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ημέρας ενώ δ Πυοκυανικος δεν επιζεί οΰτε μίαν ήμέραν εις τους 37°C.
Ol συγγραφείς συμπεραίνουν δΐΐ ή έπίδρασις της άλμης, δεδομένου
ori οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι ικανοί να επιζήσουν εις περιβάλ
λον με ύψηλήν περιεκτικότητα εις NaCl, δεν πρέπει να θεωρείται
ως μέσον Ικανό ν να συντήρηση τα ήδη ήλλοιωμένα κρέατα, αντιθέτως δε
ταΰτα δέον να ωσιν εξ ύπαρχής ύγιά.
Κ. Β. Τ.

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
Ch. Richet, F l . Delbarre. Les ariti - aliments (Τα άνησιτία). Rev.
P a t h . Comp. 1949, σ. 566 - 576.
Πρόκειται περί νέου κεφαλαίου της βιολογίας, πολύ ενδιαφέροντος
τόσον την παθολογίαν δσον και την ΰγιεινήν της διατροφής. 'Υπό όνομα
«άντισιτία» χαρακτηρίζεται πάσα ουσία ήτις λαμβανομένη από τοϋ στόμα
τος αντιτίθεται, αμέσως ή εμμέσως, εις την δυναμογόνον, θερμογόνον,
πλαστικήν ή ενζυματικήν δρασιν των τροφών.
Ή μηδική πόα κακώς συντετηρημένη, περιέχουσα συνήθως και μελίλωτον, προκαλεί εις τα βοοειδή νόσον με τάσεις αιμοφιλίας (εσωτερικά!
αιμορραγίαι ανεξήγητοι ή έξωτερικαί θανατηφόροι κατόπιν τραυματισμού
τυχαίου ή χειρουργικής επεμβάσεως). Πρόκειται περί άβιταμινώσεως Κ,
(ελάττωσις τής προθρομβίνης) οφειλομένης εις την δικουμαρόλην, προερχομένην εκ τής κουμαρίνης του μελιλώτου, ήτις παίζει τον ρόλον τής άντιβιταμίνης Κ,
C
H χορήγησις νωπών ιχθύων εις διαβιοΰσας εις κέντρα εκτροφής
άργυροχρώους άλώπεκας έχει ως συνέπειαν θανάτους εξ άβιταμινώσεως Β1.
Ή νόσος αΰτη είναι γνωστή, εις την περίπτωσιν αυτήν, ως παράλυσις
τοΰ Chastek. Ή σαρξ ιών νωπών ιχθύων περιέχει ενα ενζυμον βιταμινολυτικον τής Β1, την θιαμινάσην, άντιβιταμίνην δηλ. Β1.
Έ κ τ ο ς όμως τών παραδειγμάτων αυτών εκ τών βιταμινών υπάρχουν
και άντισιτία άφορώντα αυτά ταϋτα τα τρόμιμα.
Ή βρώσις υπέρμετρου ποσοστού κυτταρίνης ενεργεί ομοίως. Πειρα
ματική άπόδειξις : ΕΊς δυο ομάδας μικρών ζώων, χορηγείται το ίδιον σιτηρέσιον. Εις μίαν εξ αυτών προστίθεται επι πλέον κυτταρίνη ύπο μορφήν χάρτου διηθήσεως εις μικρότατα τεμάχια. Τα τελευταία ταΰτα ζώα
χάνουν εις βάρος λόγω απορροφήσεως τών διαλυτών θρεπτικών στοιχείων
τών τροφών, ζαχαρώδη και αμινοξέα, τών οποίων παρεμποδίζεται ή
άπυρρόφησις υπό τοΰ οργανισμού.
Κλινικώς τοΰτο παρετηρήθη και κατά την διάρκειαν τής κατοχής. Το
σιτηρέσιον ήτο πτωχον εις λιποειδή καί πρωτεΐνας και πλοΰσιον εις κυτταρίνην εκ τών λαχανικών και τοΰ πιτυροΰχου άρτου. 'Αποτέλεσμα : τάσεις
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προς διάρροιαν και άπίσχνανσις. Ή κυτταρίνη άρα χορηγούμενη εις ύπέρμετρον ποσότητα παίζει τον ρόλον άντισιτίου.
Ό πιτυρούχος άρτος έχει και ιδιότητας άντιασβεστικάς. Κατηγορήθη
το φυτικον οξύ το όποιον -θεωρείται δτι θ α προεκάλει την κατακρήμνησιν
του ασβεστίου τών τροφών εις κατάστασιν φυτικού ασβεστίου άδιαλΰτου
και μη άπορροφησίμου. Το φυτικον οξύ κατακρημνίζει ομοίως τον σίδηρον και το μαγνήσιον εις άδιάλυτα ά'λατα. Ή βρώσις μεγάλης ποσό
τητος άρτου θεωρείται ούτω ραχητιγόνος εις τους εν αναπτύξει ορ
γανισμούς, διότι ή αναλογία φωσφορικών και ασβεστίων αλάτων είναι
ηδη μικρά εις τον άρτον, εάν δε το άσβεστων κατακρημνίζεται υπό τοϋ
φυτικού οξέως γίνεται ακόμη πλέον δυσμενής, εξ ου προκαλούνται διάταραχαί τιτανώσεως των οστών και δστεοπάθεωι.
Ή οξαλίς (ξυνίθρα) έ'χει άνάλογον ομοίως δράσιν έναντι του ασβε
στίου. Πειραματόζωα τρεφόμενα δι 9 οξαλίδος παρουσιάζουν εκτιτάνωσιν
τών οστών (26 °/0 ολιγώτερον άσβέστιον εν συγκρίσει με τους μάρτυρας).
Αύτη περιέχει μεγάλην ποσότητα οξαλικού οξέως, το όποιον αποδεικνύεται
ούτω άντισιτίον έναντι τού ασβεστίου.
"ίσως το πλέον ενδιαφέρον άντισιτίον αποτελεί το οινόπνευμα. Το μεγαλύιερον μέρος τού οινοπνεύματος χρησιμοποιείται υπό τού οργανισμού
δια την παραγωγήν θερμότητος. Είναι δμως γνωστόν δτι « κόβει τα πό
δια» κατά την κοινήν εκφρασιν, πράγμα διαπιστωθέν καί επιστημονικώς
υπό τών φυσιολόγων. Τούτο σημαίνει δτι δι' αγνώστου εισέτι μηχανισμού,
χημικού η βιολογικού, ή καύσις τού γλυκογόνου παρεμποδίζεται.
Ε. Μ.
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
IVAL A R T H U R M E R C H A N T Κτηνιατρική Μικροβιολογία καί
'Ιολογία, Veterinary Bacteriology and Virology 4η Έκδοσις 1950.
C

H νέα εκδοσις τού συγγράμματος τούτου τού Καθη/ητου της Μικρο
βιολογίας εν τη Κτηνιατρική Σχολή τού Ames (Jowa) κ. ί. Merchant,
αν και προοριζομένη κατ' αρχήν δια τους φοιτητάς τών Κτηνιατρικών
Σχολών, αποτελεί εν τοσούτω όλοκληρωμένον σύγγραμμα Κτηνιατρικής
Μικροβιολογίας και 'Ιολογίας πολύτιμον δια πάντα Κτηνίατρον. Άποτελούμενον εκ 885 σελίδων διαιρείται εις τα εξής 4 κεφάλαια :
1) Γενική Βιολογία τών μικροοργανισμών.
2) Λοίμωξις, άνθεκτικότης και ανοσία.
3) Ταξινόμησις καί χαρακτηριστικά τών παθογόνων μικροβίων, ζυμών
καί μυκήτων καί
4) Διηθητοί ιοί καί βακτηριοφάγος.
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