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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες

Β
Ο

Ο
ΕΙΔ

Η
Β

Ο
Ο

ΕΙΔ
Η

ΧΟ
ΙΡ

Ο
Ι

ΧΟ
ΙΡ

Ο
Ι

Ο
Ρ

Ν
ΙΘ

ΙΑ
Ο

Ρ
Ν

ΙΘ
ΙΑ

Π
Ρ

Ο
Β

ΑΤ
Α

Π
Ρ

Ο
Β

ΑΤ
Α

https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ 
 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ο παρόν οδηγός στοχεύει στη διάδοση ορθών πρακτικών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με την γενετική επιλογή 
των ζώων. Επιλέγοντας ζώα με υψηλή ανθεκτικότητα στις 
ασθένειες, είναι εφικτό να βελτιωθεί ολιστικά η κατάσταση 
υγείας της μονάδας και ως εκ τούτου να μειωθεί η χρήση των 
αντιβιοτικών.

Η γενετική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό της ευαισθησίας των ζώων σε 
ασθένειες και στις αντιδράσεις τους σε άλλους φυσικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στρεσογόνους 
παράγοντες. Η γενετική επιλογή με στόχο τη βελτιωμένη 
ανθεκτικότητα προάγει την καλή υγεία και ευζωίας στα ζώα 
στις μελλοντικές γενιές, ωφελώντας τη συνολική απόδοση 
της μονάδας.

Η ανθεκτικότητα στις ασθένειες είναι η ικανότητα 
ενός ζώου να επηρεάζεται ελάχιστα ή να αναρρώνει 
γρήγορα από τις προκλήσεις της φυσικής και ψυχικής του 
κατάστασης. Οι προκλήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
ασθένειες, θερμοκρασιακό στρες, νέα περιβάλλοντα, 
ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και αλλαγές σε κοινωνικές 
ομάδες. Η ικανότητα των ζώων να αντιμετωπίζουν τις 
προαναφερθείσες συνθήκες καθορίζεται εν μέρει από τη 
γενετική. Η επιλεκτική αναπαραγωγή μπορεί να τα κάνει 
κάποια ευνοϊκά χαρακτηριστικά πιο συνήθη στις επόμενες 
γενιές. Διάφοροι δείκτες ανθεκτικότητας διερευνώνται 
στην επιστήμη, αλλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 
την υγεία, όπως η μακροζωία και η ανάπτυξη, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως δείκτες ανθεκτικότητας στις ασθένειες 
για να προστατεύσουν την κατάσταση της υγείας των ζώων 
σας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αναγνώρισης και επιλογής 
γονιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια 
για την παραγωγή ζώων που είναι ανθεκτικά σε διάφορες 
ασθένειες, μειώνοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση 
αντιβιοτικών.

Νέες γονιδιωματικές τεχνικές (π.χ. επεξεργασία γονιδίων) 
δεν επιτρέπονται επί του παρόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, καθώς τα προκύπτοντα ζώα θα ταξινομούνται ως 
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) - αν και αυτή η 
νομική θέση μπορεί να αναθεωρηθεί στο μέλλον, αυτός ο 
τομέας δεν αποτελεί επίκεντρο αυτού του οδηγού.

Στη συνέχεια θα βρείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση της επιλεκτικής αναπαραγωγής, γονιδιωματικό 
έλεγχο, διασταύρωση για επιθυμητά χαρακτηριστικά, 
χρήση δεικτών για επιλογή και άλλα παραδείγματα χρήσης 
γενετικής για διαφορετικούς κτηνοτροφικούς τομείς.

Με την πάροδο των αιώνων, σε πολλές περιοχές, έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες τοπικές φυλές ζώων. Υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν περίπου 5000 τοπικές φυλές παγκοσμίως. 
Όλες αυτές οι φυλές ζώων είναι καλά προσαρμοσμένες 
για να αντέχουν στις τοπικές συνθήκες και να εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες ανάγκες. Στην ανάπτυξη της φυλής, 
ακραίες συνθήκες στο κλίμα και σε μολυσματικές 
ασθένειες που κυκλοφορούν στην περιοχή λειτουργούν 
ως παράγοντες πίεσης, επηρεάζοντας την κατανομή των 
γονιδίων αντίστασης στον πληθυσμό. Με βάση αυτά τα 
ορατά χαρακτηριστικά (ζωικός φαινότυπος), καθώς και το 
ιδιαίτερο σύστημα εκτροφής και διατροφής, οι κτηνοτρόφοι 
θα μπορούσαν να επιλέξουν αναπαραγωγικό υλικό για να 
αυξήσουν τη συχνότητα αυτών των ευνοϊκών κληρονομικών 
χαρακτηριστικών στις μελλοντικές γενιές των ζώων τους.

Ιστορικά, οι παραγωγοί επικεντρώθηκαν στη γενετική 
επιλογή για αυξημένη παραγωγή. Αυτό είχε συχνά ως 
αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την 

Στην επιλεκτική αναπαραγωγή, συνήθως το σύνολο 
των χαρακτηριστικών που επιλέγονται περιλαμβάνει:

παραγωγικότητα στις τρέχουσες περιβαλλοντικές 
συνθήκες ή συνθήκες που αναμένονται στο μέλλον
γονιμότητα
ανθεκτικότητα στις ασθένειες ή μακροζωία που 
σχετίζονται με το κόστος παραγωγής

Γενετική επιλογή για ανθεκτικότερα ζώα
Στην κτηνοτροφία υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 
επηρεάζουν την οικονομική απόδοση της εκμετάλλευσης. 
Η γενετική επιλογή των ζώων είναι ένας από αυτούς, 
αλλά παράγοντες όπως η καλή διαβίωση των ζώων, η 
βιοασφάλεια και τα προληπτικά μέτρα ασθενειών, η σωστή 
διατροφή και η παροχή νερού είναι εξίσου σημαντικοί.

Η επιλεκτική αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς για τη δημιουργία φυλών με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά: π.χ. ζώα συγκεκριμένου χρώματος ή για 
αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας μέσω βελτιωμένης 
αύξησης βάρους, μυϊκής μάζας, μεγέθους αυγών, 
γαλακτοπαραγωγής κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, κάποιος 
πρέπει πάντα να στοχεύει στη χρήση του καλύτερου 
διαθέσιμου γενετικού υλικού, αλλά πώς μπορείτε να 
προσδιορίσετε το καλύτερο;

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την επιλεκτική 
(κατευθυνόμενη) αναπαραγωγή. Ειδικότερα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το καλύτερο διαθέσιμο γενετικό υλικό 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες για τους οποίους 
εκτρέφετε: παραγωγικότητα, υγεία, ανθεκτικότητα, ανοχή 
σε συγκεκριμένο κλίμα και διατροφή, ακόμη και μερικές 
φορές υποδομές, π.χ. έχοντας υπόψη το μέγεθος των ζώων 
σε σχέση με τη διαθέσιμη εγκατάσταση στέγασης των ζώων 
όπου η αναπαραγωγή έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη των 
κτηρίων της μονάδας.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικά οφέλη από 
την επιλεκτική διασταύρωση για την παραγωγή υβριδίων 
που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καλύτερες συνθήκες 

Αντοχή ζώων σε 
συγκεκριμένες 
μολυσματικές  
ασθένειες
Ικανότητα ζώων να 
έχουν υψηλότερη 
ανοσοαπόκριση στον 
εμβολιασμό
Αντοχή σε συγκεκριμένες 
μεταβολικές ασθένειες

Ζώα με υψηλότερο 
ποσοστό μάζας
Ζώα με υψηλότερη 
πρόσληψη βάρους
Ζώα με υψηλότερο 
δείκτη μετατρεψιμότητας 
τροφής
Ζώα με καλύτερα 
χαρακτηριστικά 
ποιότητας κρέατος

Επιλογή 
ανθεκτικότερων 

ζώων

Επιλογή 
υψηλότερης 

παραγωγικότητας

Ευζωία Βιοασφάλεια

Προληπτικά 
μέτρα

Κατάλληλη 
διατροφή και 

παροχή νερού

ευζωία των ζώων, καθώς τα ζώα που εκτρέφονται για την 
αποδοτικότητα της παραγωγής φαίνεται να κινδυνεύουν 
περισσότερο από προβλήματα συμπεριφοράς, φυσιολογίας 
και ανοσολογίας (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα 
εδώ).

Σήμερα, πιο εξελιγμένες διαδικασίες επιλογής, όπως οι 
γονιδιωματικές δοκιμές, προσφέρουν ακριβή γενετική 
εκτίμηση για την επιλογή ευεργετικών χαρακτηριστικών, 
μειώνοντας παράλληλα τα ανεπιθύμητα.

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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παραγωγής, π.χ. στη γαλακτοπαραγωγή μπορεί να είναι 
χαρακτηριστικά παραγωγής και χημικής σύστασης, 
μείωση του αριθμού σωματικών κυττάρων, γονιμότητα 
αγελάδων και παραγωγική διάρκεια ζωής. Δείτε αυτά 
τα βίντεο σχετικά με τον γονιδιωματικό έλεγχο και τη 
διασταύρωση.

Η επιλογή των καλύτερα προσαρμοσμένων και 
παραγωγικών ζώων για αναπαραγωγή διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή ζώων ανθεκτικών 
σε ασθένειες, ενώ δεν θυσιάζει την παραγωγικότητα. Για 
παράδειγμα, η βαθιά κατάψυξη και αποθήκευση σπέρματος 
δημιούργησε δυνατότητες τεχνητής γονιμοποίησης. Κατά 
μέσον όρο, 2.000 δόσεις σπέρματος ανά συλλογή ανά 
ταύρο μπορούν να συλλεχθούν, να καταψυχθούν και να 
αποθηκευτούν για χρόνια.

Η κατάψυξη του σπέρματος επιτρέπει τη μεταφορά 
του σε όλο τον κόσμο και ως αποτέλεσμα αυτού, οι 
καλύτεροι ταύροι μπορούν να αξιοποιηθούν με ευεργετικά 
αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό (δείτε την πλήρη μελέτη 
εδώ).

Αυτή η πρακτική είναι ευεργετική, αλλά ενέχει κίνδυνο 
καθώς μπορεί να εξαπλώσει όχι μόνο τα χαρακτηριστικά 
που θέλουμε, αλλά ακούσια και κάποια ευαίσθητα σε 
ασθένειες γονίδια που δεν αποτελούν πρόβλημα σε 
ορισμένες περιοχές, αλλά μπορεί να είναι καταστροφικά σε 
άλλες.

Έτσι, η επιλογή και η χρήση των γονιδιακών δεικτών 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των επιθυμητών 
χαρακτηριστικών και στον περιορισμό των ανεπιθύμητων. 
Η ίδια προσέγγιση κατάψυξης σπέρματος μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της ζωικής παραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της επιλογής 
του φύλου (π.χ. μοσχίδες για αντικατάσταση), υπάρχει 
μια πρακτική στην οποία τα κλάσματα του σπέρματος 
που φέρουν είτε τα Χ (θηλυκό) χρωμοσώματα είτε τα Υ 
(αρσενικό), μπορούν να επιλεγθούν.

Το όφελος είναι μια μεγαλύτερη επιλογή για θηλυκά 
ζώα, εστιάζοντας περισσότερο στα χαρακτηριστικά της 
υγείας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε 
να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
τεχνολογία και τα οικονομικά πλεονεκτήματα σε αυτό το 
άρθρο.

Η επιλογή χαρακτηριστικών χαμηλής κληρονομικότητας, 
όπως η ανθεκτικότητα σε ασθένειες και η γονιμότητα, είναι 
αρκετά δύσκολη, αλλά μπορεί να γίνει ευκολότερη εάν η 
επιλογή βασίζεται σε μέσους όρους ομάδων απογόνων σε 
προγράμματα όπου το μέγεθος των ομάδων αυτών είναι 
σχετικά μεγάλο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της 
ανθεκτικότητας στις ασθένειες είναι να καταγράφονται 
με ακρίβεια οι ασθένειες ή άλλα χαρακτηριστικά που 
συσχετίζονται με αυτές.

Η συστηματική καταγραφή κλινικών περιπτώσεων 
μαστίτιδων είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για την ακριβή 
αξιολόγηση και επιλογή θυγατέρων ανθεκτικών στη νόσο. 

Το σημαντικότερο εργαλείο ανίχνευσης αντοχής των ζώων 
στις μαστίτιδες, είναι η χρήση του αριθμού των σωματικών 
κυττάρων (SCC). Είναι δυνατόν να βελτιωθεί η αντοχή στην 
κλινική μαστίτιδα επιλέγοντας ζώα με χαμηλότερο αριθμό 
σωματικών κυττάρων.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως αποκλείοντας από το 
πρόγραμμα αναπαραγωγής τους ταύρους για τους οποίους 
αποδεικνύονται υψηλότερες τιμές SCC στις μοσχίδες 
τους. 

Λόγω της υψηλότερης κληρονομικότητας του SCC, 
η επιλογή με βάση αυτό το χαρακτηριστικό ήταν πιο 
αποτελεσματική από την επιλογή που βασίζεται απευθείας 
σε περιπτώσεις κλινικής μαστίτιδας όταν είναι διαθέσιμες 
μόνο μικρές ομάδες απογόνων.

Ωστόσο, ένας συνδυασμός και των δύο μέτρων είναι 
περίπου 20% πιο αποτελεσματικός από τον πρώτο (κάντε 
κλικ εδώ και εδώ για τους συνδέσμους προς τις μελέτες: 
Knap et al, Lindhe & Philipsson)

Η επιλογή πολλών χαρακτηριστικών για την ολιστική 
αποτύπωση του δυναμικού των ζώων είναι μια προσέγγιση 
με την οποία η επιλογή για πολλά χαρακτηριστικά 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Η εξέταση της σχετικής οικονομικής σημασίας των 
διαφορετικών χαρακτηριστικών, της κληρονομικότητάς 

τους και των γενετικών συσχετισμών μεταξύ όλων των 
χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν, είναι δυνατή μέσω 
ενός συνολικού δείκτη επιλογής.

Σε κάθε χαρακτηριστικό αποτυπώνεται ένα οικονομικό 
αποτέλεσμα που αντανακλά τη σημασία του για την καθαρή 
απόδοση παραγωγής. Αυτό το «οικονομικό» αποτέλεσμα 
μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ηθικές αξίες και πτυχές 
καλής διαβίωσης των ζώων. Η διαδικασία ευρετηρίου 
επιλογής επιτρέπει τα ακόλουθα (τη μελέτη μπορείτε να 
βρείτε εδώ):

επιλογή ζώων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
χρησιμοποιώντας αρχεία για το ίδιο το ζώο ή/και τους 
συγγενείς τους, και
επιλογή ζώων για πολλά χαρακτηριστικά που εξετάζονται 
ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας αρχεία για το ίδιο το 
ζώο ή/και τους συγγενείς του, έτσι ώστε το συνολικό 
οικονομικό κέρδος από την αναμενόμενη γενετική πρόοδο 
να μεγιστοποιείται.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δείκτες όπως το The 
Profitable Lifetime Index (£PLI)  που αντιστοιχεί στο 
πρόσθετο κέρδος που αναμένεται από  μια μοσχίδα 
προερχόμενη από ταύρο υψηλού £PLI  κατά τη διάρκεια της 
ζωής της, σε σύγκριση με μια μοσχίδα που προήλθε από ένα 
μέσο ταύρο με μηδέν £PLI.

Αυτός ο δείκτης αποτελείται κατά το 1/3 από 
χαρακτηριστικά παραγωγής, ½ από χαρακτηριστικά 
υγείας/μακροζωία και το 1/6 αποτελεσματικότητα (η 
ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών παρουσιάζεται 
στο γράφημα από το Agriculture and Horticulture 
Development Board (AHDB) του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Διαφορετικά η επιλογή μπορεί να περιοριστεί σε 
χαρακτηριστικά υγείας. 

Παρόμοια προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και σε 
άλλους τομείς της ζωικής παραγωγής όταν καταγράφονται 
και αναλύονται προσεκτικά τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά. Η 
παραγωγικότητα και η επιλογή της αναπαραγωγής βασίζεται 
σε αυτά τα δεδομένα.

Ωστόσο, η αποτελεσματική και ευρεία εφαρμογή τους 
παρεμποδίζεται από την έλλειψη επαρκών εργαλείων 
για τη μέτρηση και την ακριβή εκτίμηση αυτών των 
χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας. Εάν θέλετε να μάθετε 
περισσότερα, διαβάστε την πλήρη μελέτη εδώ.
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11.8%
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https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doi.org/10.20506/rst.17.1.1105
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://doi.org/10.1186/s12711-020-00580-4


www.disarmproject.eu55Η γενετική επιλογή ως εργαλείο για ανθεκτικότερα ζώα στις ασθένειες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αντοχή σε ασθένειες για πτηνά
Έχουν εντοπιστεί γονίδια ανθεκτικότητας κατά της 
σαλμονέλωσης, της νόσου Marek και της νόσου του 
Newcastle (ND). Επί του παρόντος, διεξάγονται έρευνες 
για την εφαρμογή αυτών των ευρημάτων που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερα εμβόλια για τις 
ασθένειες Marek's και ND. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι μπορεί 
να είναι σε θέση να επιλέξουν πτηνά με αυξημένη αντοχή 
σε αυτές τις ασθένειες. Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα άρθρο 
σχετικά με την κληρονομικότητα όλων των χαρακτηριστικών 
της ND.

Μια άλλη προσέγγιση είναι η επιλογή πιο ανθεκτικών 
υβριδίων, βραδύτερης ανάπτυξης, καθώς τα πλέον 
χρησιμοποιούμενα υβρίδια κρεοπαραγωγής αναπτύσσονται 
γρήγορα και στεγάζονται σε υψηλές πυκνότητες, με 
αποτέλεσμα να είναι πιο ευαίσθητα σε θέματα υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών ασθενειών που 
συνήθως αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά.

Επιλέγοντας ένα πιο ανθεκτικό υβρίδιο, οι παραγωγοί 
μπορούν να μειώσουν τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων, 
αποκτώντας υγιή και ευκολότερα στη διαχείριση σμήνη. 
Αυτά τα υβρίδια τείνουν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά 
μετατρεψιμότητας της τροφής, με αποτέλεσμα τη μειωμένη 
ανάπτυξή τους.

Η βελτίωση της ανθεκτικότητας μπορεί να επιτευχθεί με 
διάφορες στρατηγικές. Μια στρατηγική είναι η αύξηση της 
ανθεκτικότητας μέσω γενετικής επιλογής στα προγράμματα 
αναπαραγωγής. Το πλεονέκτημα της γενετικής επιλογής, 
σε αντίθεση με την εφαρμογή στρατηγικών βελτίωσης 
της διαχείρισης, είναι ότι αποτελεί μια λύση μεγαλύτερης 
διάρκειας.

Για παράδειγμα, οι φυλές διπλού σκοπού ή οι τοπικές 
(παραδοσιακές) φυλές έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο 
ανθεκτικές από τις πιο συμβατικές (εντατικοποιημένες) 
φυλές. Επίσης, ορισμένες φυλές αυγοπαραγωγών ορνιθίων 
μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στα βλαβερά ραμφίσματα 
μεταξύ του σμήνους. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα για την πτερόρροια και την καλή 
πρακτική για τη βελτίωση της αντικατάστασης των φτερών 
εδώ.

Μια βιολογική πτηνοτροφική μονάδα στη Λετονία 
μοιράστηκε τις ιδέες της για τη διασταύρωση πτηνών 
που εφαρμόζουν στη μονάδα τους. Αν θέλετε να μάθετε 
περισσότερα, εδώ είναι ένα βίντεο σχετικά με την 
προσέγγισή τους στη πτηνοτροφία χωρίς αντιβιοτικά.

«Ένα από τα κλειδιά που μας επέτρεψε να 
αποφύγουμε τη χρήση αντιβιοτικών είναι η επιλογή 
των υβριδίων κρεοπαραγωγής με βραδύτερη 
ανάπτυξη που προορίζονται για εκτροφή σε 
βιολογικές μονάδες» – Λετονός πτηνοτρόφος 

Αιγοπρόβατα 

Χοίροι

Βοοειδή

Η μεταδοτική σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (TSEs) είναι 
θανατηφόρος εκφυλιστική ασθένεια που προκαλείται 
από την πρωτεΐνη πράϊον (PrP) που επηρεάζει το κεντρικό 
νευρικό σύστημα πολλών θηλαστικών. Η γενετική 
διακύμανση του ξενιστή στην αντοχή στη TSEs είναι καλά 
μελετημένη, ιδιαίτερα σε πρόβατα και αίγες που έχουν 
προσβληθεί από την κλασική τρομώδη νόσο.

Σε πολλές χώρες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία 
προγράμματα αναπαραγωγής με βάση το γονότυπο PrP 
για τη μείωση της συχνότητας της τρομώδους νόσου στα 
πρόβατα (εδώ μπορείτε να βρείτε πλήρη περιγραφή αυτής 
της προσέγγισης).

Η επιλεκτική αναπαραγωγή χρησιμοποιείται συχνότερα 
για την αύξηση της αντοχής κατά των γαστρεντερικών 
νηματωδών στα πρόβατα. Θετικά αποτελέσματα από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτευχθεί.

Η πλειονότητα των προγραμμάτων αναπαραγωγής 
για τον έλεγχο των παρασίτων βασίζεται σε δείκτες, 
όπως, στον αριθμό των αυγών νυμφών (WEC) στα 
κόπρανα, ενώ βιοχημικοί δείκτες του αίματος μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένους αλγόριθμους για 
την πρόβλεψη της κληρονομικότητας της αντοχής. Εδώ 
μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις μελέτες που 
έγιναν σε κοπάδια προβάτων στην Αυστραλία.

Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την εμπειρία 
ενός κτηνοτρόφου από το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης προβάτων με στόχο 
τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και τη διασφάλιση 
της υψηλής γενετικής αξίας μέσω της εμβρυομεταφοράς 
(ET).

Οι γονιδιωματικές προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τον προσδιορισμό της αντοχής των χοίρων σε ιικά 
παθογόνα, ιδιαίτερα για τους πιο σημαντικούς οικονομικά 
ιούς, τον ιό του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού 
συνδρόμου των χοίρων (PRRSV) και τον κυκλοϊό των χοίρων 
(PCV). Αυτές οι πληροφορίες έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την αναπαραγωγή στελεχών χοίρων ανθεκτικών σε 
ασθένειες.

Αρκετά γονίδια χοίρου που ρυθμίζονται με διαφορετικό 
τρόπο κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από σαλμονέλα έχουν 
εντοπιστεί και χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη υβριδίων 
ανθεκτικών στη σαλμονέλα.

Επίσης, μια γενετική αντίσταση για μόλυνση από E. coli 
έχει αναπτυχθεί για ορισμένες φυλές χοίρων (η μελέτη 
μπορεί να βρεθεί εδώ).

Για τις ιογενείς ασθένειες των βοοειδών, όπως η λευχαιμία, 
διάφορες αναπνευστικές ασθένειες, ο ερπητοϊός 1 (BHV-
1) και ο αφθώδης πυρετός, έχουν βρεθεί σημαντικές 
συσχετίσεις μεταξύ γενετικών δεικτών και της γενετικής 
παραλλακτικότητας του ξενιστή.

Έχει, επίσης, αναφερθεί σημαντική γενετική διακύμανση 
σε επίπεδο φυλής ως προς την αντοχή στον κακοήθη 
καταρροϊκό πυρετό (MCF) και την οζώδη δερματίτιδα.

Τα συντριπτικά στοιχεία δείχνουν ότι η γενετική θα 
μπορούσε να προσφέρει νέες προσεγγίσεις στον έλεγχο 
των ασθενειών στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, τόσο στις ανεπτυγμένες 
όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες (η μελέτη βρίσκεται 
εδώ).

Τελικά, αυτό θα οδηγήσει σε ζώα με υψηλότερη γενική 
αντοχή στις ασθένειες, χαμηλότερη χρήση αντιβιοτικών, 
χαμηλότερο κόστος για τους παραγωγούς και ως εκ τούτου 
υψηλότερη ευζωία και υγιεινή των ζώων. Η πρόληψη της 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2020.00739/full
https://disarmproject.eu/resources/slower-growing-broiler-crosses-for-reduced-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/breeding-for-resilience-in-poultry-dual-purpose-chickens/
https://www.featherwel.org/featherwel/injuriouspecking.html
https://www.featherwel.org/featherwel/Portals/3/Documents/Feather Cover advice guide.pdf
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-019-0479-1
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606


χωλότητας είναι μια από τις πτυχές της υγείας που μπορεί 
να επηρεαστεί από την επιλεκτική αναπαραγωγή (δείτε αυτό 
το βίντεο).

Πως μπορείτε όμως να αναπαράγετε  ζώα για να μειώσετε 
τη χρήση των αντιβιοτικών; Για παράδειγμα, η γονιδιωματική 
αξιολόγηση της Zoetis με το CLARIFIED Plus περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες αξιολογήσεις χαρακτηριστικών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της μαστίτιδας, της μητρίτιδας, 
της χωλότητας, του αναπνευστικού των μοσχαριών και των 
αγελάδων. Η Clarified έχει αναπτύξει έναν δείκτη, τον Dairy 
Wellness Profit (DWP), που συνδυάζει την παραγωγικότητα, 
τη γονιμότητα, τη μακροζωία και τα χαρακτηριστικά υγείας. 

Η ανάλυση που βασίζεται στον ισορροπημένο δείκτη DWP 
εξακολουθεί να δείχνει το κορυφαίο 25% των αγελάδων που 
χρησιμοποιεί 44% λιγότερα αντιβιοτικά για τη μαστίτιδα. 
Διαβάστε την περίληψη του DISARM εδώ ή επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο του CLARIFIED Plus για να μάθετε περισσότερα. 
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε μια περίληψη 
των γενετικών αξιών για τα χαρακτηριστικά των αγελάδων 
Holstein. Αυτές οι γενετικές προβλέψεις βασίζονται σε 
δεδομένα που συλλέγονται από υγειονομικά αρχεία των 
ΗΠΑ.

Μέση 
Αξιοπιστία %

Ελάχιστο 
σκορ (STA)

Μέγιστο 
σκορ (STA)

Χαρακτηριστικά Ευζωίας Αγελάδων

Μαστίτιδα 52 76 115

Χωλότητα 52 73 115

Μητρίτιδα 51 73 115

Κατακράτηση πλακούντα 51 71 116

Μετατόπιση Ηνύστρου 50 69 111

Κέτοση 51 72 113

Υπασβαιστιαιμία 36 68 114

Αναπνευστικές ασθένειες 40 70 114

Χαρακτηριστικά Γονιμότητας

Κυστικές ωοθήκες 29 69 118

Αποβολή 35 70 118

Δίδυμοι τοκετοί 42 66 112

Χαρακτηριστικά Ευζωίας Μοσχαριών

Ζωτικότητα Μοσχαριού 42 85 117

Αναπνευστικό 
Μοσχαριού

36 83 116

Διάρροια Μοσχαριού 39 66 116

Ενώ η επεξεργασία γονιδίων δεν επιτρέπεται στην ΕΕ, 
πρόσφατα αναπτύχθηκαν νέες γονιδιωματικές τεχνικές 
(NGT), πέρα από τη φυσική επιλογή, τόσο για τη γενετική 
τροποποίηση φυτών όσο και ζώων, κυρίως σε άλλα μέρη του 
κόσμου, εκτός της ΕΕ.

Για παράδειγμα, το CRISPR–Cas9 έφερε επανάσταση στη 
γενιά των διαγονιδιακών ζώων. Αυτό το σύστημα απέδειξε 
μια άνευ προηγουμένου αποτελεσματικότητα και ευκολία 
στη χρήση, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος 
που απαιτούνται για την επεξεργασία του γονιδιώματος, 
καθιστώντας δυνατή την παραγωγή ζώων με εκτενέστερες 
γενετικές τροποποιήσεις.

Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο 
στοχευμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη νέων ανθεκτικών 
φυλών ζώων με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Υπήρξαν πολλά 
παραδείγματα εφαρμογών τεχνικής επεξεργασίας γονιδίων 
CRISP-Cas9 για την παραγωγή ζώων ανθεκτικών σε κοινά 
παθογόνα που προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες 
στη ζωική παραγωγή.

Το CRISPR–Cas9 έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
χοίρων ανθεκτικών στην αφρικανική πανώλη και στον ιό 
του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου των 
χοίρων (PRRSV). Η αντίσταση στο PRRSV επιτεύχθηκε με 
απενεργοποίηση του γονιδίου CD163, το οποίο κωδικοποιεί 
τον υποδοχέα για το PRRSV.

Το CRISPR – Cas9 χρησιμοποιήθηκε για να εισαγάγει ένα 
γονίδιο στα βοοειδή που παρέχει αντίσταση στη φυματίωση 
των βοοειδών, την ενζωοτική πνευμονία και τη μαστίτιδα. 
Παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με τη μαστίτιδα έχουν 
αναφερθεί σε αίγες (μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για αυτήν την τεχνική στις μελέτες των Shrock 
& Güell και Islam et al).

Οι εξελίξεις των NGT έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν 
σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα. 
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, 
η στοχευμένη μεταλλαξιογένεση και η cisgenesis ενέχουν 
το ίδιο επίπεδο κινδύνου με τις συμβατικές τεχνικές 
αναπαραγωγής, καθώς οι παρεμβολές, διαγραφές ή 
αναδιατάξεις γενετικού υλικού που προκύπτουν σε όλες 
τις προαναφερθείσες τεχνικές και τυχαίες αλλαγές στο 
γονιδίωμα, συμβαίνουν ανεξάρτητα από την αναπαραγωγική 
μεθοδολογία.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ανησυχίες που συνδέονται 
με την εφαρμογή των NGT στην κτηνοτροφία που θα 
απαιτούσαν εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση κατά 
περίπτωση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη 
στάση της ΕΕ σχετικά με αυτά τα NGT εδώ.

*Οι αριθμοί αφορούν πληροφορίες από πληθυσμό ζώων αναφοράς κάτω των 2 
ετών. Ο Μέσος Κίνδυνος Ασθένειας αναγράφεται με μία τιμή STA στα 100. Τιμές 
άνω των 100 αναφέρονται σε ζώα με χαμηλό αναμενόμενο μέσο κίνδυνο για τη 
σχετιζόμενη ασθένεια με το υπόλοιπο κοπάδι, Επιλογή υψηλότερου STA θα ασκήσει 
πίεση επιλογής για μειωμένο ρίσκο ασθένειας.

Μέση αξιοπιστία και μέσες, ελάχιστες και μέγιστες γενετικές 
τιμές για χαρακτηριστικά ευζωίας, και γονιμότητας αγελάδων 
HOLSTEIN και χαρακτηριστικών ευζωίας μοσχαριών*

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

www.disarmproject.eu66Η γενετική επιλογή ως εργαλείο για ανθεκτικότερα ζώα στις ασθένειες

https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-lameness-in-dairy-herds/
https://www.zoetisus.com/animal-genetics/dairy/clarifide/clarifide-plus.aspx
https://disarmproject.eu/resources/genomic-selection-for-profit-and-antibiotic-reduction/
https://www.zoetisus.com/animal-genetics/dairy/clarifide/clarifide-plus.aspx
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-lameness-in-dairy-herds/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877117317301205?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877117317301205?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.3390/ani10122236
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
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Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Επισκεφτείτε το Website μας

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

