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Πρόλογος

Η ICAR είναι ένας διεθνής οργανισμός με αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης και βελτίωσης της καταγραφής
των αποδόσεων και της γενετικής αξιολόγησης των παραγωγικών ζώων. Τα μέλη μας είναι οργανισμοί οι οποίοι
πραγματοποιούν καταγραφή των ζώων και των αποδόσεών τους από όλο τον κόσμο και συνεργάτες που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι 18 ομάδες τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε, καθεμιά από τις οποίες επικεντρώνεται
σε συγκεκριμένους τομείς, καταγραφής των ζώων ή γενετικής αξιολόγησης, πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος
του έργου μας. Γενικά, το έργο των ομάδων περιλαμβάνει: τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές, την
επικοινωνία, την έρευνα και την καινοτομία. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ICAR 
(http://www.icar.org/) και ανακοινώνονται στα ετήσια συνέδρια της ICAR. Η ICAR εκτιμά ιδιαίτερα τον μεγάλο όγκο
των ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί από τους ειδικούς οι οποίοι παρέχουν ανιδιοτελώς το χρόνο και τις γνώσεις
τους, για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών καταγραφής των ζώων. Σαν αποτέλεσμα
αυτής της εργασίας, οι διαθέσιμες πληροφορίες από τα μέλη της ICAR σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται για να
βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους στη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε έναν αποδοτικότερο κλάδο ζωικής
παραγωγής παγκοσμίως.

Η Ομάδα Εργασίας Λειτουργικών Χαρακτηριστικών της ICAR (ICAR WGFT) είναι ιδιαίτερα δραστήρια και έχει
επικεντρωθεί σε μία σειρά πολύ σημαντικών χαρακτηριστικών των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, που
περιλαμβάνει: τη γονιμότητα, την υγεία του μαστού, και πρόσφατα, την υγεία των άκρων. Το έργο αυτό αποτελεί
μέρος της στρατηγικής της ICAR να βοηθήσει τα μέλη της, στην παροχή αρτιότερων υπηρεσιών προς τους
κτηνοτρόφους και στη διευκόλυνση της γενετική βελτίωσης των εκτρεφόμενων βοοειδών, κυρίως των
γαλακτοπαραγωγών βοοειδών. Για πρώτη φορά, παρουσιάζεται ένας διεθνής Άτλας με σύστημα κωδικοποίησης για
τα χαρακτηριστικά του κατώτερου τμήματος των άκρων στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή. Αυτό αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της μείωσης μελλοντικά της συχνότητας εμφάνισης των ελαττωμάτων των
χηλών που επηρεάζουν την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα των ζώων.
Η ICAR εστιάζει στην συνεχή βελτίωση της και θεωρεί ευπρόσδεκτες όλες τις παρατηρήσεις σχετικά με τη βελτίωση
των υπηρεσιών της και ειδικότερα την ποιότητα των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών της.

Η ICAR εστιάζει στην συνεχή βελτίωση της και θεωρεί ευπρόσδεκτες όλες τις παρατηρήσεις σχετικά με τη βελτίωση
των υπηρεσιών της και ειδικότερα την ποιότητα των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών της.

Hans Wilmink
Πρόεδρος της ICAR
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Εισαγωγή
Η συνειδητοποίηση της σημασίας της σωστής λειτουργίας του κινητικού συστήματος για την υγεία και την ευζωία των βοοειδών έχει αυξηθεί παγκοσμίως. Πρόσφατα, αρκετές χώρες έχουν εισαγάγει
ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής των αλλοιώσεων του κατώτερου τμήματος των άκρων και των χηλών στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή και πολλές άλλες χώρες αναπτύσσουν σχέδια ή έχουν
δεσμευτεί να αρχίσουν την καταγραφή στο άμεσο μέλλον. Αυτό έδωσε κίνητρο στην Ομάδα Εργασίας Λειτουργικών Χαρακτηριστικών της ICAR να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την υγεία του
κατώτερου τμήματος των άκρων και να συνεργαστεί με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς για την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών καταγραφής δεδομένων. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο να
συμπληρώσει την υφιστάμενη έρευνα για συγκεκριμένα προβλήματα του κατώτερου τμήματος των άκρων των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, εστιάζοντας αποκλειστικά στην τυποποίηση και την
ομοιομορφία της καταγραφής δεδομένων. Οι εναρμονισμένες περιγραφές είναι το αποτέλεσμα αποδοτικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ πολλών ειδικών με ποικίλο υπόβαθρο (κτηνίατροι ειδικοί
στην υγεία των άκρων, ποδοκόμοι, κλινικοί κτηνίατροι ασχολούμενοι με βοοειδή, γενετιστές), εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κάλυψη των θεωρητικών και πρακτικών αναγκών. Είναι δομημένο για να
παρέχει ένα εργαλείο στους κτηνιάτρους και στους ποδοκόμους και παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταγραφή των κυριότερων καταστάσεων που επηρεάζουν την υγεία των άκρων των
ζώων. Για να εξασφαλιστεί η ακριβής ταξινόμηση, χρησιμοποιούνται περιγραφικοί ορισμοί, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη συλλογή συγκρίσιμων και υψηλής ποιότητας δεδομένων, εντός και μεταξύ
των χωρών με σκοπό την υποστήριξη πολλών δραστηριοτήτων (π.χ. γενετική αξιολόγηση).

Ως συγγραφείς και συνεργάτες της συγγραφής του Άτλαντα της Υγείας του κατώτερου τμήματος των Άκρων και των Χηλών της ICAR, ευελπιστούμε το συγκεντρωμένο υλικό να βοηθήσει στη βελτίωση
της καταγραφής των αλλοιώσεων και να παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της σωστής
λειτουργίας του κινητικού συστήματος για την υγεία και την ευζωία των βοοειδών έχει αυξηθεί παγκοσμίως. Πρόσφατα, αρκετές χώρες έχουν εισαγάγει ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής των
αλλοιώσεων του κατώτερου τμήματος των άκρων και των χηλών στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή και πολλές άλλες χώρες αναπτύσσουν σχέδια ή έχουν δεσμευτεί να αρχίσουν την καταγραφή στο άμεσο
μέλλον. Αυτό έδωσε κίνητρο στην Ομάδα Εργασίας Λειτουργικών Χαρακτηριστικών της ICAR να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με την υγεία του κατώτερου τμήματος των άκρων και να συνεργαστεί με
διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς για την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών καταγραφής δεδομένων. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο να συμπληρώσει την υφιστάμενη έρευνα για συγκεκριμένα
προβλήματα του κατώτερου τμήματος των άκρων των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, εστιάζοντας αποκλειστικά στην τυποποίηση και την ομοιομορφία της καταγραφής δεδομένων. Οι εναρμονισμένες
περιγραφές είναι το αποτέλεσμα αποδοτικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ πολλών ειδικών με ποικίλο υπόβαθρο (κτηνίατροι ειδικοί στην υγεία των άκρων, ποδοκόμοι, κλινικοί κτηνίατροι
ασχολούμενοι με βοοειδή, γενετιστές), εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη κάλυψη των θεωρητικών και πρακτικών αναγκών. Είναι δομημένο για να παρέχει ένα εργαλείο στους κτηνιάτρους και στους
ποδοκόμους και παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταγραφή των κυριότερων καταστάσεων που επηρεάζουν την υγεία των άκρων των ζώων. Για να εξασφαλιστεί η ακριβής ταξινόμηση, 
χρησιμοποιούνται περιγραφικοί ορισμοί, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη συλλογή συγκρίσιμων και υψηλής ποιότητας δεδομένων, εντός και μεταξύ των χωρών με σκοπό την υποστήριξη πολλών
δραστηριοτήτων (π.χ. γενετική αξιολόγηση).

Ως συγγραφείς και συνεργάτες της συγγραφής του Άτλαντα της Υγείας του κατώτερου τμήματος των Άκρων και των Χηλών της ICAR, ευελπιστούμε το συγκεντρωμένο υλικό να βοηθήσει στη βελτίωση
της καταγραφής των αλλοιώσεων και να παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών

Οι συγγραφείς και συνεργάτες της συγγραφής του Άτλαντα της Υγείας των Χηλών Βοοειδών της ICAR
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Παρουσίαση Νοσημάτων και Αλλοιώσεων
του Κατωτέρου Τμήματος του Άκρου και των Χηλών

23Κάθετη (διαμήκης) ρωγμή στο αξονικό (εσωτερικό) 
τοίχωμα της χηλής

ΑΡΩΑξονική ρωγμή
κερατίνης

Ρωγμή στο τοίχωμα των χηλώνΡΩΡωγμές κερατίνης

21Διάβρωση των βολβών, σχηματισμού V σε σοβαρά
περιστατικά, πιθανόν να εκτείνεται και στο χόριο

ΔΙΑΔιάβρωση της
πτέρνας

19Δύο ή περισσότερα στρώματα κεράτινης ουσίας στο
πέλμα

ΔΠΔιπλό πέλμα

18Κάθε ήπια φλεγμονή του δέρματος γύρω από τις χηλές
που δεν χαρακτηρίζεται ως δακτυλική δερματίτιδα

ΜΔΜεσοδακτύλια
δερματίτιδα

15Νόσημα του
Μορτελάρο, 
«φράουλα», «κεράσι»

Μόλυνση του δέρματος των δακτύλων ή μεταξύ των
δακτύλων με εξέλκωση και επώδυνες διαβρώσεις
ή/και χρόνια υπερκεράτωση/υπερτροφία

ΔΔΔακτυλική
δερματίτιδα

14Κάθε στροφή γύρω από τον άξονά τους, των
εξωτερικών ή εσωτερικών χηλών. Το πρόσθιο άκρο
του τοιχώματος αποκλίνει από την ευθεία γραμμή.

ΣΧΣυστρεμμένες
χηλές

13Κοίλο σχήμα της πρόσθιας επιφάνειας της χηλήςΚΧΚοίλες χηλές

12Σημαντική διαφορά στο πλάτος, ύψος ή/και στο μήκος
μεταξύ της έξω και έσω χηλής, η οποία δεν
εξισορροπείται με ποδοκομία

ΑΧΑσύμμετρες χηλές

Σελ.Συνώνυμοι όροιΠεριγραφήΣυντομογραφίαΟνομασία
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Παρουσίαση Νοσημάτων και Αλλοιώσεων
του Κατωτέρου Τμήματος του Άκρου και των Χηλών

32Εμφανής διαφοροποίηση μεταξύ
αποχρωματισμένης και φυσιολογικής περιοχής
κεράτινης ουσίας

ΠΑΙΜΠεριγεγραμμένες αιμορραγίες
πέλματος

31Διάχυτες ανοιχτόχρωμες, ερυθρές ή ωχρές
αποχρωματισμένες περιοχές

ΔΑΙΜΔιάχυτες αιμορραγίες
πέλματος

Μώλωπες του πέλματοςΔιάχυτες ή/και περιγεγραμμένες ερυθρές ή ωχρές
αποχρωματισμένες περιοχές του πέλματος ή/και
της λευκής γραμμής

ΑΙΜΑιμορραγίες πέλματος

30Άκρες των χηλών που διασταυρώνονται μεταξύ
τους

ΧΨΧηλές «ψαλίδι»

28Λοιμώδης ποδοδερμα-
τίτιδα, Μεσοδακτύλια
νεκροβακίλλωση, 
Φλέγμονας

Συμμετρική και επώδυνη εξοίδηση του άκρου με
δυσοσμία και απότομη εμφάνιση χωλότητας

ΦΛΜεσοδακτύλιος Φλέγμονας

26Θήλωμα, Μεσοδακτύλιο
ίνωμα, «κέρατο»

Μεσοδακτύλια ανάπτυξη ινώδους ιστούΜΥΜεσοδακτύλια υπερπλασία

25Κάθετη (διαμήκης) ρωγμή στο ραχιαίο ή
εξωτερικό τοίχωμα της χηλής

ΚΡΩΚάθετη ρωγμή κερατίνης

24Οριζόντια ρωγμή του τοιχώματος της χηλήςΟΡΩΟριζόντια ρωγμή κερατίνης

Σελ.Συνώνυμοι όροιΠεριγραφήΣυντομογραφίαΟνομασία
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Παρουσίαση Νοσημάτων και Αλλοιώσεων
του Κατωτέρου Τμήματος του Άκρου και των Χηλών

42Συρίγγιο λευκής
γραμμής

Νεκρωτική, πυώδης φλεγμονή του χορίουΑΛΓΑπόστημα λευκής γραμμής

41Διαχωρισμός της λευκής γραμμής η οποία παραμένει και
μετά την εξισορρόπηση των πελμάτων

ΔΛΓΔιαχωρισμός λευκής γραμμής

Διαχωρισμός της λευκής γραμμής, με ή χωρίς πυώδες
έκκριμα

ΝΛΓΝόσος λευκής γραμμής

40Υποχώρηση του πέλματος κατά την πίεσή του με τα
δάχτυλα (σπογγώδης αίσθηση)

ΛΕΠΛεπτό πέλμα

38Νέκρωση του πρόσθιου άκρου της χηλής με συμμετοχή
οστίτη ιστού

ΝΕΜΝέκρωση πρόσθιου άκρου χηλής

37Έλκος που εντοπίζεται στο πρόσθιο άκρο της χηλήςΕΛΜΈλκος πρόσθιου άκρου χηλής

36Έλκος που εντοπίζεται στους βολβούςΕΛΒΈλκος βολβού

35Διαπέραση μέσω της κατεστραμμένης κεράτινης ουσίας
και έκθεση φυσιολογικού ή νεκρωμένου χορίου

ΕΛΠΈλκος πέλματος

Εξέλκωση του πέλματος που ορίζεται ανάλογα με την
εντόπισή της: έλκος βολβού, έλκος πέλματος, έλκος
πρόσθιου άκρου χηλής, νέκρωση πρόσθιου άκρου χηλής

ΕΛΈλκος

33Ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο οίδημα της στεφάνης, 
το οποίο προκαλείται από διάφορες αιτιολογίες

ΟΣΤΟίδημα της στεφάνης ή/και του
βολβού

Σελ.Συνώνυμοι όροιΠεριγραφήΣυντομογραφίαΟνομασία
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Ασύμμετρες χηλές (ΑΧ)
Σημαντική διαφορά στο πλάτος, ύψος ή/και στο μήκος μεταξύ της έξω και έσω
χηλής, η οποία δεν εξισορροπείται με ποδοκομία
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Κοίλες χηλές (ΚΧ)
Κοίλο σχήμα της πρόσθιας επιφάνειας της χηλής



14

Συστρεμμένες χηλές (ΣΧ)
Κάθε στροφή γύρω από τον άξονά τους, των εξωτερικών ή εσωτερικών χηλών. Το
πρόσθιο άκρο του τοιχώματος αποκλίνει από την ευθεία γραμμή
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∆ακτυλική δερματίτιδα (∆∆)
Μόλυνση του δέρματος των δακτύλων ή μεταξύ των δακτύλων με εξέλκωση και επώδυνες
διαβρώσεις ή/και χρόνια υπερκεράτωση/υπερτροφία
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∆ακτυλική δερματίτιδα (∆∆)
Μόλυνση του δέρματος των δακτύλων ή μεταξύ των δακτύλων με εξέλκωση και
επώδυνες διαβρώσεις ή/και χρόνια υπερκεράτωση/υπερτροφία
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∆ακτυλική δερματίτιδα (∆∆)
Μόλυνση του δέρματος των δακτύλων ή μεταξύ των δακτύλων με εξέλκωση και επώδυνες
διαβρώσεις ή/και χρόνια υπερκεράτωση/υπερτροφία
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Μεσοδακτύλια δερματίτιδα (Μ∆)
Κάθε ήπια φλεγμονή του δέρματος γύρω από τις χηλές που δεν
χαρακτηρίζεται ως δακτυλική δερματίτιδα
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∆ιπλό πέλμα (∆Π)
∆ύο ή περισσότερα στρώματα κεράτινης ουσίας στο πέλμα
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∆ιπλό πέλμα (∆Π)
∆ύο ή περισσότερα στρώματα κεράτινης ουσίας στο πέλμα
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∆ιάβρωση της πτέρνας (∆ΙΑ)
∆ιάβρωση των βολβών, σχηματισμού V σε σοβαρά περιστατικά, πιθανόν να
εκτείνεται και στο χόριο
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∆ιάβρωση της πτέρνας (∆ΙΑ)
∆ιάβρωση των βολβών, σχηματισμού V σε σοβαρά περιστατικά, πιθανόν να
εκτείνεται και στο χόριο
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Αξονική ρωγμή κερατίνης (ΑΡΩ)
Κάθετη (διαμήκης) ρωγμή στο αξονικό (εσωτερικό) τοίχωμα της χηλής
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Οριζόντια ρωγμή κερατίνης (ΟΡΩ)
Οριζόντια ρωγμή του τοιχώματος της χηλής
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Κάθετη ρωγμή κερατίνης (ΚΡΩ)
Κάθετη (διαμήκης) ρωγμή στο ραχιαίο ή εξωτερικό τοίχωμα της χηλής
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Μεσοδακτύλια υπερπλασία (ΜΥ)
Μεσοδακτύλια ανάπτυξη ινώδους ιστού
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Μεσοδακτύλια υπερπλασία (ΜΥ)
Μεσοδακτύλια ανάπτυξη ινώδους ιστού
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Μεσοδακτύλιος Φλέγμονας (ΦΛ)
Συμμετρική και επώδυνη εξοίδηση του άκρου με δυσοσμία και απότομη εμφάνιση
χωλότητας
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Μεσοδακτύλιος Φλέγμονας (ΦΛ)
Συμμετρική και επώδυνη εξοίδηση του άκρου με δυσοσμία και απότομη
εμφάνιση χωλότητας
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Χηλές «ψαλίδι» (ΧΨ)
Άκρες των χηλών που διασταυρώνονται μεταξύ τους
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∆ιάχυτες αιμορραγίες πέλματος (∆ΑΙΜ)
∆ιάχυτες ανοιχτόχρωμες, ερυθρές ή ωχρές αποχρωματισμένες περιοχές
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Περιγεγραμμένες αιμορραγίες πέλματος (ΠΑΙΜ)

Εμφανής διαφοροποίηση μεταξύ αποχρωματισμένης και φυσιολογικής περιοχής
κεράτινης ουσίας
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Οίδημα της στεφάνης ή/και του βολβού (ΟΣΤ)
Ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο οίδημα της στεφάνης, το οποίο προκαλείται
από διάφορες αιτιολογίες
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Οίδημα της στεφάνης ή/και του βολβού (ΟΣΤ)
Ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο οίδημα της στεφάνης, το οποίο προκαλείται από
διάφορες αιτιολογίες



35

Έλκος πέλματος (ΕΛΠ)
∆ιαπέραση μέσω της κατεστραμμένης κεράτινης ουσίας και έκθεση φυσιολογικού ή
νεκρωμένου χορίου
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Έλκος βολβού (ΕΛΒ)
Έλκος που εντοπίζεται στους βολβούς
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Έλκος πρόσθιου άκρου χηλής (ΕΛΜ)
Έλκος που εντοπίζεται στο πρόσθιο άκρο της χηλής



38

Νέκρωση πρόσθιου άκρου χηλής (ΝΕΜ)
Νέκρωση του πρόσθιου άκρου της χηλής με συμμετοχή οστίτη ιστού
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Νέκρωση πρόσθιου άκρου χηλής (ΝΕΜ)
Νέκρωση του πρόσθιου άκρου της χηλής με συμμετοχή οστίτη ιστού
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Λεπτό πέλμα (ΛΕΠ)
Υποχώρηση του πέλματος κατά την πίεσή του με τα δάχτυλα (σπογγώδης αίσθηση)
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∆ιαχωρισμός λευκής γραμμής (∆ΛΓ)
∆ιαχωρισμός της λευκής γραμμής η οποία παραμένει και μετά την εξισορρόπηση των
πελμάτων
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Απόστημα λευκής γραμμής (ΑΛΓ)
Νεκρωτική, πυώδης φλεγμονή χορίου



43

Απόστημα λευκής γραμμής (ΑΛΓ)
Νεκρωτική, πυώδης φλεγμονή χορίου
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