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ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΠ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ : 'Απόψεις τινές τον προβλήματος της
σπερματεγχΰσεως των βοοειδών. (Quelques aspects du problème
de la fécondation chez les bovins) (Annales de Médecine Vétérinaire 1952, 4, 233 - 266).
Ό έγκριτος συνάδελφος κ. Δημητρόπουλος Δ]ντής του Κέντρου Τ.
Σπερματεγχΰσεως του 'Αγρονομικού Ινστιτούτου του Gembloux, τοϋ
οποίου cu μέχρι σήμερον εργασίαι επί της Τ.Σ. ετυχον λίαν ευνοϊκής υπο
δοχής εκ μέρους των ασχολουμένων με το θέμα τοΰτο, δημοσιεύει και νέαν
πρωτότυπον πραγματείαν εις το περιοδικον τής Κτην. Σχολής των Βρυ
ξελλών.
Εις την μελέτην ταΰτην ό συγγραφεύς άφοΰ εξετάζει την άξίαν των
διαφόρων δεικτών (tests) κατά την εξέτασιν, του σπέρματος δηλαδή 1)
τον δείκτην κινητικότητος, 2) τον δείκτην αναγωγής του κυανού μεθυλενίου, 3) τον δείκτην γονιμότητος και 4) τον δείκτην αντιστάσεως τών σπερ
ματοζωαρίων, καταλήγει εις το συμπέρασμα δτι ουδείς έξ αυτών μ ό ν ο ς
δύναται να άποτελέση τεκμήριον τής ποιότητος του σπέρματος, άλλα δτι ή
συνδεδυασμένη εξέτασις του συνόλου τών χαρακτηριστικών του σπέρματος
είναι απαραίτητος δια τον σχηματισμον γνώμης επί τής αξίας αΰτοΰ. Έ ν
τούτοις αν υπό τάς συνθήκας του Εργαστηρίου και κατά την καθημερινήν
εξέτασιν του σπέρματος αΐ ακόλουθοι δοκιμασίαι : Κινητικότης, πυκνότης,
άντίστασις και μορφολογία τών σπερματοζωαρίων είναι επαρκείς, κατά την
εξέτασιν νεαγορασθέντος ταύρου είναι επάναγκες δπως ή μελέτη τών δια
φόρων χαρακτηριστικών τοΰ σπέρματος ώς και του χαρακτήρος του ζώου
λαμβάνει χώραν κατά τρόπον πληρέστερον προς αποφυγήν αποτυχιών.
Προς τοΰτο ή μακροβιότης τοΰ σπέρματος δέον δπως λαμβάνεται
σοβαρώς υπ 3 όψιν δια την ποιοτικήν ιδία ταξινόμησιν τοΰ σπέρματος δταν
τα άλλα τεκμήρια είναι ικανοποιητικά.
Τέλος ό συγγραφεύς αναφέρει τα αποτελέσματα τών προσωπικών παρα
τηρήσεων του επι τής επιδράσεως τών εποχών τοΰ έτους επί τών χαρακτη
ριστικών τοΰ σπέρματος ως και τών εποχιακών αΰξομοιώσεων τής γονιμό
τητος τοΰ θήλεως, εκ τών οποίων συνάγει δτι, οϊ κλιματικοί παράγοντες εν
συναρτήσει βεβαίως και προς τους λοιπούς γνωστούς τοιούτους έπιφέρουσι επίσχεσιν τής εκδηλώσεως τών γενοτυπικών παραγόντων δταν ευρί
σκονται εις αντίθεσιν προς αυτούς.
Κ. Β. Τ.
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