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ΑΙ ΓΑΣΤΡΟΤΟΜΑΙ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Ύπό
Ι. Μ Α Κ Ρ Ι Δ Ο Υ
Διευδυντοΰ Άγροτικοϋ Κτηνιατρείου Γίδα
Ή έγχείρησις αΰτη επιχειρηθεΐσα πατά διαφόρους μεθόδους από πολ
λών ετών, εδιδάσκετο μέχρι προ εικοσαετίας ως έχουσα ενδείξεις εις δυο
περιπτώσεις :1) Κυρία έ'νδειξις. Κένωσις της μεγάλης κοιλίας εις περίπτωσιν
φόρτου. 2) Άναζήτησις ξένου σώματος εντός τοΰ στομάχου καί, εις περί
πτωσιν ευρέσεως του, εξαγωγή αΰτοΰ.
Δοθέντος ομ<χ>ς δτι αφ 3 ενός το ποσοστον επιτυχίας fjto μικρόν μέ
τάς παλαιάς τεχνικάς, αφ' ετέρου δε ή κένωσις επιτυγχάνεται συνήθως δια
της φυσικής όδοΰ, ένφ δια την παρουσίαν τοΰ ξένου σώματος δεν προηγεΐτο ασφαλής διάγνωσις, ή εγχείρησις αΰτη ελάχιστα συνεκράτει τήν
προσοχήν των ασκούντων Κτηνιάτρων.
Νέαν ώθησιν εις τήν έφαρμογήν της έδωκε το 1934 δ Götze, κυρίως
δε το 1933 ô Noesen (') δια της δημοσιεύσεως των πορισμάτων της πεί
ρας του επί, πλέον των 250 επεμβάσεων. Κΰριον σημεϊον της πραγματείας
του είναι ή διάγνωσις της παρουσίας τραυματίζοντος ξένου σώματος προ
της τομής. Ταΰτην επιτυγχάνει δια σειράς δοκιμών τας οποίας περιγρά
φει εν θαυμαστή λεπτομέρεια. Τινές εκ τούτων, ως λέγει, παραλαμβάνει
από τον Götze. Ήκολοΰθησαν έκτοτε πλεΐσται δημοσιεύσεις έ'νθα ανα
σκοπούνται αι δοκιμαί καί ή τεχνική τοΰ Noesen και επιβεβαιοΰται ή επι
τυχία της μεθόδου. * Θεωροΰμεν ως εκ τούτου περιττον να επανέλθωμεν
εις τήν ανασκόπησιν των δεδομένων αυτών, καταστάντων ήδη κλασσικών.
Σημειοϋμεν μόνον δτι εφαρμόζοντες τάς δοκιμας τοΰ Noesen από
τοΰ 1938 μέχρι σήμερον, επί παντός βοοειδοΰς μέ εσωτερικήν πάθησιν
* 'Εσχάτως δύο Ρώσσοι επεμβαίνουν είς τήν κοιλίαν τών βοοειδών ενεργούντες
τομήν μεταξύ τοϋ αριστερού υποχονδρίου καί τοϋ ξιφοειδοϋς, ήτις, ως λέγουν, επι
τρέπει τήν εξερεύνησιν τοΰ Κεκρυφάλου εξωτερικώς και εσωτερικώς. Επίσης, όταν
υπάρχει ανάγκη, επεκτείνουν τήν τομήν των προς τα εμπρός δι' έκτομής τμήματος
της 7ης καί 8ης πλευράς, καί εισέρχονται δι' αυτής είς τήν θωρακικήν κοιλότητα
προς εξερεύνησιν καί ένδεχομένην θ·εραπείαν τοΰ περικαρδίου, ϊοϋτο επιτυγχάνουν
χωρίς να διανοίξουν τον υπεζωκότα τον όποιον μόνον αποκολλούν, παραμένοντες
εκτός της κοιλότητας του.
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εΰρομεν αύτας αρίστας. Μόναι των μας επιτρέπουν να άποφανθώμεν
μετά βεβαιύτητος
περί υπάρξεως ή μη τραυματίζοντος
ξένου σο')ματος.
Τον «Ήλεκτρικον Άνιχνευτήν», δ οποίος εφευρέθη έκτοτε, δεν τον
εχρησιμοποιήσαμεν και δεν γνωρίζομεν βεβαίως εκ πείρας πόσον ευκρι
5
νώς ειδοποιεί δι εν μετάλλινον σώμα εντός τοϋ στομάχου. Έ ν πάση περιπτοίσει ή αξία της πληροφορίας του είναι πολύ σχετική. Εκείνο δπερ μας
ενδιαφέρει είναι εάν το υπάρχον ξένον σώμα τραυματίζει η όχι, συνεπώς
μόνον μετά δοκιμάς θετικας θ α δύναται να χρησιμοποιηθώ ό 'Ανιχνευτής
προς επιβεβαίωσιν της διαγνώσεως, κυρίως δε προς άποκλεισμον της Σπλα
χνικής Φυματιώσεως αι αλλοιώσεις της οποίας, ώς λέγει ό Noesen, είναι
επο^δυνοι καί δύνανται να οδηγήσουν εις σφάλμα.
'Αναμφισβητήτως, ώς λέγει ô Vicard (2) ό 'Ανιχνευτής είναι χρήσι
μος κατά τοΰτο : Προτρέπει εΰκολώτερον εις τήν άπόφασιν της εγχειρήσεως τον ιδιοκτήτην . . και τον Κτηνίατρον, θα προσθέσωμεν ημείς. 'Ως
εκ τούτου εΐναι ενδεχόμενον ή υ π ' αυτού προσφερόμενη υπηρεσία να είναι
πολλάκις αρνητική. Πάντως δταν αΐ δοκιμαί και ή κλινική μας διαίσθησις
δεν μας πείθουν, πρέπει να προσέχωμεν πολύ δπως μη επηρεασθώμεν
εσφαλμένως από τον συριγμον του «καινού τούτου δαιμονίου».
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
C

H εξέτασιςκατα το χρονικον διάστημα 14 ετών, μερικών χιλιάδων βοο
ειδών, μας ώδήγησεν εις μίαν δεκάδα θειικών διαγνώσεων, εις τάς εξ τών
οποίων επενέβημεν. Δια τάς λοιπός όμως δχι είτε διότι δεν ήτο τούτο συμφέ
ρον λόγω της μεγάλης ηλικίας του ζώου είτε διότι δεν επείσθη ό ιδιοκτήτης
καί επροτίμησε τήν ποόλησιν του ζώου προς σφαγήν. Αι περιπτώσεις μας
δεν είναι ασφαλώς πολλά! συγκρινόμεναι προς τάς 250 του Noesen. Είναι
δμως φυσικον το ατύχημα τούτο να μη είναι παρ' ήμΐν τόσον συχνον
δσον εις τήν Δυτικήν Εύρώπην, δπου α φ ' ενός ή τεχνική πρόοδος—καί
με αυτήν καί τα σιδηρά άπορρίματα—έχει κατακτήσει από ετών τήν
ύπαιθρον και α φ ' ετέρου ή διατροφή τών ζώων γίνεται κ α θ ' δλον το
έτος δια παρεσκευασμένων τροφών κα! εντός κατωκημένων τόπων. Προβλέπομεν πάντως δτι εις το μέλλον το ατύχημα τοΰτο θ α συναντάται
συχνότερον λόγω της συντελούμενης μεταμορφώσεως της υπαίθρου μας.
Έ κ τών εξ επεμβάσεων μας θ α άναπτύξωμεν κάπως εκτενέστερον
τάς δύο πρώτας αΐ δποΐαι απετέλεσαν επί του προκειμένου καί τα
πρώτα βήματα μας.
Ή πρώτη, εις Μερσίναν - Γρεβενών, χρονολογείται από του Φεβρου
αρίου τού 1939, εν ε toc δηλαδή μετά τήν δημοσίευσιν της ανωτέρω πραγ
ματείας, αφεώρα δε ζώον τού γεωργού Σάββα Π. Βούς εργασίας με θετι-
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κυς δλας τας δοκιμας άλλα και με σημεία—ευαισθησία όλης της κοιλιακής
επιφανείας—πείθοντα δ π έχουν επέλθει επιπλοκαί και δτι είναι πλέον αργά
δι* εγχείρησιν. Έπεμβαίνομεν, παρά ταύτα, δοκιμασπκώς, όντως δε
άνευρίσκομεν εν καρφίον αίχμηρον ένσφηνωμένον εις τον Κεκρΰφαλον (Reti
culum). Μετ* αΰτοΰ άνασυρομεν και δυο άλλα άνευ αιχμής καί ελευθέρα
εντός τών τροφών τοΰ ιδίου στομαχικού διαμερίσματος. Την επομένην ή
κατάστασις τοΰ ζώου επέβαλε την σφαγήν του. Ου reo έ'σχομεν διαγνωστικήν μόνον επιτυχία ν άλλα και αυτή μόνη μας ήτο αρκετή δια την πριότην
επέμβασίν μας.
Δευτέραν περίπτωσιν εσχομεν κατά το θέρος τοΰ 1943 εις Άγαλλαίους - Γρεβενών. Επρόκειτο περί ζοοου τοΰ γεωργού Γρηγ. Κ., Βοΰς
εργασίας με ελάττωσιν ορέξεως και έ'λλειψιν κενώσεων άπα τριημέρου.
ΜερικαΊ εκ τών δοκιμών ήσαν θετικαί αί δε λοιπαί αρνητικοί. Ύ π ο το
κράτος τοΰ ενθουσιασμοΰ εκ της πρώτης μας διαγνωστικής επιτυχίας,
έπεμβαίνομεν αμέσως χωρίς δευτέραν εξετασιν. At αναζητήσεις μας δμως
εντός
τοΰ Κεκρυφάλου, παραταθείσαι καί
πέραν τοΰ δέοντος
ουδέν αποδίδουν. Ξένον σώμα δεν υπάρχει. Συρράπτομεν κανονικώς. Ή
εξέλιξις είναι επιτυχής και το ζώον ϊ.αται από τήν δυσπεψίαν του, προφα
νώς χάρις εις τήν επίμονον άναμόχλευσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ στομάχου
του. Επρόκειτο περί διαγνωστικής αποτυχίας ή ης μας εχρησίμευσεν ως
μάθημα. "Ηδη δεν έπεμβαίνομεν ειμή μόνον δταν δλαι αΐ δοκιμαι είναι
θετικά! και διαπιστοΰνται αΰταιείς δυο καί τρεις εξετάσεις. "Εκτοτε συνηντήσαμεν πλείστας περιπτώσεις δυσπεψίας η και απλώς προχωρημένης εγκυ
μοσύνης, δπου αί δοκιμαι δύνανται προς στιγμήν να εκληφθούν ώς θετικαί.
Άκολουθοΰν ά'λλαι τέσσαρες επεμβάσεις μας γενόμεναι δλαι εις τήν
περιοχήν Βεροίας - Γίδα από τοΰ 194-9 μέχρι τοΰ 19δΙ εις τα χωρία Γεωρ
γιανοί, Λουδίας καί Καμποχώρι (δυο περιπτώσεις).
Εις δλας άνευρομεν τοαυματίζον ξένον σώμα συνοδευομενον πάντοτε
σχεδόν καί από εν ή περισσότερα ελευθέρα τοιαΰτα. Μερικά εκ τούτων δεν
ήσαν ενσφηνωμένα εις το τοίχωμα τοΰ στομάχου αλλ* απλώς μεταξύ τών
κελλίων τοΰ Κεκρυφάλου είς τρόπον ώστε ή άφαίρεσίς των να απαί
τηση κάποιαν έ'λξιν δια τοΰ κεκαμμένου δάκτυλου. Τ Ησαν δε κυρίως
ήλοι άνευ αιχμής ή, πεπλατυσμένοι, προφανώς λόγω διόδου των δια τής αλω
νιστικής μηχανής, καί εφερον εις τα άκρα ή και κ α θ ' δλον το μήκος των
πολλαπλής μικράς αιχμας (δοντάκια) ά'νευ τών οποίων δεν θα ένεσφηνώνοντο καί προφανώς θα έμεναν ελεύθεροι.
C
H εποΰλωσις έλαβε χώραν εις δλας τάς περιπτώσεις κατά πρώτον
σκοπον εντός πέντε ημερών, άλλ'ή λοιπή εκβασις ΰπήρξεν ευνοϊκή εις τάς
τρεις μόνον τοιαύτας. Εις τήν τετάρτην, παρά τήν εποΰλιοσιν τοΰ δέρματος,
εξεδηλώθη περιτονίτις καί εδέησε να σφαγή το ζώον τήν ογδόην μετά
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την έγχείρησιν ήμέραν. H αποτυχία αΰτη ώφείλετο εις το γεγονός ori το
περιεχόμενον της Μεγάλης κοιλίας, παρά την προηγηθεϊσαν δίαιτον, ευρέθη
υδαρές κατά την διάνοιξιν και ως εκ τούτου εμολΰνθησαν τα χείλη της
πληγής μετά την συρραφην των και την επανεισαγωγήν του στομάχου εις
C
το κοιλιακον κύτος. Έπηκολουθησε περιτονιτις. H περίπτωσις αυτή σπα
νίως συναντωμένη, λέγει ô Noesen, επιβάλλει άλλαγήν τεχνικής. Ή τομή
δεν πρέ.τει να χλείεται, άλλα να μένη χαίνουσα, κατόπιν συρραφής εκάστου
χείλους της πληγής τής Μεγάλης κοιλίας προς το αντίστοιχων των τοιχω
μάτων, μέχρις επουλοίσεως. Με την ελπίδα ο τι ή Πενικιλλίνη θα άποτρέψη την περιτονίτιδα δεν εφηρμόσαμεν την τεχνικήν αυτήν αλλ' έκλείσαμεν την τομήν κατά το σύνηθες, τούτο δε υπήρξεν ή αιτία τής αποτυχίας
μας. Πάντως εις πρόσφατον δημοσίευμα (") αφορών 24 επεμβάσεις ο αριθμός
των επιτυχιών φθάνει τα 17, δηλαδή τα 70,8 τοις εκατόν τοΰ συνόλου.
ΠερΊ των λοιπών τριών ζώων εχομεν πληροφορίας οτι το εν εργά
ζεται κανονικώς εις τήν αροοσιν χαι μία άγελάς, έγκυος 7 μηνών κατά την
επέμβασιν, ετεκεν έκτοτε δίς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Ή παρουσία τραυματίζοντος ξένου σώματος εις τον Κεκρυφαλον
των Βοοειδών, σπανία μέχρι σήμερον παρ' ήμΐν, θα γίνη, ως προβλέπΟμεν
συχνότερα λόγω τής συντελούμενης επεκτάσεως τής τεχνικής προόδου εις
τήν ΰπαιθρόν μας και τής βελτιώσεως τών τρόπων εκτροφής τών βοοειδών.
2) C H εγχείρησις τής Γαστροτομής προς εξαγωγήν του θα είναι μία
ατό τας άνάγκας τάς οποίας θα εχη να άντιμετωπίζη συχνά ό κτηνίατρος.
3) Με δλίγην ασκησιν αΐ κλινικαι δοκιμαί δίδουν απόλυτον βεβαιότητα
δια τήν διάγνωσιν τής υπάρξεως ή μη τραυματίζοντος ξένου σώματος.
Ό Ηλεκτρονικός ανιχνευτής μόνον επικουρικήν άξίαν δύναται να εχη. Αΐ
πληροφορίαι του δέον να ερμηνεΰωνται μετά περισκέψεως.
4) Αι δοκιμαί αΰταί πρέπει να επαναληφθούν δις και τρις προς απο
φυγήν διαγνωστικού σφάλματος, χωρίς δμως τούτο να γίνη αιτία καθυ
στερήσεως τής επεμβάσεως πέραν τών 5 ημερών από τών πρώτων συμ
πτωμάτων.
5) Πάσα διάγνωσις επιπλοκών ήτοι Γενικευμένης Περιτονίτιδος, Πνευ
μονίας ή Περικαρδίτιδος δέον να άποκλείη τήν έγχείρησιν.
6) Τέλος είς περίπτωσιν ανευρέσεως ύγροΰ περιεχομένου, να μη
κλείεται ή Μεγάλη κοιλία άλλα να άφίνεται να επουλωθή μόνη εκτός τοΰ
κοιλιακού κήτους.
Περαίνοντες θεωροΰμεν σκόπιμον να μεταφέρωμεν αΰτουσίαν τήν παράγραφον με τήν οποίαν ό Marcenac τελειώνει σχετικήν πραγματείαν του(5) :
«Καθ 3 ον χρόνον ή σημασία τής χειρουργικής τών μεγάλων ζώων
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ελαττώνεται εις ο,τι αφορά τον ΐππον, είναι ενδιαφέρον να μεταφέρωμεν
ώρισμένας εγχειρήσεις εις ά'λλα ζωικά είδη προς άποκατάστασιν ισοζυγίου
χρησίμου εις την δραστηριότητα μας.
Ή Γαστροτομή και ή Ύστεροτομή εισέρχονται εις το πλαίσιον της
εμπράκτου ταύτης χειρουργικής την οποίαν δεν πρέπει να διστάζωμεν να
υίοθετοΰμεν καινά εφαρμόζωμεν εις δλας τάς ενδιαφέρουσας ευκαιρίας».
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Noesen : Recueil de Med. Vétér., Alfort 1938, T. 114, σελ. 14.
Vicard: Recueil de Med. Vétér., Alfort 1949, T. 125, σελ. 693.
Vicard : Bulletin de l'Acad. Vêt. de Fr. 1959, T. 23, σελ. 232.
Clouet : Bulletin de l'Acad. Vét de Fr. 1950, T. 23, σελ. 235.
Marcenac : Recueil, Alfort, 1960, T. 126, σελ. 609. (Περιλαμβάνει έκτεταμένον
Πίνακα Βιβλιογραφίας).
6) Marcenac : Canad. J. Comp. Med. and Vét. Sci., Nov. 1951, σελ. 269. (Περίληψις ε'ις Journal Vét. Med. As/on Μάρτιος 1952, σελ. 133.
7) V. d. LAAN : Tijdschr. voor Diergeneesk. 1951, σελ. 735. (ΙΙερίληψις εις
J.A.V.M.A. Άπρίλ. 1952, Σελ. 222).
8) Dectaryev και Mitsek: Veterina-riya 1951. T. 28, σελ. 37. (Περίληψις εις
J.A.V.M.A. Μάιος 1952, σελ. 315).
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La gastrotomie chez les bovidés
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L'auteur relate six opérations de Gastrotomie chez des bovins, exécutées par lui suivant la technique, devenue déjà classique, de Noesen.
Il insiste sur la fidélité des épreuves de diagnostic et, ne s'ètant
jamais servi du Détecteur électronique, il pense que cet appareil ne
peut avoir, pour le diagnostic de la presence d'un corps étranger
vulnerant, qu'une valeur secondaire. Il note aussi la nécessité, dans
le cas où le contenu stomacal serait trouvé liquide, de ne pas clore
mais laisser le rumen se cicatriser en dehors de la cavité abdominale.
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