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Τα παράσιτα

Η βόσκηση αποτελεί βασική παράμετρο στην εκτροφή 
των προβάτων και των αιγών, καθώς καλύπτει μεγά-
λο μέρος της διατροφής τους και προσδίδει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και υψηλή ποιότητα στα παραγόμενα 

προϊόντα. Στις εκτροφές αυτές οι παρασιτικές μολύνσεις είναι 
ιδιαίτερα συχνές και επιδρούν σημαντικά στην υγεία και ευζωία 
των ζώων, προκαλώντας σημαντικές απώλειες, που οδηγούν στη 
μείωση της παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων και στην υπο-
βάθμιση του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει γιατί η βόσκηση, 
σχεδόν πάντα, συνεπάγεται και κατανάλωση προνυμφών γα-
στρεντερικών ελμίνθων από τα ζώα, και πιο συγκεκριμένα αυτών 
της οικογένειας Trichostrongylidae. Οι επιπτώσεις στην υγεία 
αλλά και την παραγωγικότητα των ζώων που προσβάλουν είναι 
τόσο άμεσες (θνησιμότητα, μείωση παραγωγικότητας) όσο και 
έμμεσες (κόστος αποπαρασιτώσεων και απόρριψη προϊόντων, 
όπως το γάλα, λόγω παρουσίας καταλοίπων των φαρμάκων σε 
αυτά). 

Η άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση των γαστρεντερικών νημα-
τωδών και της βόσκησης, είναι αποτέλεσμα του βιολογικού κύ-
κλου των παρασίτων. Στην απλούστερη μορφή του, ο βιολογικός 
κύκλος των ελμίνθων περιλαμβάνει τα στάδια <Αυγό-Προνύμ-
φη-Ενήλικο-Αυγό>. Τα αυγά αποβάλλονται με τα κόπρανα των 
ζώων/ξενιστών στο εξωτερικό περιβάλλον, όπου εκκολάπτονται, 
ελευθερώνοντας προνύμφες, οι οποίες και εξελίσσονται εντός 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σε τρίτου σταδίου (μολύνου-
σες μορφές), οι οποίες είναι ικανές να μολύνουν το επόμενο 
ζώο/ξενιστή. Τα ζώα μολύνονται όταν προσλάβουν μαζί με την 
τροφή τις προνύμφες αυτές. Στη συνέχεια τα παράσιτα αυτά 
αφού εγκατασταθούν στο γαστρεντερικό σωλήνα του ζώου, ενη-

λικιώνονται και παράγουν με τη σειρά τους αυγά, τα οποία και 
αποβάλλονται ξανά στο φυσικό περιβάλλον με τα κόπρανα του 
ζώου ολοκληρώνοντας το βιολογικό τους κύκλο.

Αντιμετώπιση Γαστρεντερικών 
Νηματωδών

Εδώ και πολλά χρόνια η αντιμετώπιση των παρασιτώσεων στη-
ρίζεται, ως επί το πλείστον, στη χρήση ευρέως φάσματος χημικών 
ουσιών, τα ανθελμινθικά φάρμακα. Η ταξινόμησή τους σε ομάδες 
πραγματοποιείται με βάση τη χημική δομή τους, τον τρόπο και το 
εύρος δράσης τους. Τα περισσότερα ανθελμινθικά, που χορηγού-
νται τόσο στα μικρά μηρυκαστικά όσο και σε πλήθος άλλων ζω-
ικών ειδών, ανήκουν στην κατηγορία των ιμιδαζοθειαζολών, των 
βενζιμιδαζολών (και προβενζιμιδαζολών) και των αβερμεκτινών. 

Γαστρεντερικά Νηματώδη σε 
πρόβατα και αίγες - Η ανάγκη για νέες 
προσεγγίσεις στην αντιμετώπισή τους
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Το αποτέλεσμα της συχνής και μακροχρόνιας χορήγησης των 
ανθελμινθικών φαρμάκων στα ζώα ήταν η εμφάνιση στελεχών 
παρασίτων ανθεκτικών στα ανθελμινθικά φάρμακα, φαινόμενο 
που ονομάστηκε ανθελμινθικοαντοχή. Όταν αναπτύσσεται αν-
θελμινθικοαντοχή επιβιώνει ένας αριθμός παρασίτων στο ζώο 
μετά από κάθε ανθελμινθική αγωγή, τα οποία είναι ανθεκτικά. 
Η ανθεκτικότητα αυτή των συγκεκριμένων ατόμων κληρονο-
μείται στην επόμενη γενιά παρασίτων και σταδιακά οδηγεί στη 
δημιουργία ανθεκτικών πληθυσμών, των οποίων οι προνύμφες 
διασπείρονται στους λειμώνες, μολύνουν τα επόμενα ζώα και 
εξαπλώνονται σε βαθμό που μπορούν ακόμη να επικρατούν πλη-
θυσμιακά σε μια περιοχή (εκτροφή, λειμώνα, χωριό ακόμη και 
χώρα) έναντι των ευαίσθητων προνυμφών. 

Η ανθελμινθική αντοχή στα γαστρεντερικά νηματώδη, συ-
γκεκριμένα σε αυτά των μικρών μηρυκαστικών, αποτελεί αδι-
αμφισβήτητο γεγονός παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για 
ανεύρεση εναλλακτικών ή συμπληρωματικών πρακτικών για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων παρασίτων είναι επιτακτική.

Τρόποι αντιμετώπισης της 
ανθελμινθικοαντοχής

  Oρθή διαχείριση της εκτροφής
Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η ολική καταπολέμηση των παρα-

σιτώσεων των μικρών μηρυκαστικών, εφόσον βόσκουν, δεν είναι 
εφικτή. Έτσι λοιπόν αναγκαστικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
το πρόβλημα της αντιμετώπισης της ανθελμιθικοαντοχής ή πιο 
ορθά της μείωσης του ρυθμού εξάπλωσής της, γεγονός που ου-
σιαστικά προϋποθέτει τη σωστή διαχείριση του πληθυσμού των 
ευαίσθητων στελεχών παρασίτων σε μία περιοχή. Επιβάλλεται 
λοιπόν να απαλλαγούμε από πρακτικές «τυφλών» προληπτικών 
αποπαρασιτισμών (π.χ. φθινόπωρο πριν τις γέννες και άνοιξη 
μόλις βγουν τα ζώα στις βοσκές), που χρησιμοποιήθηκαν υπερ-
βολικά στο παρελθόν και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
μεθόδους στρατηγικής χορήγησης των φαρμάκων αυτών. 

Τέτοιες προσεγγίσεις συνιστούν πρακτικές μείωσης των απο-
παρασιτισμών/έτος, τη χορήγηση θεραπείας, δηλαδή σε συ-
γκεκριμένες χρονικές περιόδους, που υπάρχει επαρκής πληθυ-
σμός παρασίτων στους λειμώνες (στοχευμένη αγωγή/targeted 
treatment) αλλά και με τη χορήγηση θεραπείας μόνο σε επι-
λεγμένα ζώα (επιλεκτική αγωγή/targeted selective treatment). 
Μάλιστα, η αποτελεσματικότητα του ανθελμινθικού που θα 
χορηγείται πρέπει να επιβεβαιώνεται, μετά από εργαστηριακές 
δοκιμές καθώς η μη αποτελεσματική αντιπαρασιτική θεραπεία 
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή θα αυξήσει τη συχνότητα 
εμφάνισης αντοχής και στις υπόλοιπες εκτροφές της περιοχής.

Η εξάπλωση των ανθεκτικών στελεχών παρασίτων επηρεά-
ζεται σημαντικά από τη μετακίνηση των ζώων. Επιβάλλεται λοι-
πόν, η προσωρινή απομόνωση των νεοεισαχθέντων ζώων σε μία 
εκτροφή, μέχρι την πλήρη αποπαρασίτωσή τους, το αποτέλεσμα 
της οποίας καλό θα ήταν να ελεγχτεί και εργαστηριακά. 

  H σωστή διαχείριση των λιβαδιών
Mπορεί επίσης να περιορίσει τη χρήση των ανθελμινθικών, επι-

βραδύνοντας την εμφάνιση της ανθελμινθικοαντοχής. Βέβαια, αυτό 
προϋποθέτει τη γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών της περι-
οχής, όπως και τα φυτικά είδη που ευδοκιμούν στη συγκεκριμένη 
ζώνη βλάστησης και το σύστημα εκτροφής που ακολουθείται. Οι 
τρόποι διαχείρισης ενός λιβαδικού οικοσυστήματος περιλαμβάνουν: 

 y τη μείωση του αριθμού των ζώων που βόσκουν σε μία περι-
οχή με στόχο να περιοριστεί το παρασιτικό φορτίο στο εξω-

τερικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση τη μόλυνση/ επαναμό-
λυνση των ζώων. Για την επιτυχία της πρακτικής αυτής είναι 
απαραίτητη η συνεργασία των κτηνοτρόφων της περιοχής. 

 y τη μετακίνηση σε απαλλαγμένο από παράσιτα (καθαρό) ή 
με μικρό παρασιτικό φορτίο λειμώνα, αφού προηγουμένως 
έχει χορηγηθεί ανθελμινθική αγωγή. Η τακτική αυτή όμως, 
μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμη-
τά καθώς δύναται να επιταχύνει την ανθελμινθικοαντοχή, 
αφού όλα τα αυγά και οι προνύμφες που θα μολύνουν τον 
λειμώνα θα προέρχονται από παράσιτα που επιβίωσαν της 
αγωγής, δηλαδή ανθεκτικά στα φάρμακα. Εναλλακτικά, 
προτείνεται αρχικά η μετακίνηση στον καθαρό λειμώνα και 
στη συνέχεια η αντιπαρασιτική θεραπεία.

 y την κυκλική βόσκηση στον λειμώνα, όπου τα ζώα βόσκουν 
ένα τμήμα του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο 
οι μολύνουσες μορφές των παρασίτων στα υπόλοιπα τμή-
ματα να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον βιολογικό 
τους κύκλο, έως ότου τα ζώα να επανέλθουν για βόσκηση. 
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν οι κλιματολογικές συν-
θήκες και η ικανότητα των προνυμφών να επιβιώνουν για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 y την επιλογή λειμώνα με φυτικά είδη, που δε συνδέονται με 
μεγάλους αριθμούς προνυμφών, καθώς η ικανότητα των 
μολυνουσών προνυμφών που προσβάλλουν τους ξενιστές 
φαίνεται να επηρεάζεται από τα φυτικά είδη.

  Xρήση εναλλακτικών (των χημικών ανθελμινθικών) 
μεθόδων αντιμετώπισης των παρασίτων

Ένας εναλλακτικός δρόμος αντιμετώπισης των παρασιτώσεων 
είναι η επιλογή ανθεκτικών ζώων - ξενιστών μέσω προγραμμά-
των γενετικής βελτίωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγονται ζώα 
που εμφανίζουν φυσική ανοσία στα παράσιτα, δηλαδή ζώα που 
παρά το ότι είναι μολυσμένα με ικανό αριθμό παρασίτων παρου-
σιάζουν χαμηλό αριθμό αυγών παρασίτων/γραμμάριο κοπράνων 
και απουσία κλινικών συμπτωμάτων. Η ανθεκτικότητα των ξενι-
στών είναι γενετικά προκαθορισμένη και κληρονομείται ως κυρί-
αρχο χαρακτηριστικό, με δείκτη κληρονομικότητας 0,22 έως και 
0,43. Η χαμηλή έκκριση αυγών με τα κόπρανα συμβάλλει στον 
περιορισμό της μόλυνσης του λειμώνα και κατά συνέπεια των 
υπόλοιπων ζώων και περιορίζει τη χρήση των ανθελμινθικών.

Η χορήγηση υψηλοπρωτεινικού σιτηρεσίου στα ζώα φαίνε-
ται να ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς τους ενάντια στα 
γαστρεντερικά παράσιτα και πιο συγκεκριμένα την ανοσολογική 
αντίδραση ενάντια στα H. contortus και Tr. colubriformis. Επί-
σης, ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρος, ψευδάργυρος, χαλκός, μολυ-
βδαίνιο, σελήνιο και φώσφορος, φαίνεται να επιδρούν και αυτά 
θετικά στην ανοσία του ξενιστή. Για παράδειγμα, η χορήγηση 
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στα ζώα σκευασμάτων χαλκού βραδείας αποδέσμευσης (Copper 
Oxide Wire Paticles, COWP), παρουσίασε μεγάλη αποτελεσμα-
τικότητα έναντι του H. contortus στα πρόβατα, και μικρότερη, 
λόγω του διαφορετικού μεταβολισμού, αλλά εξίσου σημαντική 
και στις αίγες. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η 
χρήση των σκευασμάτων αυτών στα πρόβατα ενέχει κινδύνους 
και πρέπει να γίνεται με προσοχή γιατί τα πρόβατα είναι περισσό-
τερο ευαίσθητα στην τοξίκωση από χαλκό σε σχέση με τις αίγες. 

Μια πολύ επιθυμητή λύση θα ήταν επίσης η παραγωγή ενός 
ευρέως φάσματος αντιπαρασιτικού εμβολίου. Η έρευνα στον το-
μέα αυτό έχει κάνει σημαντικά βήματα και ήδη κυκλοφορεί στο 
εξωτερικό εμβόλιο ενάντια στα H. contortus. Ιδανικά το εμβόλιο 
που θα θεωρηθεί επιτυχημένο θα πρέπει να είναι αποτελεσματι-
κό σε πολλά είδη παρασίτων, να έχει χαμηλό κόστος και να μην 
απαιτεί πολλές επαναληπτικές δόσεις ανά περίοδο. 

Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης των παρασί-
των είναι η χρήση φυσικών εχθρών των παρασίτων, όπως είναι οι 
νηματωδοφάγοι μύκητες. Αυτός ο τρόπος εντάσσεται στο πλαίσιο 
της βιολογικής καταπολέμησης των παρασίτων και πρόκειται για 
μύκητες που τρέφονται με τις προνύμφες αυτών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο μύκητας Duddinctonia flagrans, ο οποίος 
φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη μόλυνση του περιβάλλοντος από 
νηματώδη παράσιτα, καθώς με τις υφές του παγιδεύει τις προνύμ-
φες στα κόπρανα των ζώων και στη συνέχεια τρέφεται με αυτές. Η 
χορήγησή του στα ζώα γίνεται με την ενσωμάτωση των σπορίων 
του μύκητα αυτού στο σιτηρέσιο των ζώων, τα οποία δεν πέπτο-
νται αλλά περνούν στα κόπρανα, όπου αναπτύσσονται σε υφές και 
καταστρέφουν τις προνύμφες μόλις αυτές εκκολάπτονται. 

Τέλος, ο περισσότερα υποσχόμενος εναλλακτικός τρόπος αντι-
μετώπισης των παρασιτώσεων είναι η χρήση βιοενεργών φυτών, 
πλούσιων σε δευτερογενείς μεταβολίτες. Μάλιστα, τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζεται μια πραγματικά υψηλή ερευνητική δρα-
στηριότητα στο θέμα αυτό. 

Φυτά πλούσια σε δευτερογενείς 
μεταβολίτες – Βιοενεργά φυτά

Το φυτικό βασίλειο είναι μια ανεξάντλητη πηγή ανεύρεσης ου-
σιών και μορίων με πιθανό φαρμακευτικό ενδιαφέρον. Τη στιγμή 
που μόνο ένα μικρό ποσοστό των φυτών έχει μελετηθεί φυτο-
χημικά και θεραπευτικά, φαρμακολογικές μελέτες αποδεικνύουν 
τη βιοδραστικότητα ορισμένων συστατικών τους και περίπου το 
40% αυτών είναι ήδη καταχωρημένα φάρμακα. Σήμερα λοιπόν, 
στόχος των επιστημόνων στον τομέα των φυσικών προϊόντων 
είναι η ανακάλυψη νέων βιοδραστικών συστατικών από φυτικά 
εκχυλίσματα, τα οποία υποβάλλονται ταυτόχρονα σε χημικό και 
βιολογικό ή φαρμακευτικό έλεγχο.

Τα φυτά, εκτός των υδατανθράκων, των λιπών και των πρω-
τεϊνών, παράγουν και πλήθος ενώσεων με πολύπλοκη μοριακή 

δομή, τα προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού. Στο πα-
ρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι αυτά τα προϊόντα, γνωστά και 
ως δευτερογενείς μεταβολίτες, είναι απόβλητα ή παραπροϊόντα 
του πρωτογενούς μεταβολισμού και επομένως δεν είναι χρήσι-
μα και απαραίτητα για την κανονική αύξηση και ανάπτυξη του 
φυτού. Σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ότι διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στον οργανισμό που τους εκκρίνει, καθώς λειτουργούν ως 
σημειοχημικές ή τοξικές ουσίες, ή ακόμη και ως ρυθμιστές συ-
γκεκριμένης βιολογικής λειτουργίας. 

Πέρα όμως από το σημαντικό και προστατευτικό ρόλο που 
παίζουν για τον οργανισμό που τους εκκρίνει, οι δευτερογενείς 
μεταβολίτες, εξαιτίας της χημικής δομής τους, έχουν την ικανό-
τητα να προστατεύουν έναντι πλήθους ασθενειών ανθρώπων 
και ζώων, προλαμβάνοντάς τες. Τέτοιου είδους ικανότητες των 
βιοενεργών φυτών αποδίδονται στην αντιοξειδωτική και όχι 
μόνο δράση των φαινολικών συστατικών και των τερπενοειδών 
ενώσεων, που οι άνθρωποι εδώ και εκατοντάδες χρόνια χρησι-
μοποιούν εμπειρικά. Αυτά τα ευεργετικά για την υγεία συστατικά 
καλούνται συχνά λειτουργικά συστατικά (fuctional ingredients), 
“neutraceuticals” (από τις λέξεις nutrients και pharmaceuticals) 
και βιοδραστικές ενώσεις (bioactive compounds) ενώ συναντώ-
νται στα φυτά σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις.

Παρόλο που όλα τα φυτικά είδη περιέχουν δευτερογενείς μετα-
βολίτες σε μικρές ή μέτριες ποσότητες, μονάχα ένα μικρό ποσοστό 
αυτών περιέχει μεγάλες ποσότητες και είναι γνωστά ως πλούσια 
σε δευτερογενείς μεταβολίτες φυτά. Μάλιστα, μέχρι στιγμής περισ-
σότεροι από 80.000 δευτερογενείς μεταβολίτες έχουν περιγραφεί 
και πάνω από 100.000 πιστεύεται ότι υπάρχουν στα φυτά, γεγονός 
που συνεπάγεται μεγάλη ποικιλομορφία ενώσεων. Όλοι όμως προ-
έρχονται από βιοσυνθετικά μονοπάτια, τα οποία μαζί με τα χαρα-
κτηριστικά των μορίων τους αποτελούν βασικό κριτήριο κατάταξής 
τους σε φαινολικές ενώσεις, τερπένια και αζωτούχες βάσεις.

Δευτερογενείς μεταβολίτες και 
ανθελμινθική δράση

Από όλους τους παραπάνω δευτερογενείς μεταβολίτες, ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πιθανή ανθελμινθική δρά-
ση παρουσιάζουν οι ταννίνες (και ειδικότερα οι συμπυκνωμένες 
ταννίνες), οι οποίες από χημικής άποψης είναι δευτερογενή φυ-
τικά προϊόντα, που απαντώνται στα κυτταρικά τοιχώματα ή εντός 
των κενοτοπίων των μίσχων, των φύλλων, των ανθέων ή των 
σπόρων, κυρίως των δικοτυλήδονων φυτών. 

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης ταννινών
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ταννίνες δρουν ενά-

ντια στα παράσιτα, έχουν αναπτυχθεί αρκετές υποθέσεις. Τα δυο 
επικρατέστερα σενάρια είναι η άμεση και έμμεση δράση και συ-
γκεκριμένα: 

Ενήλικα παράσιτα Oesophagostomum spp. Αυγά γαστρεντερικών νηματωδών στο μικροσκόπιο 
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A) Η άμεση δράση αφορά την πιθανότητα να επηρεάζουν βα-
σικές βιολογικές διεργασίες των παρασίτων. Αυτή η άμεση 
υπόθεση υποστηρίζεται από αποτελέσματα κυρίως in vitro 
πειραματισμών και μερικές in vivo μελέτες. Οι ακριβείς μηχα-
νισμοί δράσης των ταννινών όμως, δεν έχουν διασαφηνιστεί 
πλήρως καθώς φαίνεται να διαφέρουν ανάλογα με το είδος 
παρασίτου, το στάδιο ανάπτυξής του και ενδεχομένως, κά-
ποια βιοχημικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών. Για πα-
ράδειγμα, εκχυλίσματα από Lotus corniculatus, Hedysarum 
coronarium και Onobrychis viciifolia μειώνουν την ικανό-
τητα εκκόλαψης αυγών, την ικανότητα έκδυσης των προ-
νυμφών, την κινητικότητα των προνυμφών γ΄ σταδίου, το 
μέγεθος και τη γονιμότητα των ενηλίκων παρασίτων. 

B) Η έμμεση δράση αφορά τη βελτίωση της ανοσολογικής 
απόκρισης του ξενιστή απέναντι στα παράσιτα. Εξαιτίας της 
ικανότητας των ταννινών να δημιουργούν σύμπλοκα με τις 
πρωτεΐνες, δύνανται να τις προστατεύουν από διάσπαση 
στη μεγάλη κοιλία, με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρό-
φηση αμινοξέων από το λεπτό έντερο. Με αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η ομοιόσταση των ξενιστών και η ανοσολογι-
κή απόκριση ενάντια στα παράσιτα ενώ παρατηρείται και 
καλύτερη αξιοποίηση ακόμη και των μέτριων ποσοτήτων 
θρεπτικών συστατικών και ταννινών που λαμβάνονται από 
τους ξενιστές και συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθεκτι-
κότητας (resilience) των μολυσμένων ζώων. Αυτό θα μπο-
ρούσε επίσης να συμβάλει και στη ρύθμιση της αντίστασης 
(resistance) των ξενιστών. Οι μελέτες που έχουν ασχοληθεί 
με αυτόν τον έμμεσο τρόπο δράσης των ταννινών και τις 
παραμέτρους που σχετίζονται με την ανοσία των ξενιστών 
είναι λίγες και τα αποτελέσματά τους ασαφή. Παρόλα αυτά, 
η έμμεση δράση των ταννινών δεν μπορεί να απορριφθεί 
αλλά απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

Αρνητικές επιπτώσεις δευτερογενών 
μεταβολιτών

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κατανάλωση των εν λόγω 
φυτών έχει συσχετιστεί με διάφορες αρνητικές επιπτώσεις. Η 
σοβαρότητα αυτών των επιπτώσεων εξαρτάται από τη συγκέ-

ντρωση, τον τύπο και τη δομή των δευτερογενών μεταβολιτών 
καθώς και τη συγκέντρωση των υπολοίπων θρεπτικών συστατι-
κών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες). 

Συγκεκριμένα, η κατανάλωση συμπυκνωμένων ταννινών έχει 
συσχετιστεί με μειωμένη πρόσληψη τροφής, μείωση πεπτικότη-
τας καθώς και διαταραχές σε μεταβολικές διεργασίες στη μεγάλη 
κοιλία των μηρυκαστικών. Κάποιοι άλλοι τύποι συμπυκνωμένων 
ταννινών φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για βλεννογονική τοξικό-
τητα και κατά συνέπεια να συμβάλουν στη μείωση της απορρό-
φησης των θρεπτικών συστατικών. Από την άλλη πλευρά, οι σα-
πωνίνες έχουν συσχετιστεί με αιμολυτική δράση και μετεωρισμό 
στα μηρυκαστικά, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκαλοειδών, 
γλυκοζιτών και τερπενοειδών δύνανται να προκαλέσουν βλάβες 
στο νευρικό σύστημα.

Είναι σημαντικό ότι τα ζώα, των οποίων η διατροφή τους περι-
λαμβάνει μεγάλες ποσότητες τέτοιων φυτών (π.χ. αίγες, ελάφια), 
φαίνεται να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αδρανοποίησης των 
συστατικών αυτών, έτσι ώστε να ξεπερνούν τις πιθανές αρνη-
τικές επιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκκρι-
ση στο σάλιο πρωτεϊνών πλούσιων σε προλίνη (PRP) (salivary 
proline-rich proteins), οι οποίες μπορούν να εξουδετερώσουν 
την περίσσεια των ταννινών. Οι ταννίνες σχηματίζουν σύμπλοκα 
με τις πρωτεΐνες αυτές και έτσι αφού περάσουν τον πεπτικό σω-
λήνα του ζώου αποβάλλονται με τα κόπρανα, χωρίς να δεσμεύ-
ουν τις ωφέλιμες πρωτεΐνες της τροφής.

Συμπερασματικά,   με δεδομένη τη συνεχή έκθεση των μι-
κρών μηρυκαστικών στα γαστρεντερικά νηματώδη και την αντο-
χή που αυτά αποκτούν στα ανθελμινθικά φάρμακα, είναι επιτα-
κτική η ανάγκη για ανεύρεση εναλλακτικών ή συμπληρωματικών 
τρόπων αντιμετώπισής τους. Η σωστή διαχείριση των λιβαδιών, 
σε συνδυασμό με την αξιοποίηση φυτών πλούσιων σε δευτερο-
γενείς μεταβολίτες μετά από μελέτη και διερεύνηση της αντιπα-
ρασιτικής τους δράσης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο μέλ-
λον στον έλεγχο των παρασιτώσεων και μακροπρόθεσμα ίσως 
και στον εντοπισμό των ουσιών ή ενώσεων που θα αποτελέσουν 
και τη δραστική ουσία των φαρμάκων της νέας γενιάς. 
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