά αίτια (ουρικίαση) είναι δι-
ογκωμένες, θερμές, μαλακές και επώδυνες, ενώ σε 
μεταγενέστερα στάδια είναι σκληρές και ανώδυνες. 
Η αξιολόγηση των πελμάτων αποτελεί κριτήριο για 
την εκτίμηση του επιπέδου ευζωίας και είναι πολύ 
σημαντική γιατί αφενός επηρεάζει την υγεία και την 
ευζωία των πτηνών, και αφετέρου επηρεάζει το κέρ-
δος της επιχείρησης. 
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Εξέταση νευρικού συστήματος
Τα συμπτώματα που παρατηρούνται κατά την εξέ-
ταση του νευρικού συστήματος είναι η κινητική 
αταξία, η πάρεση, η παράλυση, οι μυοκλονίες, ο 
στρεψαυχενισμός, ο οπισθότονος, ο τρόμος και οι 
τονικοκλονικοί σπασμοί. Τα συχνότερα αίτια που 
προκαλούν τα παραπάνω συμπτώματα στους νεοσ-
σούς είναι οι κληρονομικές παθήσεις, οι διατροφικές 
ανεπάρκειες των γεννητόρων, οι αστοχίες κατά την 
επώαση-εκκολάψη, οι εγκεφαλίτιδες από σαλμο-
νέλλα ή ψευδοπανώλη, η ομφαλίτιδα κα. Αντίστοιχα 
συμπτώματα σε ορνίθια μεγαλύτερης ηλικίας προ-
καλούν η λοιμώδης εγκεφαλομυελίτιδα, η ανεπάρ-
κεια βιταμινών του συμπλέγματος Β ή της βιταμίνης 
Α, η εγκεφαλομαλάκυνση, η ψευδοπανώλη, η γρίπη, 
η νόσος Marek, η θερμοπληξία, οι τοξινώσεις και οι 
δηλητηριάσεις.

Εξέταση κυκλοφορικού συστήματος
Τα κυριότερα συμπτώματα που αποδίδονται σε 
ανωμαλίες του κυκλοφορικού συστήματος είναι η 
κυάνωση και ο αποχρωματισμός των καλλαίων. Πιο 
αναλυτικά, η κυάνωση παρατηρείται στα νοσήματα 
του αναπνευστικού συστήματος και στα σηψαιμικά 
νοσήματα. Αντίθετα, ο αποχρωματισμός των καλ-
λαίων παρατηρείται στην κοκκιδίωση από Eimeria 
tenella, στις εξωπαρασιτώσεις, στις λευκώσεις, στη 
νόσο Marek, στο αιμορραγικό σύνδρομο, στη λοι-
μώδη νόσο του Θυλάκου και στην Ηπατίτιδα με 
Έγκλειστα. 

Εξέταση οφθαλμών, δέρματος και πτερώματος
Κατά την κλινική εξέταση των οφθαλμών μπορεί να 
παρατηρηθεί δακρύρροια και αλλοιώσεις στον επι-

πεφυκότα, στο φακό και στον κερατοειδή χιτώνα. 
Τα συχνότερα αίτια είναι τα νοσήματα του ανώτε-
ρου αναπνευστικού συστήματος όπως η λοιμώδης 
βρογχίτιδα, η λοιμώδης λαρυγγοτραχειίτιδα, η λοι-
μώδης κόρυζα, η ψευδοπανώλη, η ευλογιά, η σαλ-
μονέλλα, η διφθεροευλογιά, η ανεπάρκεια βιταμίνης 
Α και η αυξημένη συγκέντρωση αμμωνίας. Αξίζει να 
αναφερθεί πως τα παραπάνω νοσήματα προκαλούν 
συλλογή υλικού στους υποκόγχιους κόλπους με 
αποτέλεσμα την διόγκωση της κεφαλής (κόρυζα, 
κεφαλή γλαύκας). Στη νόσο Marek χαρακτηριστι-
κή είναι παραμόρφωση της κόρης του οφθαλμού 
(οφθαλμός γάτας), ενώ στη λοιμώδη εγκεφαλομυ-
ελίτιδα και την αριζόνωση παρατηρείται καταρρά-
κτης στα ορνίθια και ινδορνίθια, αντίστοιχα.

Κατά την εξέταση του δέρματος μπορούμε να 
εκτιμήσουμε το βαθμό αφυδάτωσης του πτηνού. Το 
δέρμα στα αφυδατωμένα πτηνά είναι ξερό, στεγνό 
και σταθερά προσκολλημένο στον υποδόριο, δίνο-
ντας όψη αρπακτικού. Επίσης, κατά την ψηλάφηση 
του δέρματος σε περιστατικά νόσου Marek παρατη-
ρείται πάχυνση και τράχυνση του δέρματος, λόγω 
υπερπλασίας των θυλάκων των φτερών. Συχνά αίτια 
δερματικών αλλοιώσεων είναι η ευλογιά, οι εξωπα-
ρασιτώσεις, η εξιδρωματική διάθεση, η γαγγραινώ-
δης δερματίτιδα και η δηλητηρίαση από NaCl. 

Η ρύπανση του πτερώματος είναι ενδεικτική των 
συνθηκών που επικρατούν στο θάλαμο εκτροφής 
και εκτιμάται για τον προσδιορισμό του επιπέδου 
ευζωίας των πτηνών. Τα συχνότερα αίτια που προ-
καλούν αλλοιώσεις στο πτέρωμα είναι τα εξωπαρά-
σιτα, οι διατροφικές ανεπάρκειες, η γαγγραινώδης 
δερματίτιδα και η αλλαντίαση.
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Η ευθανασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 
πρακτικών ορθής διαχείρισης σε κάθε εκτροφή 
πτηνών. Η ευθανασία γίνεται στο σωστό χρόνο και 
με σωστό τρόπο με σκοπό να μην υποφέρει το ζώο 
από τον πόνο σε περίπτωση νοσήματος ή τραυμα-
τισμού, καθώς επίσης για τη διενέργεια νεκροτομής 
και τη λήψη των απαραίτητων δειγμάτων για εργα-
στηριακή διερεύνηση. Ακόμη, η ευθανασία εφαρ-
μόζεται ως αναγκαστικό μέτρο για την αποτροπή 
μετάδοσης λοιμωδών παραγόντων, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία. Άρρωστα ή τραυματισμένα πτηνά πρέ-
πει να θεραπεύονται ή να θανατώνονται άμεσα εάν:

• Έχουν δυσμενή πρόγνωση,
• Δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία,
• Έχουν χρόνιο, έντονο μη αντιμετωπίσιμο πόνο,
• Δεν μπορούν να φάνε τροφή ή να πιούνε νερό,
• Είναι σε προχωρημένα στάδια καχεξίας.
Η μέθοδος ευθανασίας πρέπει να γίνεται με σε-

βασμό και έμφαση στην ανώδυνη πρόκληση θα-
νάτου και γι’ αυτό πρέπει να οδηγεί ταχύτατα στην 
απώλεια συνείδησης συνοδευόμενη με διακοπή της 
αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας και τελι-
κά και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η επιβεβαίωση 
του θανάτου είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνε-
ται ατομικά σε κάθε πτηνό. Η ευθανασία στα πτηνά 
μπορεί να γίνει με ατλαντοϊνιακή απεξάρθρωση, με 
ενέσιμη χορήγηση αναισθητικών και με τη χορήγη-
ση εισπνευστικών ουσιών.

4.1 Ατλαντοϊνιακή απεξάρθρωση
Η ατλαντοϊνιακή απεξάρθρωση χρησιμοποιείται για 
τη θανάτωση μικρού ή μεσαίου μεγέθους πτηνών, 
όπως είναι τα ορνίθια κρεοπαραγωγής και οι όρνι-

θες αβγοπαραγωγής. Αυτός ο τρόπος θανάτωσης 
δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόκειται 
να ακολουθήσει ιστολογική εξέταση του εγκεφά-
λου, καθώς προκαλείται συμφόρηση των αγγείων. 

Το πτηνό συγκρατείται με το αριστερό χέρι από 
τα άκρα ή τη βάση των πτερύγων. Καλύτερη συγκρά-
τηση επιτυγχάνεται τεντώνοντας τις πτέρυγες προς 
τα άκρα του πτηνού και συγκρατώντας στο αριστε-
ρό χέρι τα άκρα μαζί με τις άκρες των πτερύγων. Η 
ραχιαία πλευρά του σώματος του πτηνού είναι προς 
την πλευρά του διενεργούντα τη νεκροτομή. Μέσα 
στη παλάμη του δεξιού χεριού συγκρατείται η κε-
φαλή του πτηνού ανάμεσα στον δείκτη και το μέσο 
δάκτυλο. Στη συνέχεια εκτείνεται ο τράχηλος και με 
ταυτόχρονη κάμψη της κεφαλής προς τη ράχη προ-
καλείται απεξάρθρωση του ινιακού οστού από τον 
άτλαντα και πλήρης διατομή του νωτιαίου μυελού. 
Η έκταση διακόπτεται μόλις γίνει αισθητή η απεξάρ-
θρωση καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί πλήρης αποκοπή της κεφαλής. Οι σπα-
σμωδικές βίαιες κινήσεις που ακολουθούν πρέπει 
να περιορίζονται με τη συνέχιση της συγκράτησης 
των άκρων και των πτερύγων και ήπια πίεση με τη 
δεξιά παλάμη στον ώμο του πτηνού ή με την τοπο-
θέτηση του πτηνού σε κουτί.

Στα μικρότερης ηλικίας πτηνά όπως οι νεοσσοί 
κρεοπαραγωγής, τοποθετείται ο τράχηλος ανάμεσα 
στους βραχίονες ενός ψαλιδιού, οι οποίοι στη συνέ-
χεια κλείνουν πλήρως και προκαλούν απεξάρθρω-
ση ή σύνθλιψη σπονδύλων και διατομή του νωτιαί-
ου μυελού. 

Για τις μεγαλύτερης ηλικίας όρνιθες, ινδόρνιθες 
και πάπιες μπορεί παρόμοια να χρησιμοποιηθεί 
συνθλαστήρας Burdizzo.

04 ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΤΗΝΩΝ  
ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ
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4.2 Ευθανασία με ενέσιμη χορήγηση 
αναισθητικών

Η ευθανασία γίνεται με ενδοφλέβια, ενδοκαρδια-
κή, ενδοθωρακική ή και ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 
διαλύματος πεντοβαρβιτάλης ή άλλου κατάλληλου 
αναισθητικού.

4.3 Εισπνευστική ευθανασία
Η εισπνευστική ευθανασία με τη χρήση CO2 είναι η 
λιγότερη ανώδυνη μέθοδος ευθανασίας. Το πτηνό 
τοποθετείται σε κλωβό, όπου έχει προηγουμένως 
διοχευτεθεί CO2 και συνεχίζεται η πλήρωση μέχρι 
το θάνατο του πτηνού. Κατά την ευθανασία με τη 
χρήση CO2 μπορεί να παρατηρηθούν σπασμοί του 
πτηνού και να προκληθεί τραυματισμός και κάκω-

ση των μυών, ακόμη και αιματώματα στις άκρες των 
πτερύγων. Για την περιορισμό των παραπάνω ανεπι-
θύμητων καταστάσεων προτείνεται η προοδευτική 
αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στον κλωβό. Ο θά-
νατος επέρχεται σε λίγα μόλις λεπτά, ανάλογα με το 
είδος και το μέγεθος του πτηνού. 

Τα πτηνά είναι ευαίσθητα στο χλωροφόρμιο, το 
οποίο εμποτισμένο σε βαμβάκι τοποθετείται στον 
πάτο ενός γυάλινου περιέκτη μέσα στον οποίο το-
ποθετείται και η κεφαλή του πτηνού. Πρέπει να ει-
σέρχεται και αέρας για την αποφυγή ασφυξίας αλλά 
και να αποφεύγεται η επαφή με τους οφθαλμούς. 
Σύντομα μετά την αναισθητοποίηση του πτηνού 
ακολουθεί ο θάνατος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποι-
είται σε περιπτώσεις που ακολουθεί ιστολογική εξέ-
ταση εγκεφαλικού ιστού.



13

5.1 Εξωτερική επισκόπηση του 
πτώματος

Η νεκροψία προηγείται από τη νεκροτομή. Κατά τη 
νεκροψία με λεπτομερή εξωτερική επισκόπηση του 
πτώματος εξετάζεται το πτέρωμα, το δέρμα και οι 
φυσικές οπές του σώματος. Η εξέταση αυτή κρίνε-
ται απαραίτητη κυρίως στις περιπτώσεις που δεν 
έχει προηγηθεί η κλινική εξέταση του πτηνού που 
πρόκειται να νεκροτομηθεί. Κατά την εξέταση του 
πτερώματος αρχικά εκτιμάται η όψη του, τυχόν αλ-
λοιώσεις και η ανάπτυξή του ανάλογα με το είδος 
και την ηλικία των πτηνών. Στις περιοχές όπου λείπει 
το πτέρωμα εξαιτίας παθολογικής αιτίας, διερευνά-
ται αν οι θύλακοι των φτερών παρουσιάζουν αλλοι-
ώσεις ή υπάρχουν υπολείμματα του στελέχους των 
φτερών ή υπάρχει τέλεια απόπτωσή τους. Στη συνέ-
χεια εκτιμάται η κατάσταση της επιδερμίδας μεταξύ 
των θυλάκων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η έλλειψη 
πτερώματος στην περιοχή του τραχήλου και των 
πτερύγων, γιατί κατά την πτερόρροια βασικά απο-
πτιλώνονται oι περιοχές αυτές.

Στη συνέχεια εξετάζονται τα άνω και κάτω κάλ-
λαια, τα ωτία και οι περιοχές του δέρματος που φυ-
σιολογικά δεν έχουν πτέρωμα, όπως περιοφθαλμι-
κά, τα ταρσομετατάρσια και τα δάκτυλα, για τυχόν 
επισήμανση αλλοιώσεων, λύσεων συνεχείας και την 
εκτίμηση του χρωματισμού τους. Ο χρωματισμός 
των ταρσών και των μεταταρσίων σχετίζεται με τη 
διατροφή των πτηνών. Αντίθετα, ο αποχρωματι-
σμός τους στις αβγοπαραγωγές όρνιθες υποδηλώ-

νει υψηλή αβγοπαραγωγή. Στις όρνιθες, κυρίως της 
χωρικής πτηνοτροφίας, το δέρμα των μεταταρσίων 
μπορεί να είναι τραχύ και εφελκιδώδες σε περίπτω-
ση ψώρας (Cnemidocoptes mutans).

Παρατηρούνται οι φυσικές οπές του σώματος 
όπως: σχισμή των βλεφάρων, ρώθωνες, γωνίες του 
ράμφους, αμάρα, για την ύπαρξη εκκριμάτων, εξι-
δρωμάτων ή την ανεύρεση ειδικών αλλοιώσεων, 
όπως τραυματισμοί, ραγάδες, φλύκταινες, εφελκί-
δες ή εσχάρες. Αν δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση 
των οφθαλμών κατά την κλινική εξέταση ζωντανού 
πτηνού, οι οφθαλμοί εξετάζονται κατά την παρούσα 
φάση. Παρατηρείται δηλαδή ο επιπεφυκικός σάκος, 
η επιφάνεια του κερατοειδούς, ο χρωματισμός και 
τα όρια της ίριδας, το σχήμα της κόρης κάθε οφθαλ-
μού, ο φακός κ.λπ.

Με ένα ισχυρό ψαλίδι τέμνεται κάθετα το άνω 
σκέλος του ράμφους, αμέσως κάτω από τους ρώ-
θωνες. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται οι ρινικές 
κοιλότητες και οι κόλποι, και πιέζοντας μάλιστα το 
ράμφος με το δείκτη και τον αντίχειρα, διερευνάται 
τυχόν ύπαρξη εκκρίματος. Για τον έλεγχο των υπο-
κόγχιων κόλπων πραγματοποιούνται στις παρειές 
τομές σε σχήμα V, παράλληλα προς τους οφθαλμι-
κούς βολβούς.

5.2 Διάνοιξη του πτώματος
Για την εξέταση της στοματικής κοιλότητας, πάντα 
με το ίδιο ψαλίδι, τέμνεται, η μία γωνία του ράμφους 

05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΣ 
ΣΤΑ ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ
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και το υοειδές οστό, εισάγεται ο αμβλύς βραχίονας 
του ψαλιδιού στον οισοφάγο σε βάθος 5-6 εκατο-
στών περίπου και ακολούθως τέμνεται το δέρμα και 
το τοίχωμα του οισοφάγου. Για την καλύτερη επι-
σκόπηση της στοματικής κοιλότητας τέμνεται και η 
άλλη γωνία του ράμφους σε βάθος 1-2 εκατοστών. 
Με τον τρόπο αυτό και μετά την απομάκρυνση των 
χειλέων της τομής, αποκαλύπτεται η στοματική κοι-
λότητα, η σχισμή της υπερώας, ο φάρυγγας, η είσο-
δος του λάρυγγα και το αρχικό τμήμα του οισοφά-
γου. Έπειτα, πραγματοποιείται επιμήκης τομή του 
λάρυγγα, του αρχικού τμήματος της τραχείας και 
του οισοφάγου.

Στη φάση αυτή το πτώμα του πτηνού τοποθε-
τείται στη ραχιαία θέση, με τα άκρα προς τον διε-
νεργούντα τη νεκροτομή και τέμνεται το δέρμα 
που ενώνει τα κάτω άκρα με τα κοιλιακά τοιχώματα. 
Ακολούθως, λαμβάνονται με τα χέρια αντίστοιχα τα 
δύο άκρα από το ύψος του μηριαίου οστού έως και 
την κατά γόνυ άρθρωση, με τον δείκτη στην έξω και 
τον αντίχειρα στην έσω επιφάνειά τους και στρέφο-
νται από τα έσω προς τα έξω και κάτω (ανυψώνο-
ντας ελαφρά το σώμα του πτηνού). Με το χειρισμό 
αυτό επιτυγχάνεται η εξάρθρωση των κατ’ ισχίον 
αρθρώσεων, τα άκρα εφάπτονται της νεκροτομικής 
τράπεζας και σταθεροποιείται το σώμα του πτηνού 
στη ραχιαία του θέση.

Στη συνέχεια, στο ύψος του ακροτελεύτιου 
σημείου της χονδροειδούς απόφυσης της τρόπι-
δας του στέρνου, ψηλαφάται με τον δείκτη και τον 
αντίχειρα και συλλαμβάνεται σαν πτυχή το δέρμα, 
έλκεται ελαφρά προς τα πάνω και τέμνεται κάθετα 
η πτυχή του δέρματος. Η τομή αυτή διευρύνεται τέ-
μνοντας δεξιά και αριστερά μόνο το δέρμα. Με το 
αριστερό χέρι λαμβάνεται το πρόσθιο χείλος της το-
μής του δέρματος και έλκεται προς τα εμπρός, ενώ 
ταυτόχρονα με το δεξί συγκρατούνται τα άκρα στα-
θερά πάνω στη νεκροτομική τράπεζα. Με τον τρόπο 
αυτό, αποσπάται το δέρμα από τους υποκείμενους 
ιστούς, αποκαλύπτεται και ελέγχεται η τρόπιδα του 
στέρνου και οι θωρακικοί μυς, ο υποδόριος ιστός 
έως το πρώτο τριτημόριο του τραχήλου καθώς και 
τα τοιχώματα της κοιλιάς. Έτσι, σε περίπτωση που 
βρεθούν αλλοιώσεις στον υποδόριο ιστό, π.χ. ζε-
λατινώδες εξίδρωμα ή αιμορραγίες, ενδείκνυται να 
αποσπαστεί το δέρμα ολόκληρο και να εξεταστούν 

όλες οι περιοχές του σώματος. Το ζελατινώδες αυτό 
εξίδρωμα στην εξιδρωματική διάθεση έχει χροιά 
κυανίζουσα, ενώ στη γαγγραινώδη δερματίτιδα εί-
ναι από ελαφρά ροδόχρωμο έως και αιμορραγικό 
και συχνά  ανάμεικτο με φυσαλίδες.

Η ανάπτυξη των μυϊκών μαζών και η ποσότητα 
του υποδόριου λίπους καθορίζουν το χρόνο εξέλι-
ξης τυχόν υπάρχοντος νοσήματος. Σε γενικές γραμ-
μές, όπου αποκλείονται τα διατροφικά σφάλματα, 
θεωρείται ότι η ατροφία των μυϊκών μαζών και η 
μείωση του λίπους από τα φυσιολογικά σημεία ενα-
ποθήκευσής του π.χ. υποδόριος συνδετικός ιστός, 
τοιχώματα της κοιλιάς και περιοχή γύρω από την 
αμάρα, υποδηλώνει νόσο εξαντλητική βραδείας 
εξέλιξης, δηλαδή μια χρόνια παθολογική κατάστα-
ση. Αντίθετα, η καλή θρεπτική κατάσταση υποδη-
λώνει νόσο ταχείας εξέλιξης.

Στις περιπτώσεις όπου η τρόπιδα του στέρνου 
είναι παραμορφωμένη (σχήμα S), πρέπει να εξετά-
ζονται και τα λοιπά οστά, για να διαπιστωθεί ο βαθ-
μός σκληρότητας ή και ευκαμψίας τους, σε συσχετι-
σμό με την ηλικία του πτηνού.

Η εξέταση των μυϊκών μαζών ολοκληρώνεται 
με τη διενέργεια δύο επιμήκων και βαθιών τομών 
αμφοτερόπλευρα στις μυϊκές μάζες των θωρακι-
κών μυών και ενδεχομένως και άλλων λοξών πα-
ράλληλων τομών. Αιμορραγίες στις μυϊκές μάζες 
βρίσκονται στο αιμορραγικό σύνδρομο από αλόγι-
στη χρήση σουλφοναμιδών και αντιβιοτικών, από 
μυκοτοξινώσεις, αβιταμίνωση Κ, δηλητηρίαση από 
δικουμαρόλη, αλλά και από λοιμώδη νοσήματα.

Μετά την εξέταση των μυών, με το αριστερό 
χέρι λαμβάνεται ο πρόλοβος και με τη βοήθεια των 
δακτύλων του δεξιού χεριού αποσπάται από τους 
παρακείμενους ιστούς και τοποθετείται στη δεξιά 
πλευρά του πτώματος. Ο χειρισμός αυτός δεν εφαρ-
μόζεται στα νηκτικά πτηνά νήσσες-χήνες, όπου λεί-
πει ο πρόλοβος.

Ο βαθμός πλήρωσης του προλόβου αποτελεί 
επίσης στοιχείο εκτίμησης του χρόνου διάρκειας 
του νοσήματος. Σε ορισμένα είδη πτηνών, όπως τα 
περιστέρια ο πρόλοβος παράγει ένα γαλακτώδες 
έκκριμα για την σίτιση των νεοσσών, το οποίο απο-
καλείται «γάλα του προλόβου». Ωστόσο, η σύνθεσή 
του δεν είναι ανάλογη του γάλακτος των θηλαστι-
κών. Αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες, λιπίδια, 
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αντιοξειδωτικά, ανοσοσφαίρινες (εκκριτική IgA) και 
κάποια μικρόβια, ενώ δεν είναι πλούσιο σε ασβέ-
στιο. Ο πλήρης από τροφές πρόλοβος (αλλά και μυ-
ώδης στόμαχος) υποδηλώνει ότι το πτηνό δεν έχασε 
την όρεξή του και επομένως ο θάνατος επήλθε τα-
χύτατα σε βραχύ χρονικό διάστημα. Εξαίρεση βέ-
βαια της ένδειξης αυτής αποτελούν οι περιπτώσεις 
ατονίας του προλόβου, όπως στη νόσο του Marek 
λόγω προσβολής του πνευμονογαστρικού νεύρου, 
ή σε περιπτώσεις δυσπεψίας λόγω κατανάλωσης 
χονδροειδών τροφών, που επιφέρει καχεξία και θά-
νατο του πτηνού. 

Κατά την αφαίρεση του δέρματος του τραχήλου, 
στα νεαρά πτηνά αποκαλύπτονται και οι λοβοί του 
θύμου αδένα, 6-8 λοβοί ο ένας πίσω από τον άλλο, 
σε μορφή κομβολογίου.

Πριν από τη διάνοιξη των σπλαχνικών κοιλοτή-
των πρέπει να περατωθεί η εξέταση του οισοφάγου 
και του προλόβου. Για το σκοπό αυτό συνεχίζεται 
η τομή που ήδη υπάρχει στον οισοφάγο μέχρι τον 
πρόλοβο, του οποίου η διάνοιξη πραγματοποιείται 
συνεχίζοντας τη τομή κατά μήκος του ελάσσονος 
τόξου του. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εξέ-
ταση του βλεννογόνου του προλόβου και η λήψη 
του περιεχομένου του για τυχόν τοξικολογικές εξε-
τάσεις.

Μέσα στον πρόλοβο μπορεί να βρεθούν χον-
δροειδείς τροφές στη περίπτωση δυσπεψίας του. 
Ατονία του προλόβου που προδιαθέτει σε δυσπε-
ψίες παρατηρείται συχνά στη νόσο του Marek (προ-
σβολή των πνευμονογαστρικών) και στις παρασι-
τώσεις του οργάνου αυτού από καπιλλάριες κ.λπ. 
Νεκρώσεις στο βλεννογόνο του προλόβου είναι 
δυνατό να παρατηρηθούν μετά από κατανάλωση 
ερεθιστικών χημικών ουσιών. Στην τριχομονάδω-
ση των περιστεριών το περιεχόμενο του προλόβου 
είναι έντονα όξινο και υπάρχουν επιπλέον ψευδο-
μεμβράνες και έλκη. Παρόμοιες αλλοιώσεις παρα-
τηρούνται στη μυκητίαση του προλόβου συνήθως 
από Candida albicans, ενώ στη διφθεροευλογιά κυ-
ρίως στις ινδόρνιθες και στα περιστέρια, υπάρχουν 
διφθεροειδείς μεμβράνες. Τέλος, το περιεχόμενο 
του προλόβου στο λιποηπατονεφρικό σύνδρομο 
των ορνιθίων είναι μελανού χρώματος.

Μετά το πέρας της εξέτασης του οισοφάγου και 
του προλόβου, διανοίγονται οι σπλαχνικές κοιλότη-

τες. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται τομή στην 
απόφυση του στέρνου η οποία συνεχίζεται ελαφρά 
λοξά προς τα κάτω και εμπρός σε κάθε πλευρά του 
θώρακα τέμνοντας τους θωρακικούς μυς μέχρι να 
συναντήσει τις υποκείμενες πλευρές. Η τομή συ-
νεχίζεται προς τα εμπρός ευθειάζοντας το ψαλίδι 
παράλληλα με την επιφάνεια της νεκροτομικής 
τράπεζας και περατώνεται στα κορακοειδή οστά 
και την κλείδα, τα οποία τέμνονται επίσης με ένα 
ισχυρό ψαλίδι. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις 
μεγαλόσωμων πτηνών, των ινδορνίθων π.χ., η τομή 
των πλευρών και των κορακοειδών οστών πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με πλευροτόμο. Τη στιγμή αυτή, 
το στέρνο λαμβάνεται από την ξιφοειδή του απόφυ-
ση και ανυψώνεται, αφού αποκοπούν οι συνδέσεις 
της εσωτερικής του επιφάνειας προς το περιτόναιο, 
το ήπαρ, το περικάρδιο, το διάφραγμα και γενικά 
τους υποκείμενους μαλακούς ιστούς που παρεμπο-
δίζουν την απομάκρυνσή του.

 Ακολούθως και σε απόσταση 3 εκ. περίπου από 
την αμάρα, τέμνονται κάθετα τα τοιχώματα της κοι-
λιάς. Κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της τομής 
αυτής, να ανυψώνονται ελαφρά τα κοιλιακά τοιχώ-
ματα προς αποφυγή τρώσης των εντέρων με λαβί-
δα ή με τα δάκτυλα του αριστερού χεριού. Διαμέσου 
της τομής αυτής, εισάγεται ο αμβλύς βραχίονας του 
ψαλιδιού στην περιτοναϊκή κοιλότητα και τέμνονται 
τα τοιχώματα της κοιλιάς. 

Μετά την αφαίρεση του στέρνου αποκαλύπτο-
νται οι σπλαχνικές κοιλότητες (θωρακική και κοιλι-
ακή). Για τους παραπέρα χειρισμούς, δεν χρησιμο-
ποιείται πλέον το ίδιο ψαλίδι. Ο νεκροτόμος πλένει 
τα χέρια του ή αλλάζει γάντια, και λαμβάνει λαβίδα 
και νέο ψαλίδι, τα οποία μάλιστα στις περιπτώσεις 
λήψεως υλικού για εργαστηριακές εξετάσεις, βακτη-
ριολογικές ή ιολογικές, πρέπει να είναι αποστειρω-
μένα.

Στη φάση αυτή, εφόσον αποκαλυφθούν οι σπλα-
χνικές κοιλότητες και προτού ακόμη απομακρυνθεί 
ο γαστρεντερικός σωλήνας, με κατάλληλους χει-
ρισμούς είναι δυνατό να ελεγχθούν οι λοβοί του 
ήπατος, ο μυώδης και αδενώδης στόμαχος, οι αερο-
φόροι σάκοι και γενικά τα θωρακικά και τα κοιλιακά 
σπλάχνα. Ειδικότερα, ελέγχονται οι ορογόνοι και η 
πιθανή ύπαρξη εξιδρώματος, διιδρώματος ή γενικά 
κάθε συλλογή και εναπόθεση παθολογικού υλικού 
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στο περικάρδιο, στο ήπαρ και στους αεροφόρους 
σάκους. Από τους εννέα αεροφόρους σάκους, τη 
στιγμή αυτή είναι δυνατό να ελεγχθούν εν μέρει 
ο μεσοκλείδιος, οι τέσσερις διαφραγματικοί (δύο 
εμπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι) και με κατάλληλες 
τομές και οι δύο κοιλιακοί. Σε φυσιολογικές κατα-
στάσεις τα τοιχώματα των αεροφόρων σάκων είναι 
λεπτότατες διαφανείς μεμβράνες, όμοιες με τους 
ορογόνους.

Η κατάσταση της περιτοναϊκής κοιλότητας ελέγ-
χεται μετά από τη μετατόπιση των ελίκων του εντέ-
ρου. Κατά την εξέταση μπορεί να βρεθεί εξίδρωμα, 
διίδρωμα, περιεχόμενο του εντέρου, ωοθυλάκια 
που έπεσαν από την ωοθήκη και αβγά πλήρη ή αλ-
λοιωμένα, προερχόμενα από τον ωαγωγό κυρίως, 
λόγω αντιπερισταλτικών κινήσεών του.

Η ανεύρεση μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
πλήρων αβγών ή αβγών που βρίσκονται σε διάφο-
ρες φάσεις του σχηματισμού τους, θεωρείται χαρα-
κτηριστικό εύρημα της λοιμώδους βρογχίτιδας των 
αβγοπαραγωγών ορνίθων.

Επιπλέον, ελέγχεται η κατάσταση του περιτοναί-
ου στις διάφορες περιοχές του για την ύπαρξη εξι-
δρώματος, αιμορραγιών, συμφύσεων, νεοπλασματι-
κών εξεργασιών κ.λπ. 

5.3 Εξαγωγή των σπλάχνων
Κατά την εξαγωγή των σπλάχνων από την κοιλιακή 
κοιλότητα, με την ανατομική λαβίδα ή με τα δάκτυ-
λα του αριστερού χεριού, λαμβάνεται ο μυώδης 
στόμαχος, ο οποίος μετατοπίζεται, με περιστροφή 
προς τα αριστερά περίπου 180 μοίρες. Κατά τον
τρόπο αυτό, αποκαλύπτεται ο σπλήνας, ο οποίος
βρίσκεται μεταξύ του μυώδους και του αδενώδους
στομάχου και αφαιρείται από τη θέση του.

Ο σπλήνας μπορεί να είναι έντονα διογκωμένος 
στα νεοπλασματικά νοσήματα (λευκώσεις), νόσος 
του Marek, σχεδόν πάντα στις σαλμονελλώσεις, στη 
σπειροχαιτίαση και σε περιπτώσεις αιμοπαρασίτω-
σης, στη λοιμώδη θυλακίτιδα, στην ορνίθωση-ψιτ-
τάκωση, στην ερυθρά (Erysipelothrix insidiosa), στη 
φυματίωση, στην κολικοκκιωμάτωση, στην κο-
λοβακτηριδιακή σηψαιμία, στη σταφυλοκοκκική 
σηψαιμία, στη νόσο του Gumboro κ.λπ. Υπάρχουν 
όμως και παθολογικές καταστάσεις, όπου ο σπλή-

νας μπορεί να είναι μικρότερος του φυσιολογικού 
όπως στη λειροκυάνωση ή μεταδοτική εντερίτιδα 
των ινδορνίθων, διάφορες δηλητηριάσεις κ.λπ. Ειδι-
κότερα, στη μεταδοτική εντερίτιδα των ινδορνίθων, 
η σμίκρυνση αυτή του σπλήνα, αποτελεί ισχυρό δι-
αγνωστικό στοιχείο. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι και στην 
παστεριδίαση, ο σπλήνας είναι κατά το μάλλον ή ήτ-
τον φυσιολογικός και αυτό πρέπει να αποτελεί ένα 
βασικό στοιχείο διαφοροποιήσεως της παστεριδία-
σης από τις σαλμονελλώσεις.

Ο αδενώδης στόμαχος στο σημείο της ενώσεώς 
του με το ενδοθωρακικό τμήμα του οισοφάγου τέ-
μνεται με μία κάθετη τομή και μετατοπίζεται προς τα 
πίσω, ενώ στη συνέχεια με κατάλληλες τομές τέμνο-
νται οι συνδέσεις του με το περιτόναιο και το ήπαρ. 
Με την ανύψωση του αδενώδους και του μυώδους 
στομάχου, συμπαρασύρεται ο εντερικός σωλήνας 
και αποχωρίζεται από το μεσεντέριο. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να δίνεται τη στιγμή αυτή και κυρίως 
κατά την εξαγωγή του δωδεκαδακτύλου, για να μη 
ρηχθεί η χοληδόχος κύστη. Όπως είναι γνωστό, τα 
περιστέρια στερούνται χοληδόχου κύστης. Το τμή-
μα αυτό του πεπτικού σωλήνα, εφόσον αποσπαστεί, 
όπως προαναφέρθηκε, από τις φυσιολογικές του 
συνδέσεις, τοποθετείται αριστερά του πτώματος. Η 
άλλη τομή του πεπτικού σωλήνα πραγματοποιείται 
στο απευθυσμένο, σε σημείο που έχει εκκενωθεί 
από το περιεχόμενό του πιέζοντας με τα σκέλη της 
λαβίδας ή με τα δάκτυλα, ώστε το εντερικό περιεχό-
μενο να εξέλθει από την αμάρα. Σε περιπτώσεις που 
το περιεχόμενο του εντέρου είναι λεπτόρρευστο, 
ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν δύο περιδέσεις 
του απευθυσμένου σε απόσταση ενός εκατοστού 
η μία από την άλλη και η τομή να πραγματοποιηθεί 
μεταξύ των περιδέσεων αυτών.

Μια παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου είναι η 
σύγχρονη εξαγωγή του αδενώδους και μυώδους στο-
μάχου μαζί με το ήπαρ και το σύνολο των εντερικών 
ελίκων, μετά από τομή όλων των φυσικών συνδέσε-
ών τους με την περιτοναϊκή κοιλότητα και το μεσε-
ντέριο. Σε περίπτωση όμως εφαρμογής της μεθόδου 
αυτής, θεωρείται απαραίτητο να ελεγχθεί αρχικά ο 
περικαρδιακός σάκος, γιατί κατά την εξαγωγή του 
ήπατος πρέπει να γίνει τομή στην κάτω κοίλη φλέβα, 
οπότε τέμνεται οπωσδήποτε και το περικάρδιο. 

Για την εξέταση του περικαρδιακού σάκου, λαμ-
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βάνεται αρχικά με τα δόντια της λαβίδας η κορυφή 
του, έλκεται προς τα άνω και για τη διάνοιξή του 
πραγματοποιείται τομή από την κορυφή προς τη 
βάση του. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ύπαρξη 
εξιδρώματος, διιδρώματος κ.λπ., όπως επίσης και η 
κατάσταση της επιφάνειας του επικαρδίου. Τα τοι-
χώματα του περικαρδίου σε φυσιολογικές συνθήκες 
είναι διαυγή και τελείως διαφανή. 

Τα τοιχώματα του περικαρδίου μπορούν να είναι 
παχυμένα λόγω ινιδώδους περικαρδίτιδας κυρίως 
στην κολοβακτηριδιακή σηψαιμία (ορνιθίων, ινδορ-
νιθίων, νησσαρίων), στη χρόνια αναπνευστική νόσο, 
στην ορνίθωση-ψιττάκωση, στη σαλμονέλλωση και 
στη στρεπτοκοκκική σηψαιμία.

Αιμορραγίες στο επικάρδιο μπορούν να παρατη-
ρηθούν σε πλήθος παθολογικών καταστάσεων όπως 
αιμορραγικό σύνδρομο, κλασική πανώλη, ψευδοπα-
νώλη, παστεριδίαση, λειροκυάνωση, σπειροχαιτία-
ση, αιγυπτιανέλλωση, ερυθρά, τύφος των ορνίθων, 
καθώς και σε άλλα σηψαιμικά νοσήματα. 

Λαρδιοειδή οζίδια στο μυοκάρδιο βρίσκονται 
στη λεμφοειδή λεύκωση, στη νόσο του Marek, στις 
σαλμονελλώσεις και στη λιστερίωση. Στην τελευ-
ταία νόσο είναι δυνατό να υπάρχουν και εστίες μυο-
καρδίτιδας. Τέλος, στην αρθρίτιδα από ρεοϊό τα τοι-
χώματα της καρδιάς γίνονται πλαδαρά, όπως επίσης 
και στη νόσο της στρογγυλής καρδιάς όπου μεταξύ 
των αιτιολογικών παραγόντων συγκαταλέγεται και 
η χορήγηση φουραζολιδόνης σε αυξημένες δόσεις.

Κατά τη γνώμη μας η αφαίρεση του γαστρεντε-
ρικού σωλήνα, ενώ ακόμη το ήπαρ βρίσκεται στη 
φυσιολογική του θέση, είναι η μέθοδος προτίμησης. 
Στις περιπτώσεις που το ήπαρ εξάγεται μαζί με το γα-
στρεντερικό σωλήνα, διαχωρίζεται από αυτόν αφού 
κοπούν οι συνδέσεις του με το μεσεντέριο, το μυώδη 
στόμαχο και το αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου. 
Στη συνέχεια διανοίγεται το έντερο. Πριν από τη δι-
άνοιξη του εντέρου διαχωρίζονται τα δυο σκέλη του 
δωδεκαδακτύλου, με τομή του υμένα που τα ενώνει. 
Κατόπιν εξετάζεται το πάγκρεας που παρουσιάζεται 
σαν λεπτή επιμήκης λευκωπή ταινία. Το πάγκρεας 
πρέπει να παραμείνει ενωμένο με το πρώτο τμήμα 
της αγκύλης του δωδεκαδακτύλου. Στη συνέχεια, ο 
γαστρεντερικός σωλήνας τοποθετείται σε σχήμα Μ 
και διαχωρίζονται τα δυο τυφλά με τομή του υμένα 
που τα συνδέει με το απευθυσμένο.

5.4 Εξωτερική επισκόπηση του 
γαστρεντερικού σωλήνα

Αρχικά ελέγχεται εξωτερικά ο ορογόνος του γα-
στρεντερικού σωλήνα και στη συνέχεια διανοί-
γεται. Ταυτόχρονα με την εξωτερική επισκόπηση 
του γαστρεντερικού σωλήνα ελέγχεται και το πά-
γκρεας. Το όργανο αυτό στη λειροκυάνωση των 
ορνίθων και των ινδορνίθων (μεταδοτική εντερί-
τιδα των ινδορνίθων) έχει γυψώδη όψη ή εμφα-
νίζεται κοκκώδες, σαν μάζα αβγών ιχθύος. Παρό-
μοια όψη παρουσιάζει το πάγκρεας στη νόσο του 
Gumboro, ενώ στην ψευδοπανώλη είναι δυνατό 
να παρατηρηθούν στην επιφάνειά του λευκές ή 
φαιόλευκες περιοχές. Παγκρεατίτιδα παρατηρεί-
ται στη νόσο του Smadel (ερπητοϊός) στα περι-
στέρια, στην παγκρεατίτιδα της μελεαγρίδας 
(αδενοϊός) και στην ηπατίτιδα από ιό των ινδορ-
νιθίων. Το πάγκρεας εμφανίζεται επίσης έντονα 
διογκωμένο στην ορνίθωση των περιστεριών και 
στη βρογχίτιδα του ορτυκιού (αδενοϊός). Τέλος, 
στην έλλειψη Se το πάγκρεας παρουσιάζει σκλη-
ρή ινώδη σύσταση.

Ο αδενώδης στόμαχος μπορεί να είναι διογκω-
μένος, σε διάταση στις περιπτώσεις δυσπεψίας, στο 
σύνδρομο αποχρωματισμού -  κακής απορρόφησης 
και στη νόσο του Marek. Ο μυώδης στόμαχος μπο-
ρεί επίσης να βρεθεί σε διάταση στις περιπτώσεις 
δυσπεψίας ή αποχρωματισμένος στις περιπτώσεις 
μυϊκής δυστροφίας στα ινδορνίθια κυρίως. Ορισμέ-
νες φορές στη μυϊκή δυστροφία τα τοιχώματά του 
είναι πλαδαρά.

Ο εντερικός σωλήνας παρουσιάζεται διευρυ-
μένος λόγω συσσώρευσης αερίων στον αυλό του 
όπως στη λειροκυάνωση ορνίθων και ινδορνίθων, 
λόγω αύξησης του εντερικού περιεχομένου ή συ-
γκέντρωσης ελμίνθων. Στον ορογόνο του, εκτός 
από διάχυτη ερυθρότητα, παρατηρούνται στίγ-
ματα μεγέθους κεφαλής καρφίτσας, λευκόφαια ή 
ερυθρά εντοπιζόμενα κυρίως στο μέσο τριτημό-
ριο του λεπτού εντέρου στις προσβολές από την 
Εimeria necatrix, ενώ στο πρώτο τριτημόριό του 
βρίσκονται λευκωπές εστίες στις κoκκιδιώσεις 
από την E. acervulina ή Ε. mivati. Ερυθρά στίγματα 
στον ορογόνο του εντέρου συναντώνται σε διά-
φορα λοιμώδη νοσήματα όπως π.χ. στην ψευδο-
πανώλη. 
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5.5 Διάνοιξη και εξέταση των 
στομάχων και του εντέρου

Για τη διάνοιξη του εντέρου και των στομάχων χρη-
σιμοποιείται ψαλίδι με λεπτούς βραχίονες. Ο αμβλύς 
βραχίονας εισάγεται στον αδενώδη στόμαχο, στο 
σημείο της τομής του με τον οισοφάγο και πραγμα-
τοποιείται μία επιμήκης τομή που τέμνει ένα μικρό 
τμήμα του μυώδους στομάχου και συνεχίζεται στο 
δωδεκαδάκτυλο. Η τομή διάνοιξης του δωδεκαδα-
κτύλου ακολουθεί το έλασσον τόξο της αγκύλης 
του και συνεχίζεται έως το απευθυσμένο. Για την 
διάνοιξη των τυφλών ο βραχίονας του ψαλιδιού ει-
σχωρεί από την είσοδό τους και τα τοιχώματά τους 
τέμνονται σε όλο το μήκος τους και συνήθως διανοί-
γεται το ένα τυφλό. Κοντά στην είσοδο των τυφλών 
βρίσκονται οι τυφλικές αμυγδάλεις, ευδιάκριτες με 
γυμνό οφθαλμό σαν λευκές πλάκες που αποτελού-
νται από λεμφικό ιστό (περιφερικός λεμφικός ιστός). 
Υπενθυμίζεται ότι στα περιστέρια λείπουν τα τυφλά 
και στη θέση τους στον ορογόνο του εντέρου υπάρ-
χουν δυο μικρά σαρκώδη επάρματα.

Μετά τη διάνοιξη του εντέρου εκτιμάται κατά 
τμήματα το πάχος των τοιχωμάτων του και η όψη 
του περιεχομένου του. Ακολούθως, με τη ραχιαία 
επιφάνεια μαχαιριδίου αφαιρείται προσεκτικά το 
εντερικό περιεχόμενο για τον καλύτερο έλεγχο του 
εντερικού βλεννογόνου. Σε περίπτωση ανεύρεσης 
ψευδομεμβρανών ή νεκρωτικών εστιών, μπορούν 
αυτές να αποσπαστούν από τους υποκείμενους 
ιστούς για καλύτερη μελέτη τους. Για το σκοπό αυτό, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό με κατάλληλη πίεση. 

Για την εξέταση του μυώδους στομάχου, πραγ-
ματοποιείται μια τομή στην αντίθετη πλευρά από 
εκείνη που αρχίζει το δωδεκαδάκτυλο. Εφόσον αρ-
χικά ελεγχθεί το περιεχόμενό του, εξετάζεται η κε-
ράτινη στοιβάδα που μπορεί να αφαιρεθεί για τον 
έλεγχο της υποκείμενης επιφάνειας.

Μετά τη διάνοιξη του γαστρεντερικού σωλήνα, 
ελέγχεται αρχικά ο αδενώδης στόμαχος. Μέσα σ’ 
αυτόν, μπορεί να υπάρχουν χονδροειδείς τροφές 
ή παράσιτα σε ελεύθερα διαβιούντα πτηνά όπως 
Amidostomum anseris, Tetrameres fissispina, Acuaria 
spp. κ.λπ. Τα τοιχώματα του αδενώδους στομάχου 
μπορεί να είναι έντονα παχυμένα στη νόσο του 
Marek και στο σύνδρομο αποχρωματισμού - κακής 
απορροφήσεως, ενώ στο βλεννογόνο του συχνά 

υπάρχουν αιμορραγίες. Πλήθος από άλλα αίτια μπο-
ρεί να προκαλέσει την εμφάνιση αιμορραγιών στον 
αδενώδη στόμαχο όπως στη νόσο Marek, σε δηλη-
τηριάσεις από NaCl, στο αιμορραγικό σύνδρομο, 
στη νόσο του Gumboro, την ψευδοπανώλη κ.ά.

Μέσα στο μυώδη στόμαχο είναι δυνατό να υπάρ-
χουν χονδροειδείς τροφές σε δυσπεψία, στις περι-
πτώσεις μάλιστα μυϊκής δυστροφίας (έλλειψη Βιτ. Ε, 
Se, θειούχων αμινοξέων) οι μυϊκές του μάζες είναι 
αποχρωματισμένες (λευκοί μυς). Το περιεχόμενο 
του μυώδους στομάχου έχει χαρακτηριστική οσμή 
σκόρδου στις δηλητηριάσεις από οργανοφωσφορι-
κά και Se. Μετά την αφαίρεση του περιεχομένου του, 
η κεράτινη στοιβάδα ορισμένες φορές παρουσιάζει 
πράσινο χρώμα όπως σε δηλητηρίαση από ζιζανι-
οκτόνα, μόλυβδο, θειικό χαλκό κ.λπ. ή διαβρώσεις. 
Οι διαβρώσεις του μυώδους στομάχου μπορούν να 
είναι το αποτέλεσμα δηλητηριάσεων, μυκητιάσεων 
και κατά κύριο λόγο στα νεαρά ορνίθια, σχετίζονται 
με αίτια διατροφικά (υπεροξείδια, έλλειψη βιτ. Ε, Se, 
βιτ. Β12). Στις όρνιθες της χωρικής πτηνοτροφίας, 
εμφανή έλκη του μυώδους στομάχου βρίσκονται 
στις περιπτώσεις που υπάρχουν παράσιτα (Acuaria 
spp.), τα οποία συναντώνται μετά την απόσπαση της 
κεράτινης στοιβάδας του.

Το περιεχόμενο του εντέρου μπορεί να είναι 
ζελατινώδες, ανάμεικτο με φυσαλίδες αερίου στη 
λειροκυάνωση ορνίθων και ινδορνίθων καθώς και 
στην εξαμιτίαση των ινδορνιθίων, ζελατινώδες και 
αιμορραγικό στις κoκκιδιώσεις από Ε. maxima, Ε. 
necatrix ή μελανού χρώματος στο λιποηπατονεφρι-
κό σύνδρομο, και στην κοκκιδίωση από E. brunetti. 
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των τυφλών στους νε-
οσσούς, μπορεί να είναι τυρώδες στη σαλμονέλ-
λωση και στη μόλυνση από Arizona spp. (στα ιν-
δορνίθια κυρίως), σε σπάνιες μάλιστα περιπτώσεις 
και στην κολοβακτηριδίαση. Στα ορνίθια ή και στα 
μεγαλύτερα πτηνά, παρόμοιο εύρημα παρατηρείται 
στις χρόνιες μορφές της κοκκιδίωσης από E. tenella, 
της τριχομονάδωσης και ιστομονάδωσης.

Στα τοιχώματα του εντέρου παρατηρούνται 
υπερπλασίες με αιμορραγίες στις ελμινθιάσεις και 
ειδικότερα στις κοκκιδιώσεις όπου ανάλογα με το 
είδος του κοκκιδίου προσβάλλεται και ιδιαίτερο 
τμήμα του εντέρου. Θα πρέπει όμως να τονιστεί 
ιδιαίτερα ότι αιμορραγίες στο έντερο των πτηνών 
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είναι δυνατό να βρεθούν σε πλήθος παθολογικών 
καταστάσεων όπως στην ψευδοπανώλη, στην κλα-
σική πανώλη, στην παστεριδίαση, στο αιμορραγικό 
σύνδρομο, σε διάφορες δηλητηριάσεις, στην ηπα-
τίτιδα με έγκλειστα, στη νόσο του Gumboro, από 
υπεροξείδια, στην αβιταμίνωση Ε κ.λπ. Συνεπώς η 
ανεύρεση αιμορραγιών στο έντερο δεν πρέπει να 
συνδέεται πάντα με την κοκκιδίωση. 

Στο βλεννογόνο του εντέρου είναι δυνατό να 
υπάρχουν οζίδια ή πλάκες στη σαλμονέλλωση και 
τη μόλυνση από Arizona spp., κοκκιώματα στη φυ-
ματίωση, τη ψευδοφυματίωση, την κολικοκκιωμά-
τωση και στην ταινίαση από Raillietina echinobo-
thrida, ενώ νεοπλασματικοί όγκοι είναι δυνατό να 
υπάρχουν σε διάφορα νεοπλασματικά νοσήματα 
όπως στις λευκώσεις και στη νόσο του Marek. Έλκη 
στο έντερο παρατηρούνται στην ψευδοπανώλη 
που είναι νεκρωτικά αιμορραγικά και εντοπισμένα 
στις λεμφικές πλάκες που βρίσκονται σε ορισμένα 
σημεία του εντέρου. Έλκη στο έντερο βρίσκονται 
επίσης στην ελκωτική και νεκρωτική εντερίτιδα 
αλλά και σε διάφορες δηλητηριάσεις. Διφθεροειδείς 
μεμβράνες βρίσκονται κυρίως στην ψευδοπανώλη 
που καλύπτουν τα προαναφερθέντα έλκη, στη νε-
κρωτική εντερίτιδα, στην κοκκιδίωση από Ε. brunetti 
και στην πανώλη των νησσών.

Τέλος, εντοπισμένη ή γενικευμένη εντερίτιδα 
είναι δυνατό να βρεθεί εκτός από τα προαναφερ-
θέντα, σε πλήθος άλλων νοσημάτων όπως στην 
ερυθρά των ινδορνίθων, στην παστεριδίαση, στη 
νόσο του Gumboro, στην τοξοπλάσμωση, στην κο-
λοβακτηριδίαση, στην αιμορραγική εντερίτιδα των 
ινδορνίθων, στη σπειροχαιτίαση, στη σταφυλοκοκ-
κίαση, στη λοιμώδη εγκεφαλομυελίτιδα, στην εντε-
ρίτιδα από ιό της μελεαγρίδας, της χήνας, στην εντε-
ρίτιδα από ρεοϊούς, στην πανώλη των νησσών κ.λπ.

5.6 Εξέταση του ήπατος
Το ήπαρ, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυνατό να 
εξαχθεί μαζί με το γαστρεντερικό σωλήνα ή μεμο-
νωμένα μετά την εξαγωγή του εντέρου. Η δεύτερη 
αυτή μέθοδος θεωρείται και η ορθότερη. Κατά την 
εξέταση του ήπατος, όπως εξάλλου και για τα λοιπά 
παρεγχυματικά όργανα, εκτιμάται ο όγκος του, το 
σχήμα, η επιφάνεια του οργάνου και ο καλυπτήρι-

ος υμένας, τα χείλη, το χρώμα και η σύστασή του. 
Ύστερα πραγματοποιούνται μια ή περισσότερες το-
μές, για την εκτίμηση της συνοχής του παρεγχύμα-
τος, τη μελέτη της επιφάνειας των τομών αυτών και 
την τυχόν έξοδο παθολογικών υγρών, των οποίων 
εκτιμώνται τα χαρακτηριστικά τους. Η εκτίμηση των 
στοιχείων αυτών θα πραγματοποιηθεί συγκριτικά 
με το φυσιολογικό ήπαρ, αφού ληφθεί υπόψη για 
τον όγκο του οργάνου η σωματική διάπλαση του 
πτηνού και για το χρώμα του, αν το πτηνό έχει ή δεν 
έχει υποστεί αφαίμαξη.

Το ήπαρ είναι ένα όργανο του οποίου οι αλλοιώ-
σεις παρουσιάζουν βασική σημασία στη διάγνωση 
των νοσημάτων των πτηνών. Γενικά, στα νεοπλα-
σματικά νοσήματα, όπως η λεμφοειδής λεύκωση, η 
νόσος του Marek και οι δικτυοενδοθηλιώσεις, εμφα-
νίζεται έντονα διογκωμένο, με φαιοκίτρινο ή λευκω-
πό χρωματισμό, λόγω της ομοιόμορφης εντόπισης 
των αλλοιώσεων στο παρέγχυμα. Αντίθετα, η εντο-
πισμένη κατά περιοχές συσσώρευση των κυττάρων 
έχει σαν συνέπεια την εμφάνιση οζιδίων ή όζων με 
ποικίλο μέγεθος, λευκωπό χρώμα, λιπώδη υφή και 
λαρδιοειδή σύσταση. Παρόμοιες λαρδιοειδείς εστίες 
βρίσκονται στην ιστομονάδωση όπου το κέντρο τους 
είναι εμβαθυσμένο και στην τριχομονάδωση όπου οι 
αντίστοιχες αλλοιώσεις είναι επηρμένες. Κοκκιώμα-
τα με τυρώδες περιεχόμενο και κοκκώδες κέντρο 
που χαρακτηρίζονται ως φυμάτια παρατηρούνται 
στη φυματίωση, στην ψευδοφυματίωση και στην 
κολικοκκιωμάτωση. Στην τελευταία αυτή νόσο, στην 
επιφάνεια του ήπατος είναι δυνατό να υπάρχουν και 
ακανόνιστες νεκρωτικές περιοχές που μοιάζουν σαν 
γεωγραφικός χάρτης.

Διόγκωση και μεταβολές στο χρώμα του οργά-
νου, λόγω εκφυλιστικών εξεργασιών, παρατηρούνται 
σε πλήθος νοσημάτων. Σε πολλά νοσήματα υπάρ-
χουν στο παρέγχυμά του και είναι ορατά στην επι-
φάνεια του οργάνου, φαιά ή λευκά στίγματα, μικρά 
οζίδια ή νεκρώσεις, αιμορραγικές εστίες ή νεκρωτι-
κές περιοχές. Ειδικότερα, οζίδια στην επιφάνεια του 
ήπατος, συναντώνται στον τύφο των ορνίθων και τη 
λευκή διάρροια των νεοσσών. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, το ήπαρ γενικά παρουσιάζεται με χαλκοπράσιvo 
χρωματισμό. Στη χολέρα (παστεριδίαση) το ήπαρ 
είναι φαιόχρωμο σαν βρασμένο, στην επιφάνειά του 
μάλιστα υπάρχουν νεκρώσεις σαν διάσπαρτα φαιά 
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στίγματα. Παρόμοια στίγματα υπάρχουν στην ορνί-
θωση-ψιττάκωση, στη λειροκυάνωση, στη σταφυλο-
κοκκική σηψαιμία, στη λιστερίωση, στην κολοβακτη-
ριδιακή σηψαιμία, στην ερυθρά ή και σε άλλα ακόμη 
σηψαιμικά νοσήματα από πρωτέα, ψευδομονάδες 
κ.λπ. Νεκρωτικές περιοχές στην επιφάνεια του ήπα-
τος, είναι δυνατό να βρεθούν στη σπειροχαιτίαση, 
στη στρεπτοκοκκική σηψαιμία, στη νόσο του Smadel 
των περιστεριών, στην ελκωτική και νεκρωτική εντε-
ρίτιδα, στη νόσο του Gumborο, στη δονακιακή ηπα-
τίτιδα κ.λπ. Στην τελευταία αυτή νόσο, το ήπαρ συχνά 
γίνεται, σκληρό σαν το κερί.

Αιμορραγικές εστίες στην επιφάνεια του ήπα-
τος παρατηρούνται στην ηπατίτιδα των νησσαρίων, 
στην ηπατίτιδα των ινδορνιθίων και στην ηπατίτιδα 
των χηνών. Αιμορραγίες υπάρχουν επίσης στο αι-
μορραγικό σύνδρομο, στην ηπατίτιδα με έγκλειστα, 
όπου το ήπαρ παρομοιάζεται με αβγό ινδόρνιθας, 
και γενικά στις μολύνσεις από αδενοϊούς. Υπορο-
γόνια αιματώματα στο ήπαρ βρίσκονται στη δο-
νακιακή ηπατίτιδα και στην αιμαγγειωμάτωση. Το 
ήπαρ στη λοιμώδη θυλακίτιδα είναι διογκωμένο και 
ερυθροπράσινου χρώματος, ενώ στο λιποηπατικό 
και λιποηπατονεφρικό σύνδρομο είναι αποχρωμα-
τισμένο και εύθρυπτο, εξαιτίας της λιπώδους εκφύ-
λισης. Το ήπαρ είναι επίσης εύθρυπτο και στις δηλη-
τηριάσεις. Τέλος, ινιδώδης φλεγμονή του ορογόνου 
υμένα του ήπατος γνωστή σαν περιηπατίτιδα, πα-
ρατηρείται στη χρόνια αναπνευστική νόσο, στην 
κολοβακτηριδιακή σηψαιμία ορνιθίων, ινδορνιθίων 
και νησσαρίων, στη στρεπτοκοκκική σηψαιμία και 
στην ορνίθωση-ψιττάκωση.

Η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη λόγω 
πλήρωσής της με χολή αλλοιωμένης σύστασης στις 
μυκοτοξινώσεις. Διάταση όμως της χοληδόχου κύ-
στεως μπορεί να παρατηρηθεί και σε σωρεία άλλων 
παθολογικών καταστάσεων όπως στις σαλμονελλώ-
σεις, στις δηλητηριάσεις, στη νόσο της 6ης ημέρας, 
στο εξαντλητικό σύνδρομο των ορνιθίων, στην αβι-
ταμίνωση Α, στη καταπόνηση λόγω ψύχους των νε-
οσσών και ορνιθίων και γενικά στις φλεγμονές του 
εντέρου. Στο σημείο αυτό της νεκροτομής, δηλαδή 
μετά την αφαίρεση του γαστρεντερικού σωλήνα και 
του ήπατος, παραμένουν στις φυσιολογικές τους 
θέσεις η καρδιά, οι πνεύμονες και το ουρογεννητικό 
σύστημα αρσενικού ή θηλυκού. Η αφαίρεση και λε-

πτομερής μελέτη των σπλάχνων αυτών πραγματο-
ποιείται όταν η επιτόπια εξέτασή τους αποδεικνύει 
την ύπαρξη σοβαρών αλλοιώσεων ή όταν τα στοι-
χεία του αναμνηστικού και της κλινικής εξέτασης 
επιβάλλουν λεπτομερή μελέτη τους.

5.7 Εξέταση του ουρογεννητικού 
συστήματος

Οι όρχεις βρίσκονται στην υποσφυϊκή χώρα, αμέ-
σως μπροστά από τους πρόσθιους λοβούς των νε-
φρών και πίσω από τους πνεύμονες.

Οι σπερματοδόχοι πόροι πορεύονται παράπλευ-
ρα από τους αντίστοιχους ουρητήρες, ακολουθούν 
οφιοειδή διαδρομή και εκβάλλουν στην αμάρα. Ο 
όγκος και ο χρωματισμός των όρχεων ποικίλλουν 
ανάλογα με το είδος, την ηλικία και την αναπαρα-
γωγική ικανότητα του πτηνού, που συχνά είναι και 
εποχιακή. Στα νηκτικά πτηνά, όπως νήσσες, χήνες, 
οι όρχεις είναι ευμεγέθεις στις περιόδους της ανα-
παραγωγής, ενώ στις περιόδους της πτερόρροιας 
έχουν πολύ περιορισμένο όγκο. Το χρώμα των όρ-
χεων είναι κιτρινωπό στα νεαρά ορνίθια και γίνεται 
λευκόφαιο στα ενήλικα πτηνά. Η εξέταση των όρ-
χεων μετά την αφαίρεσή τους, πραγματοποιείται 
με μια βαθιά τομή κατά μήκος του μείζονος τόξου 
τους. Συχνά στη λεμφοειδή λεύκωση ή στην οξεία 
μορφή της νόσου του Marek στους όρχεις υπάρχουν 
νεοπλασματικές εξεργασίες.

Το θηλυκό γεννητικό σύστημα αποτελείται από 
μία μόνο ωοθήκη που βρίσκεται στο αριστερό τμή-
μα της υποσφυϊκής χώρας και από τον αντίστοιχο 
ωαγωγό. Η δεξιά ωοθήκη και ο αντίστοιχος ωα-
γωγός μετά το σχηματισμό τους, από την εμβρυ-
ϊκή ακόμη ηλικία αρχίζουν να ατροφούν ώστε στα 
ενήλικα πτηνά μόλις παραμένουν αντιληπτά τα 
υπολείμματά τους. Η ανάπτυξη της ωοθήκης και 
του ωαγωγού εξαρτάται επίσης από την ηλικία του 
πτηνού και την αναπαραγωγική του ικανότητα. Πριν 
από τη σεξουαλική ωρίμανση, η ωοθήκη εμφανίζε-
ται σαν μία λευκοκίτρινη μάζα με εξωτερική κοκκώ-
δη επιφάνεια, ενώ ο ωαγωγός σαν λεπτό σχοινί με 
ερυθρόφαιο χρώμα.

Μετά τη σεξουαλική ωρίμανση ο όγκος της ωο-
θήκης και του ωαγωγού αυξάνουν σημαντικά, για να 
φθάσουν στο μέγιστο κατά την περίοδο της αβγο-
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παραγωγής. Στη φάση αυτή η ωοθήκη αποτελείται 
σχεδόν όλη από διαφόρου μεγέθους ωοθυλάκια και 
εμφανίζει βοτρυοειδή μορφή. Τα ωοθυλάκια αυτά 
ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσής τους, ποικίλλουν 
σε μέγεθος. Τα μικρότερα έχουν μέγεθος μικρού 
πίσου και χρώμα περίπου φαιό, ενώ τα μεγαλύτερα 
κατά τη στιγμή της ωοθυλακιορρηξίας έχουν μέγε-
θος καρυδιού και χρώμα που ποικίλλει από κίτρινο 
ανοικτό έως ερυθρό-πορτοκαλί. Ο χρωματισμός της 
λεκίθου των ωοθυλακίων σχετίζεται με τα καροτένια 
που καταναλώνουν οι όρνιθες με τη διατροφή τους.

Ο ωαγωγός στην ενήλικη όρνιθα, πριν την έναρ-
ξη της αβγοπαραγωγής, έχει μήκος 18 εκατοστών 
περίπου και πλάτος 0,2 εκατοστά, ενώ στην περίοδο 
της αβγοπαραγωγής φθάνει τα 80 εκατοστά σε μή-
κος, πάνω από ένα εκατοστό πλάτος και το βάρος 
του αυξάνει περίπου 50 φορές.

Ο ωαγωγός μακροσκοπικά υποδιαιρείται στις 
εξής μοίρες: τη χοάνη (infundibulum), τη λευκωμα-
τογόνο μοίρα (magnum), τον ισθμό (isthmus), την 
κελυφογόνο μοίρα (uterus) και τον κόλπο (vagina). 

Το τοίχωμα του ωαγωγού από έξω προς τα μέσα 
αποτελείται από: τον ορογόνο, την έξω μυϊκή στοι-
βάδα η οποία αποτελείται από επιμήκεις μυϊκές 
ίνες που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν συνέχεια 
των μυϊκών ινών του ραχιαίου και κοιλιακού συν-
δέσμου του ωαγωγού, τη στοιβάδα από συνδετικό 
ιστό όπου βρίσκονται ευμεγέθη αιμοφόρα αγγεία, 
την εσωτερική στοιβάδα από μυϊκές ίνες με κυκλική 
φορά, το χόριο (lamina propria) όπου πορεύονται 
αγγεία μικρότερα σε μέγεθος από εκείνα της στοι-
βάδας του συνδετικού ιστού, τη στοιβάδα αδενώ-
δους ιστού και το επιθήλιο του ωαγωγού.

Κατά τον έλεγχο της ωοθήκης, λαμβάνεται υπό-
ψη ο συνολικός της όγκος και η όψη των ωοθυλακί-
ων, ανάλογα με την ηλικία, όπως και η μορφή και το 
περιεχόμενό τους. Η ωοθήκη μπορεί να είναι έντονα 
υπερπλαστική λόγω νεοπλασματικών εξεργασιών 
στη λεμφοειδή λεύκωση και στη νόσο του Marek, σε 
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις λαμβάνει όψη αν-
θοκράμβης. Αιμορραγική ωοφορίτιδα συχνά παρα-
τηρείται στην ψευδοπανώλη, στην κλασική πανώλη, 
στη σπειροχαιτίαση και στην πανώλη των νησσών 
(ερπητοϊός). Πλαδαρά ωοθυλάκια βρίσκουμε στη 
λοιμώδη βρογχίτιδα, ενώ ωοθυλάκια γωνιώδη ή 
πλαδαρά φαιοπράσινου χρώματος είναι δυνατό να 

βρεθούν στη σαλμονέλλωση, στην κολοβακτηρι-
δίαση, στην παστεριδίαση, στη λειροκυάνωση ή 
ακόμη και σε διάφορες τοξικές καταστάσεις. Τέλος, 
ατελής απορρόφηση της λεκίθου στους νεοσσούς 
παρατηρείται στην ομφαλίτιδα, στις μολύνσεις από 
σαλμονέλλα, σε σφάλματα εκκόλαψης ή σε κατα-
στάσεις καταπόνησης των νεοσσών κατά τις πρώτες 
ημέρες της ζωής τους.

Σε ό,τι αφορά τον ωαγωγό, εκτιμάται ο όγκος, η 
ανατομική κατάσταση των τοιχωμάτων του και κυ-
ρίως διάφορες εντοπισμένες παραμορφώσεις οφει-
λόμενες σε παθολογικές συλλογές εξιδρώματος, μη 
φυσιολογικές απεκκρίσεις, αβγά σε διάφορα στάδια 
σχηματισμού τους, αλλοιωμένα αβγά. Για την εσω-
τερική εξέταση του ωαγωγού, ενδείκνυται η διάνοι-
ξη σε όλο το μήκος του μέχρι την αμάρα. Στη συ-
νέχεια εκτιμάται το εύρος του αυλού, η φύση τυχόν 
υπάρχοντος υλικού και η όψη του βλεννογόνου στα 
διάφορα τμήματά του.

Στις όρνιθες που έχουν προσβληθεί από λοιμώ-
δη βρογχίτιδα, ο ωαγωγός μακροσκοπικά είναι βρα-
χύτερος του φυσιολογικού, με μειωμένο βάρος και 
με σαφή περιοχή διαχωρισμού μεταξύ του ισθμού 
και της κελυφογόνου μοίρας (uterus). Θα πρέπει 
όμως να τονιστεί, ότι διάφορες στρεσικές καταστά-
σεις π.χ. έλλειψη νερού ή τροφής, μπορούν να προ-
καλέσουν παρόμοιες αλλοιώσεις στον ωαγωγό.

Για την εξέταση της αμάρας, εισάγεται στην οπή 
του πρωκτού ο οξύς βραχίονας του ψαλιδιού και 
τέμνεται η αμάρα με μια επιμήκη τομή που αφορά 
και το τμήμα του απευθυσμένου που παρέμεινε στη   
θέση του μετά από την αφαίρεση του γαστρεντερι-
κού σωλήνα. Η τομή αυτή αφορά την κάτω επιφά-
νεια της αμάρας.

Στην αμάρα είναι δυνατό να βρεθούν αιμορραγί-
ες στην ψευδοπανώλη, στο αιμορραγικό σύνδρομο 
κ.λπ., έντονη φλεγμονή στη μόλυνση από μικρόκοκ-
κους, μύκητες κ.ά., τραυματισμοί στον κανιβαλισμό 
ή εκστροφή της από αίτια ορμονικά, από κληρονομι-
κή προδιάθεση, σε πρόωρη έναρξη της αβγοπαρα-
γωγής, από ευμεγέθη αβγά ή από υπερβολική συσ-
σώρευση λίπους στην περιοχή της αμάρας. 

Εκτός από το βλεννογόνο της αμάρας και του 
απευθυσμένου ελέγχονται επίσης τα σημεία εκβο-
λής των ουρητήρων και του θυλάκου του Fabricius  
στα άρρενα άτομα τα στόμια εκβολής των σπερμα-
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τοδόχων πόρων και στα θήλεα η εκβολή του ωα-
γωγού. Στα άρρενα άτομα βρίσκεται επίσης και το 
όργανο συνουσίας που είναι εμφανές στα νηκτικά 
πτηνά με μορφή μικρού ελικοειδούς πέους. Όταν 
κρίνεται σκόπιμο, με εγκάρσια τομή διανοίγεται ο 
θύλακος του Fabricius και ελέγχεται το πάχος των 
τοιχωμάτων του, ο πτυχωτός βλεννογόνος του και 
το περιεχόμενό του.

Ο θύλακος του Fabricius είναι δυνατό να αυξη-
θεί σε όγκο στη λεμφοειδή λεύκωση. Στη νόσο του 
Gumboro είναι επίσης διογκωμένος, κιτρινόχρωμος 
με υπορογόνιο οίδημα, ή συχνά αιμορραγικός με 
περιεχόμενο αιμορραγικό ή διογκωμένος με τυρώ-
δες περιεχόμενο. Λευκωπό γυψώδες περιεχόμενο 
μπορεί να περιέχει στην αβιταμίνωση Α, ενώ στις 
προσβολές από αδενοϊούς (ηπατίτιδα με έγκλειστα) 
και από ρεοϊούς, συνήθως είναι μικρότερος του φυ-
σιολογικού και σκληρός. 

Κατά κανόνα οι νεφροί και οι ουρητήρες ελέγχο-
νται στη φυσιολογική τους θέση, γιατί η εξαγωγή τους 
είναι σχετικά δύσκολη. Στις αβγοπαραγωγές όρνιθες, 
για την εξέταση των νεφρών, συνιστάται προηγουμέ-
νως η αφαίρεση της ωοθήκης και του ωαγωγού. Οι 
νεφροί στα πτηνά αναλογικά είναι μεγαλύτεροι από 
τους νεφρούς των θηλαστικών, είναι στερεά προ-
σκολλημένοι στο θόλο της κοιλιακο-πυελικής κοιλό-
τητας και συγκεκριμένα καταλαμβάνουν τις φωλιές, 
τις οποίες σχηματίζουν οι οσφυϊκοί και ιεροί σπόνδυ-
λοι και οι διαπλατύνσεις του ιλιακού οστού. Η κάτω 
επιφάνειά τους καλύπτεται από το περιτόναιο. 

Κατά την εξέταση των νεφρών εκτιμάται ο 

όγκος, το σχήμα, το χρώμα και η σύστασή τους. Αν 
δεν πραγματοποιηθεί η εξαγωγή τους, στον καθένα 
από αυτούς διενεργούνται λοξές τομές, παράλληλες 
μεταξύ τους, οι οποίες αφορούν όλο το πάχος τους. 
Η εξαγωγή των νεφρών είναι απαραίτητη στις περι-
πτώσεις όπου πρέπει να πραγματοποιηθούν ιστο-
λογικές ή ιολογικές εξετάσεις. Για την αφαίρεση των 
νεφρών, τέμνεται ο περιτοναϊκός υμένας μεταξύ των 
δύο νεφρών, κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. 
Ακολούθως, με την οδοντωτή λαβίδα, λαμβάνεται το 
πρόσθιο άκρο τους, το οποίο έλκεται προς τα πάνω 
και πίσω αφού κοπούν οι συνδέσεις των λοβών με 
τις φωλιές τους. Όπως προαναφέρθηκε, η εξαγωγή 
των νεφρών παρουσιάζει δυσχέρειες. Όταν μάλιστα 
τα όργανα αυτά είναι φυσιολογικά, θεωρείται αδύ-
νατη η εξαγωγή τους, χωρίς προσβολή των ιερών 
και οσφυϊκών πλεγμάτων που βρίσκονται πάνω από 
αυτούς. Το αναμνηστικό ενδεχομένως θα καθορίσει 
αν επιβάλλεται η εξαγωγή των νεφρών ή  αν πρέ-
πει να προτιμηθεί η ακεραιότητα των ιεροοσφυϊκών 
πλεγμάτων, των οποίων η εξέταση στη νόσο του 
Marek θεωρείται απαραίτητη. Τα πλέγματα αυτά 
αποκαλύπτονται όταν αφαιρεθούν οι νεφροί με 
τους βραχίονες του ψαλιδιού κλειστούς, οι οποίοι 
ενεργούν σαν κοχλιάριο για την απόσπαση του νε-
φρικού παρεγχύματος.

Οι νεφροί των πτηνών ενδεχομένως λόγω του πυ-
λαίου συστήματός τους, παρουσιάζουν αυξημένη ευ-
αισθησία σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Σε 
ορισμένες μάλιστα οι αλλοιώσεις των οργάνων αυτών 
αποτελούν χαρακτηριστικό διαγνωστικό στοιχείο. 

Εικόνα 6. Δεξιά, παραμορφωμένα, πλαδαρά, υβώδη, συμφορημένα ωοθυλάκια. Αριστερά, συμφορημένα ωοθυλάκια, 
με έντονη αγγείωση. Επίσης, διακρίνεται η διάχυση λεκίθου στην περιτοναϊκή κοιλότητα μεταξύ των ωοθυλακίων.


