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ΛΕΛΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1954

ΤΕΥΧΟΣ 14°N

Ή σύνχαίις τοϋ Δελτίου της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς λογί
ζεται ευτυχής διότι φιλοξενεί εις το παρόν τεΰχος άρθρον, ειδικώς
γρο-φέν δι' a u t o , υπό τοϋ παγκοσμίου κύρους Κτηνιάτρου και επιτίμου
μέλους της ' Ε τ α ι ρ ί α ς μας D r W. Α. H a g a n . Ό Dr H a g a t i , κοσμήτωρ
της Κτηνιατρικής Σ χ ο λ ή ς τοϋ C o r n e l l εν ' Ι θ ά κ η Ν. 'Υόρκης, δεν είναι
μόνον ό γνωστός εις δλους τους "Ελληνας συναδέλφους συγγραφεύς τοϋ
κλασσικού συγγράμματος «-Infectious D i s e a s e s of D o m e s t i c Animals»,
άλλα και ό πεπειραμένος ερευνητής, ό διεθνούς φήμης συγγραφεύς και ό
σοφός διδάσκαλος. Ό Dr. W. Α. H a g a n διετέλεσε πρόεδρος τής 'Αμε
ρικανικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ί α ς , είναι εταίρος τής 'Αμερικανικής "Ενώ
σεως δια τήν πρόοδον τής Ε π ι σ τ ή μ η ς , Σύμβουλος του 'Αμερικανικού
'Υπουργείου Γεωργίας, διωρίσθη δε εσχάτως Κτηνιατρικός Σύμβουλος
τής 'Αμερικανικής 'Αεροπορίας.

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
Ύ π ό

Dr W I L L I A M Α. H A G A N
Κοσμήτορος
της Κτηνιατρικής Σχολής τοο Πανεπιστημίου Cornell
ΊΟάκη, Νέας 'Υόρκης
Κατά τήν διάρκειαν τής παρούσης γενεάς ελαβον χοίραν πολύ περισσότεραι βελτιώσεις των συνθηκών διαβιοόσεως του ανθρωπίνου γένους
άπο εκείνης, αϊ δποΐαι εσημειοίθησαν κατά τους μακρούς αιώνας της ίστορίας του ανθροόπου.
Αι μεταβολαί αΰται επετεύχθησαν δια τής επιστημονικής ερεΰνης,
δια τής προσπάθειας του ανθρώπου δπως άντιληφθη πληρέστερον τα φυ
σικά φαινόμενα και να χρησιμοποίηση τάς γνώσεις του προς ίδιον αΰτοΰ
όφελος. Πάσα παρερχομενη ήμερα βλέπει τήν μηχανικήν ΐσχύν άντικαθιστώσαν τον ά'νθρωπον εις τήν εκτέλεσιν βαρειών εργασιών. "0 ατμός, δ
ηλεκτρισμός, είτε παραγόμενος δι' ατμοί), ε'ίτε δι 3 ύδατοπτώσεων και οί
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κινητήρες εσωτερικής καύσεως επιτρέπουν εις πολύ δλιγωτέρους άνθρο')πους να εκτελούν με πολύ δλιγώτερον κόπον περισσοτέραν ερ/ασίαν ή πρότερον και εις ταχΰτερον ρυθμόν. Ε γ γ ί ζ ε ι δε ό καιρός, κατά τον όποιον ή
εγκεκλεισμένη εντός τοΰ ατόμου ενέργεια θα άντικαταστήση τας ανωτέρω
πηγάς ενεργείας.
Έ ά ν ό άνθρωπος ώφειλε σήμερον να χρησιμοποιή τα εργαλεία και
τάς μεθόδους του παρελθόντος αιώνος δια να παραγάγη τα άναγκαιοΰντα
α ύ τ ω : τροφήν, στέγην, ενδύματα, θα ήτο αδύνατον ν" άπολαμβάνη
τοΰ σημερινού υψηλού βιοτικού επιπέδου και είναι μάλιστα αμφίβολον εάν
θα ήδύνατο ακόμη και να καλύπτη ΐας στοιχειώδεις άνάγκας τού καθη
μερινώς αυξανομένου πληθυσμού τής γής. "Οχι δμως μόνον ή μηχανική
ισχύς, άλλα και καλλίτεραι μέθοδοι λιπάνσεως τοΰ εδάφους, καλλίτεραι
ποικιλίαι φυτών, βελτιωμέναι γενεαι παραγωγικών ζφων, επί πλέον δε και
επιτυχεστεραι μέθοδοι καταπολεμήσεως τών ζωονόσων και φυτονόσων,
υπήρξαν οι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επέτρεψαν την αύξησιν της
παραγοογής τών άναγκαιούντων εις τον διαρκώς αύξανόμενον πληθυσμον
τροφίμων και κλωστικών ινών.
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις δτι ό πληθυσμός τής γής θα εξακολουθή
να αύξάνη. Ή καλλίτερα κατανόησις τής ύ/ιεινής και ή καταπολέμησις
τών νόσων παρατείνει την ζωήν τών ατόμων. Παρατηρείται βεβαίως ελάττωσις τών γεννήσεων εϊς τινας χώρας, αλλ' αύτη δεν είναι επαρκής δια
να μειοόση τον άνθρώπινον πληθυσμόν, ούτε καν δια να κράτηση αυτόν
στάσιμον.
Ή Κτηνιατρική συμβαδίζει με τάς αλλάς έπιστήμας εις την επιστημονικήν αυτήν προσπάθειαν. Ά π ο τών ιστορικών χρόνων ΰπήρξα,ν άνθρω
ποι, οι όποιοι αφιέρωσαν εαυτούς εις την θεραπείαν τών νοσημάτων τών
ζφων. Μέχρι προ τίνος δμοος, ούτοι ήσαν κακώς παρασκευασμένοι δια τήν
εκπλήρωσιν τής αποστολής των. Μέχρι δε προ ολίγου χρόνου ακόμη και
εκείνοι, οι όποιοι εΐχον τήν καλλιτέραν δυνατήν εκπαίδευσιν εγν(όριζον
συγκριτικώς ολίγα, σχετικώς προς τα αίτια τών νόσων τας οποίας διεγίγνωσκον και ακόμη δλιγώτερα σχετικώς με τον τρότον τής αποτελεσμα
τικής καταπολεμήσεως αυτών.
Μέχρι προ τίνος ολίγα ειδικά φάρμακα ήσαν γνωστά. Περισσότεραι
ιάσεις ώφείλοντο μάλλον εις τάς θαυμάσιας ικανότητας αποκαταστάσεως
τής Μητρός Φύσεως, αν καί, αναλόγως τής περιπτοίσεως, οι ιατροί και
οι κτηνίατροι ϊσχυρίζοντο συνήθως οτι ή ΐασις ωφείλετο εις αυτούς.
Κατά τα τελευταία πεντήκοντα ετη και είδικώτερον κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, επετεύχθη ή άπόκτησις σημαντικού αριθμού χημικοθεραπευτικών παραγόντων αποτελεσματικών εναντίον τών λοιμωδών νόσων
τού ανθρώπου καί τών ζαχον.
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Αΐ σουλφιναμίδαι καί τα αντιβιοτικά επέτρεψαν δια πρώτην φοράν
9
την καταπολέμησιν πλείστων μικροβιακών νοσημάτων καθ δσον αί οΰσίαι
αύται είναι τοξιχώτεραι δια τους είσβάλοντας μικροοργανισμούς ή δια τους
ιστούς τοΰ ξενιστοΰ. Σουλφοναμίδαι τινές επιδεικνύουν μεγάλην αποτελε
σματικότητα κατά των κοκκιδιάσεων των ζώων, αί δε ενώσεις τοΰ φαινανθριδίου, tu οποΐαι οίνεκαλύφθησαν κατά τα τελευταία έ'τη, είναι άποτελεσματικοότεραι εναντίον των τρυπανοσωματιάσεων τών ζφων ή οίαιδήποτε γνωστκί μέχοι τούδε ούσίαι. Βεβαίως δεν διαθέτομεν εισέτι ουσίας
αποτελεσματικός κατά τών ϊίόσεων, ώς επίσης τοιαύτας κατά τών λοιμώ
ξεων τών οφειλομένων εις τίνα αρνητικώς κατά G r a m χρωννύμενα μικρόβια.
Σήμερον ό αριθμός τών νοσημάτων τών οφειλομένων εις « ά γ ν ω 
σ τ α α ϊ τ ι α» είναι πολύ μικρότερος άπο δ,τι ήτο προ είκοσι πέντε
ετών. Παραμένουν εισέτι πλήρως άγνωστα τα νοσογόνα αίτια ελαχίστων
μεταδοτικών νοσημάτοον. Κατά την περίοδον ταύτην άνεκαλύφθησαν πλεΐσται νόσοι, δφειλόμεναι εις ελλειπή ή μη ϊσοροπημένην διατροφήν και καθωρίσθη ό τρόπος προλήψεως και θεραπείας αυτών. Κατά την αυτήν
επίσης περίοδον επληροφορήθημεν πολλά εν σχέσει προς τας όρμόνας, τοΰ
λεπτότατου μηχανισμού λειτουργίας αυτών ώς και τοΰ τρόπου ρυθμίσεως
τών διαταραχών τών οφειλομένων εις την κακήν λειτουργίαν τών ορμονι
κών συστημάτων. Άπεκτήσαμεν επίσης χρησίμους γνώσεις έπι της υπάρ
ξεως κληρονομικώς μεταδιδομένων παραγόντων προκαλούντων σοβαράς,
ενίοτε δέ και θανατηφόρους διαταραχάς, ώς επίσης και περί της κληρονο
μικώς μεταδιδόμενης ευπάθειας τών ατόμων έναντι διαφόρων νοσημάτων.
Ό πολιτισμός εσημείωσεν άνισους προόδους εις τάς διαφόρους χώρας
του κόσμου. Ή εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων εϊς δλα τα επίπεδα,
περιλαμβανομένης και της καταπολεμήσεως τών νοσημάτων τών ζφων,
είναι βεβαίως περισσότερον προηγμένη εις τάς χώρας εκείνας, εις τας
οποίας το επίπεδον τού πολιτισμού είναι ύψηλότερον. Πρέπει εν τούτοις
ν' άναγνωρισθή οτι αί οικονομικά! συνθήκαι επηρεάζουσι τα μέγιστα τήν
εφαρμογήν τών μεθόδων τούτων, έστω και εάν αί χώραι παρουσιάζουσιν
ύψηλόν πνευματικόν και μορφωτικόν επίπεδον. Αί Η . Π . της Αμερικής
δεν διέφυγον τα οικονομικά αποτελέσματα τών δύο μεγάλων πολέμων, τών
λαβόντων χώραν κατά τήν διάρκειαν τού 20οΰ αιώνος, υπήρξαν εν τού
τοις εύτυχέστεραι από της απόψεως ταύτης από τον λοιπόν κόσμον.
"Ενεκα τούτου και της σχετικής τής χώρας μας απομονώσεως ήδυνήθημεν ν' άποφύγωμεν νόσους τινάς τών ζφων, αΐτινες εμάστιζον επί μακρόν
αλλάς χώρας και να εκριζώσωμεν εκείνας, αί οποΐαι είσέβαλον εις το κρά
τος μας. Έ π ι πλέον δε επραγματοποιήσαμεν σημαντικάς προόδους εις τήν
άπόσβεσιν τών νόσων, αί οποΐαι εΐχον ήδη έγκατασταθή.

Ή πανώλης τών βοών, ή ευλογία τών προβάτων και αί δια τών

600

Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας

εντόμων μεταδιδόμεναι τρυπανοσωματιάσεις ουδέποτε εγκατεστάθησαν
παρ* ήμϊν.
Ή μεταδοτική π ε ρ ι π ν ε υ χ ο ν ί α τ ώ ν βαοειδών §γκατεστάθη μονίμως
εις τάς ανατολικός και κεντρικάς περιοχάς της χώρας κατά τον 19ον αι
ώνα, άλλα ή προς εκρίζωσιν της νόσου εκστρατεία ύπήρξεν επιτυχής. Τα
τελευταία ασθενή ζφα εσφάγησαν το 1892.
Ή τΐιροπλάσμωσις τών βοοειδών εμάστιζε κάποτε δλας τάς Νοτίους
Πολιτείας μας, άλλα δια της χρησιμοποιήσεως τών αντιπαρασιτικών λου
τρών κατεστράφη ό μοναδικός φορεύς της νόσου Margaropus Annulatus
και τοιουτοτρόπως ή νόσος εξηφανίσθη από του 1939.
"Ό αφθώδης πυρετός εΐσέ.βαλεν εϊς την χώραν μας παρά τα μέτρα
προφυλάξεως εξάκις από τοΰ 1900 και πλειστάκις πρότερον. "Ολαι αΐεπιζωοτίαι αύται κατεπολεμήίϊησαν επιτυχώς δια της εφαρμογής τοΰ ριζικού
μέτρου τής σφαγής τών προσβληθεισών και τών λοιμυπόπτων αγελών.
Ή μάλις ήτο κάποτε κοινή μεταξύ τών ϊππων τών μεγάλων πόλεων,
δλιγώτερον δε τών αγροτικών περιοχών. Ό εντατικός δμως μαλεϊνισμος
επέφερε κατά το 1920 την σημαντικήν ελάττωσιν τής συχνότητας τής
νόσου. "Εκτοτε οι πλείστοι τών ίππων τών πόλεων και τής υπαίθρου άντεκοτεστάθησαν υπό τών κινητήρων, ή δε νόσος εξηφανίσθη σχεδόν τελείως.
Ή φυματίωσις τών βοοειδών εισήχθη εξ Ευρώπης δια τής εισα
γωγής καθαρόαιμων ζώων κατά το δεύτερον ήμισυ τοΰ 19ου και τάς αρ
χάς τοΰ 20οΰ αιώνος. Κατά το 1920 είχε διαδοθεί μεταξύ τών γαλακτο
παραγωγών αγελάδων εις τάς ανατολικός κυρίως περιοχάς τής χώρας,
δπου εξετρέφοντο αϊ παλαιότεραι άγέλαι εκλεκτών ζώων. Ή συχνότης τής
νόσου εις την Πολιτείαν τής Νέας Υόρκης π.χ. ανήρχετο εις 20°/0, ύπήρχον δε περιοχαί δπου το ποσοστον μολύνσεως υπερέβαινε τα 75 °/0. Δι'
όλόκληρον την χοοραν ή συχνότης ανήρχετο εις 4 °/0. Ευθύς μετά το πέ
ρας τοΰ Ιου Παγκοσμίου πολέμου, ήρξατο μία εντατική προσπάχθεια προς
εκρίζωσιν τής νόσου. Προς τον σκοπον τούτον έλαβε χώραν γενικός φυματινισμός δλων τών βοοειδών υπό τών Πολιτειακών και 'Ομοσπονδιακών
Κτηνιάτρων, δλα δε τα θετικώς αντιδρώντα ζφα εσφάζοντο και το κρέας
εδίδετο εις την κατανάλωσιν, εφ 8 δσον εκρίνετο κατάλληλον προς τοΰτο.
Εις τους ϊδιοκτήτας τών σφαζομένων ζφων εδίδετο ικανοποιητική άποζημίωσις δια την άντικατάστασιν τών σφαζομένων ζφων. Ή χώρα δεν είναι
βεβαίως εισέτι άπηλλαγμένη φυματίίόσεως, ό δε φυματινισμος ενεργείται
ακόμη, άλλα ή φυματίωσις τών βοοειδών κατέστη σήμερον μία σπανία νόσος.
Συμφώνως προς τάς επισήμους στατιστικός ή σημερινή συχνότης τής νό
σου εϊς τα βοοειδή είναι μικρότερα τοΰ 0,4 %.
C

H βρουκέλλωσις τών βοοειδών υφίσταται εισέτι παρ 9 ήμΐν, αλλ3
ή οικονομική σημασία αυτής ήλαττώθη σημανηκώς κατά την τελευταίαν
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δεκαετίαν, εν μέρει μεν χάρις εις την σφαγήν τών θετικώς αντιδρώντων
ζφων, εν μέρει δε χάρις εϊς την συστηματικήν άνοσοποίησιν των μόσχων
δια τοΰ εμβολίου τοΰ παρασκευαζομένου δια του στελέχους 19.
Αί καλοΰμεναι «θύελλαι αποβολών», δηλαδή αί πολλαπλαι άποβολαί ut επερχόμενοι ομαδικώς εις μίαν αγέλην εντός βραχέος χρονικού δια
στήματος, αϊτινες άλλοτε ήσαν συχνόταται, παρατηρούνται σήμερον σπανιώτατα.
Ά φ ' ης αί άποβολαι αί δφειλόμεναι εις την βρουκέλλαν έγιναν σπανιώτεραι, ή προσοχή ημών εστράφη επί ά'λλων μικροοργανισμών προκα
λούντων άποβολάς. Σποραδικά κρούσματα αποβολών τών αγελάδων οφει
λομένων εις το έμβρυικον δονάκιον παρατηρούνται επί τριάκοντα και
πλέον ετη. Το γεγονός δμως δτι, ή νόσος αΰτη είναι συχνότερα από ο,τι
ενομίζετο άλλοτε, ο τι προκαλεί σημαντικάς ζημίας εις τινας έκτροφάς και
δτι μεταδίδεται κυρίως, αν δχι και αποκλειστικώς, από τον ταΰρον, διεπιστώθη μόνον κατά την τελευταίαν πενταετίαν. Το σπουδαιότερον πρό
βλημα εις τήν καταπολέμησιν της νόσου συνίσταται εις τήν εγκαιρον
διάγνωσιν τών μεμολυσμένων ταύρων και τον άποκλεισμον αυτών εκ της
δχείας. Ό κίνδυνος της μεταδόσεως τόσον της δονακιώσεως δσον και της
τρίχομοναδώσεως δια τοΰ σπέρματος τών μεμολυσμένων ταύρων ανα
γνωρίζεται παρά πάντων τών ασχολουμένων με τήν τεχνητήν σπερματέγ
χυση'. Προς αποφυγήν τών ανωτέρω μολΰνσεοιν, αντιβιοτικά και σουλφοναμϊδαι προστίι^εΐ'ται εις το χρησιμοποιοΰμενον προς άραίωσιν τοϋ σπέρ
ματος ύγρον με τήν ελπίδα δτι αϊ οΰσίαι αΰται θα καταστρέψουν τους
μικροοργανισμούς τους ενδεχομένους υπάρχοντας εν τω σπέρματι.
Γνουρίζομεν επίσης δτι ή λεΐΐτοσπείρωοις δύναται να προκαλέση
άποβολάς εις τάς αγελάδας άλλα δεν γνωρίζομεν ποία είναι ή εκτασις της
νόσου ταύτης εις τήν χώραν μας, κ α θ ' δσον αυτή διεπιστώθη κατά τα
τελευταία μόνον ετη. Πρόσφατα πειράματα δημιουργούν τήν ύπόνοιαν
δτι ανώτεροι τίνες μύκητες, ως π. χ. οι ανήκοντες εις το γένος Mucor,
δύνανται επίσης να προκαλέσωσιν σποραδικός άποβολας εις τάς αγελάδας.
Αί Η. Π. έχουν τήν τιμήν εάν—επιτρέπεται ή εκφρασις—να έχουν
μίαν σοβαράν νόσον τών ζψων ή οποία πιθανώτατα δεν υπάρχει άλλαχοΰ.
Πρόκειται περί τοΰ φυσαλλιδώδους εξανθήματος τών χοίρων. Ή
νόσος αΰτη διεπιστοη^η το πρώτον είς τήν Πολιτείαν της Καλιφόρνιας το
1932. Εξαιρέσει τοΰ γεγονότος δτι ή νόσος αυτή προσβάλλει υπό τάς
φυσικάς συνθήκας μόνον τους χοίρους, κατά τα λοιπά δεν διαφέρει τοΰ
αφθώδους πυρετού. Μεταδίδεται κυρίως δια της χορηγήσεως ύπολειμ ίτων
περιλαμβανόντων και τεμάχια ώμου χοιρείου κρέατος. Σπανίους παρετηρΓ|ίϊη
είς άγέλας χοίρων διατρεφομένων αποκλειστικώς με σπόρους. Έ π ί είκοσι
ετη ή νόσος ύφίστατο μόνον εϊς τήν Καλιφορνίαν, αιφνιδίως δμως διεδόθη
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το 1952 προς ανατολάς και εντός ολίγων μηνών διεπιστώθη εις 41 Πολι
τείας. Ή εφαρμογή των μέτρων τοϋ βρασμού τών ύπολειμάτονν, της απο
μονώσεως και της σφαγής τών μεμολυσμένων ζορων απεδείχθη αποτελε
σματική και επέτρεψε τήν Ιξαφάνισιν της νόσου εκ τών πλείστων Πολι
τειών, εξαιρουμένων οκτώ. Ό υποχρεωτικός βρασμός τών ύπολειμάτων
τών χορηγουμένων εις τους χοίρους θα έβοήθει επίσης εις τήν καταπολέμησιν της πάνοπλους τών χοίρων καί της τριχινώσεως, εφ' δσον άμφότεραι
αϊ νόσοι αΰται παρουσιάζουσι μεγαλυτέραν συχνότητα μεταξύ τών δι' ύπο
λειμάτων τρεφομένων χοίρων.
e
H πανώλης τών χοίρων αποτελεί εν από τα μεγαλύτερα προβλή
ματα της κτηνοτροφίας μας. Ή νόσος αύτη μαστίζει τήν χώραν μας επί
ενα και πλέον αιώνα. Πριν ή, προ τεσσαράκοντα και πλέον ετών, αί μέθοδοι
άνοσοποιήσεως τελειοποιηθώσι, αί άπώλειαι ήσαν σημαντικώτατιη. Ό
προληπτικός εμβολιασμός δια της ταυτοχρόνου χρησιμοποιήσεαις δρρού
και ίου ήλάττωσε σημαντικώς τας απώλειας, αλλ' είναι προφανές δτι ή
εκρίζωσις της νόσου δια της μεθόδου ταύτης είναι αδύνατος, κ α θ ' όσον
ή χρήσις (και μάλισια ή κακή χρήσις) πλήρως λοιμογόνου ιού διαιωνίζει
τήν ύπαρξιν της νόσου. C H χρησιμοποίησις εμβολίων περιεχόντων άπονεκρωθέντα ιόν (εμβόλιον περιέχον κρυσταλλικον ιώδες, εμβόλιον Ιστών τοϋ
Boynton) δεν εδωσεν απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθ 9 δσον
ή δι' αυτών δημιουργούμενη ανοσία δεν είναι διαρκής. Κατά τα τελευταία
ετη νέα εμβόλια περιέχοντα εξησθενημένον ιόν και χρησιμοποιούμενα
άλλοτε μεν μετά και άλλοτε άνευ ταυτοχρόνου εγχύσεως ορρού, είσήλθον
ευρέως εις τήν κ α θ ' ήμέραν πραξιν. Κατά το διαρρεύσαν δε έτος ή χρησιμοποίησις λοιμογόνου ίου ήλαττώθη κατά 40 % χάρις εις τήν διάδοσιν τών
νεωτέρων τούτων εμβολίων. 'Υπάρχει βάσιμος ελπις δτι ή εγκατάλειψις
της χρησιμοποιήσεως του λοιμογόνου ίου θα έπιτρέψη ενδεχομένως τήν
εκρίζωσιν της νόσου ταύτης.
C

H καταπολέμησις της λύοσης αποτελεί έτερον πρόβλημα το όποιον
δεν επελύθη είσετι εις τάς Η . Π . Ή νόσος αύτη παρατηρείται σχεδόν εις
δλας τάς περιοχάς της επικρατείας, φορείς δε τοΰ ιού είς τας πλείστας
εξ αυτών είναι τα άγρια ζφα καί μάλιστα αί αλωπεκές. Οι κΰνες υπεισέρ
χονται ελάχιστα είς τήν μετάδοσιν της νόσου. Πιστεύεται δτι τούτο οφεί
λεται εν μέρει τουλάχιστον είς τον λίαν διαδεδομένον προληπτικόν εμβολιασμόν τών κυνών τών περιοχών εκείνων είς τάς οποίας ή νόσος ενδημεί.
Το συνήθως χρησιμοποιούμενον εμβόλιον δια τήν άνοσοποίησιν τών κυνών
είναι το φαινικούχον τοιούτον έπαναλαμβανόμενον ετησίως. Εις τινας
περιοχάς ελαβον χώραν λίαν επιτυχή πειράματα δια τής χρησιμοποιήσεως
εμβολίου παρασκευαζομένου δια τής καλλιέργειας του λυσσικού ιού εντός
εμβρυοφόρων φών όρνιθος (avianized), δπερ περιέχει ζώντα μεν αλλ' εξη-
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σθενημένον ιόν. Το εμβόλιον τούτο φαίνεται άκίνδυνον και δίδει άνοσίαν δι 0 αρκετά ετη. "Ή χρησιμοποίησις αυτοί) επιτρέπεται επισήμως εις
αριθμόν τίνα Πολιτειών.
Σημαντική πρόοδος έχει επίσης επιτελεσθή εις το πεδίον των μαστιτίδων, ή οποία επέφερε την έλάττωσιν τ η ; συχνότητος αυτών. Αΰτη επε
τεύχθη δια της καλλιτέρας διαφωτίσεως των Κτηνοτρόφων δσον άφορα
την καλλιτέραν ύγιεινήν καί άλμεξιν τών αγελάδων των, άλλα και δια της
ευρείας χρησιμοποιήσεως τών σουλφοναμιδών καί αντιβιοτικών. Ή ευαι
σθησία τοΰ προκαλούντος την στρεπτοχοκκικήν μαστίτιδα παθογόνου αιτίου
έναντι της πενικιλλίνης επέφερε την σημανακήν ελάττοοσιν τοΰ είδους
τούτου της μαστίτιδας, ενώ αντιθέτως αι οφειλόμενοι εις τον σταφυλόκοκκον, το κορυνοβακτήριον, τον κολιβάκιλλον, την ψευδομονάδα, την
monilia και τους δξυαντόχους μικροοργανισμούς, δεν θεραπεύονται τόσον
εΰκόλοος, αν καί τίνες εξ αυτών ΰποχωρούσιν εις είδικήν καί εντατικήν
θεραπείαν.
Παρά την εντατικήν προσπάθειαν τών ερευνητών, αϊ νόσοι τών
ορνιθοειδών εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρός ζημίας εις την πτηνοτροφίαν. Τούτο οφείλεται εις πολλούς παράγοντας, εις εκ τών όποιων
είναι δτι ή πτηνοτι^οφία εξειλίχθη εις λίαν εξειδικευμένην έκμετάλλευσιν
καί δτι ό αριθμός τών πτηνών κατά μέσον δρον εις εν πτηνοτροφεΐον
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος τοΰ υφισταμένου προ ολίγων ετών. Τοΰτο
έχει ώς αποτέλεσμα τήναΰξησιν πιθανότητος εκδηλώσεως τών νοσημάτων,
λόγω τοΰ ύπερπλη\)υσμοΰ καί τοΰ συνεπεία τούτου στενού συγχρωτισμού
τών πτηνών. Βεβαίως οι εντατικώς ασκούντες την πτηνοτροφίαν λαμ
βάνουν τα αναγκαία μέτρα δια την πρόληψιν τών νόσων, δπως της διφθερίτιδος, λευκής διάρροιας, λαρυγγοτραχε'ίτιδος καί κοκκιδιοίσεως καί
ως εκ τούτου άποολειαι εκ τών ανωτέρω νόσων παρατηρούνται συνήθως
εις τα μικρά εκείνα πτηνοτροφεία, ένθα δεν λαμβάνονται αι δέουσαι προ
φυλάξεις. Ή ψευδοπανώλης τών ορνίθων αν και συνήθως είναι ήπίας
μορφής εις την χώραν μας, προκαλεί σημαντικός ζημίας, ή δε λοιμώδης
βρογχιτις είναι μάλλον σπανία. Ή νόσος ή περιγραφείσα τω 1943 υπό
τοΰ Delaplane υπό το δνομα «χρονιά αναπνευστική νόσος» λαμβάνει
όσημέραι αύξουσαν σπουδαιότητα εις τάς εκτροφάς τών κρεατοπαραγωγών
ορνιΐΚων. Ή νευρολυμφομάτωσις υπό τάς διαφόρους αυτής μορφάς
εξακολουθεί νά άποτελπ σημαντικήν νόσον, η ας δμως προκαλεί σήμερον
ολιγωτέρας ζημίας η εις το παρελθόν, λόγω τής αυξούσης έναντι αυτής
αντιστάσεως τών πτηνών.
Έ ν τούτοις ή φύσις ουδέποτε είναι στατική. Αι σχέσεις αυτής διαρ
κώς μεταβάλλονται. Ή επίλυσις τών προβλημάτων τών άφορώντων εις
μίαν νόσον συχνάκις φαίνεται να διανοίγη την óÓòv εις την δημιουργίαν
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νέων τοιούτων. Εΐνοι πιθανόν δτι τα πλείστα των προβλημάτων τούτων
προϋπήρχον μεν, αλλά παρέμενον εν τη σκιόΐ, ενώ άλλα δημιουργούνται υπό
των νέων συνθηκών τοΰ περιβάλλοντος. e H Ν ό σ ο ς θα δημιουργη πάν
τοτε προβλήματα, τα όποια θα θέτουν εις δοκιμασίαν την γνώσιν και την
εφευρετικότητα των ιατρών και των κτηνιάτρων. Έφθάσαμεν εις το σημεΐονεις πλείστας χώρας, ώστε ή κυριωτέρα άπασχόλησίς μας να μη είναι
πλέον ή καταπολέμησις των οξέων επιζωοτικών νοσημάτων, τα όποια επι
φέρουν ύψηλον ποσοστον θνησιμότητος. Τοΰτο επιτρέπει εις ημάς να συγκεντρώνωμεν περισσοτέραν προσοχήν επι τών νοσημάτων εκείνων, τα όποια
χωρίς να ·δέτουν εις κίνδυνον την ζωήν τών ζοόων, παραβλάπτουν την
ύγείαν και την άνάπτυξιν και μειώνουν την παραγωγικότητα αυτών.
Εις την ετησίαν εκθεσίν του δια το 1942 το Ύπουργεΐον Γεωργίας
τών Η. Π. Α. υπολογίζει δτι 70 % περίπου τών είς ζφα απωλειών, τών
οφειλομένων είς πάσας τάς νόσους, ώφείλοντο εις ενδο και εξωπαράσιτα
τα πλείστα τών οποίων συνήθως μειώνουν την ζωτικότητα τών ζφων
άλλα σπανίως φονεύουν αυτά.
Γνωρίζομεν δτι, αί διαταραχαί της άναπαραγοογής τών κατοικίδιων
ζφων εν γένει, και τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων είδικο5τερον, προ
καλούν σημαντικάς οικονομικας ζημίας.
Γνωρίζομεν επίσης δτι, πλείσται ζφοτροφαι σπαταλώνται υπό ζώων,
τα όποια δεν είναι εις θέσιν να άφομοκόσωσιν αΰτάς, εΐτε λόγφ χρονίων
λοιμώξεων, είτε λόγφ εντερικού παρασιτισμού. Δεν επελΰσαμεν εισέτι τα
προβλήματα τα άφορώντα εις την δυσπεψίαν και τον τυμπανισμον τών
βοοειδών και τών προβάτων, τών διατρεφομένων δια ψυχανθών.
Αυτά είναι τα προβλήματα και πλείστα άλλα, τα όποια είναι βέβαιον
δτι θα εμφανισί^οΰν εις το μέλλον, παρά τα οξέα λοιμώδη νοσήματα, τα όποια
θα άπασχολήσωσι μάλλον την προσοχήν τών κτηνιάτρων τών H.H.Α
κατά την προσεχή πεντηκονταετίαν.
Κ.Β.Τ.
R É S U M É
Les progrés de la Médecine Vétérinaire en Amérique
Par
William

A.

H a g a n

Doyen de l'Ecole Vétérinaire de l'Université de Cornell, Ithaca Ν.Y.
Notre siècle a vu se réaliser les plus grands progrès que le monde
a jamais effectués, grâce à la recherche scientifique et au zèle des
hommes pour connaître mieux les secrets de la nature et pour mettre
ces connaissances à leur profit.
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Ainsi, la vapeur, l'électricité et les moteurs à combustion interne
ont permis un travail meilleur et une économie appreciable de temps
et de peine et nous pouvons même dire que le temps n'est pas loin
pour voir s'employer la puissance atomique pour ce même but.
A vrai dire, si l'homme devait travailler aujourd'hui avec un
équipement et sur des méthodes du siècle passé, il ne saurait sûrement pas produire les nécessaires à la vie pour une population en voie
d'augmentation continue.
Outre la puissance mécanique, les meilleurs engrais, les variétés
améliorées de plantes et d'animaux producteurs, ainsi que la lutte
plus efficace contre les maladies des végétaux et des animaux, sont
autant de facteurs qui ont permis l'augmentation de la production et
la satisfaction à une demande augmentée de la part de la production.
Il y a toute indication que, grâce à l'hygiène publique et le contrôle des maladies, la population terrestre ira en augmentant, malgré
une reduction éphémère des naissances, signalée dans certains pays.
E n outre, la durée moyenne de la vie d'un individu, de 50 ans qu'il
était en 1900, est arrivée en nos jours à 70 ans, et cela nous fait
penser plus sérieusement aux problèmes de la sécurité sociale et de
la vieillesse.
La médecine vétérinaire a pris sa place parmi les autres sciences.
Dès l'ancien temps, des gens s'occupaient des maladies animales,
quoique leurs connaissances envers elles et leur traitement étaient très
pauvres, et la plupart de guérisons signalées, étaient dues plutôt
à la merveilleuse mère-Nature.
E n réalité, il n'y a que depuis 10 ans que nous disposons des
substances chimiotherapeutiques efficaces contre bon nombre de maladies humaines et animales. Les sulfamides et les antibiotiques sont
les premiers à signaler, et la coccidiose a trouvé son traitement avec
les sulfamides, tandis que les trypanosomiases furent fort bien combattues avec les dérivés du phenanthridinium ; mais le manque
d'agents virulicides in vivo est bien evident.
Malgré que le nombre de maladies à cause inconnue est plus petit
aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 25 ans, il y en a pourtant quelques
unes dont nous ignorons totalement la cause.
Pendant ces derniers temps nous avons pu élucider la pathogenèse
de certaines déficiences ou deséquilibres alimentaires et hormonaux,
ainsi que l'influence de certains facteurs génétiques sur l'apparition
des maladies.
L'application des méthodes scientifiques pour le contrôle des ma-
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ladies animales n'est pas également répandue sur la terre et cela
depend du degré de civilisation et des conditions économiques des
divers pays. Les Etats Unis d'Amérique, malgré les effets économiques de deux guerres mondiales, ont eu la chance de réussir l'arrêt
ou l'extinction de certaines maladies, ou d'éviter l'introduction
d'autres dans leur territoire; ainsi la peste bovine, la variole
ovine et les trypanosomiases n'ont jamais pris pied sur notre territoire. La peripneumonie contagieuse des vaches fut erradiquée
depuis 1892, la Piroplasmose bovine depuis 1939 et la fièvre aphteuse,
malgré ses invasions répétées a eu la même chance. La morve, la
tuberculose bovine, la brucellose et vibriose bovines ont fort diminué, grâce à l'abatage obligatoire et l'insémination artificielle.
Aujourd'hui, deux maladies du porc nous préoccupent sérieusement : l'exanthème vésiculeux et la peste porcine, qui tendent à être
éliminées, mais à une cadence très lente.
La rage est propagée en Amérique par les renards et autres
carnivores sauvages, car l'immunisation des chiens a très bien réussi
par les vaccins pheniqué et avianisé.
Les mammites des vaches laitières sont bien conbattues avec les
sulfamides et les antibiotiques à l'exception de rares atteintes par les
gram négatifs et les champignons.
Enfin, les maladies des volailles continuent à provoquer de grandes
pertes à l'aviculture, surtout aux petites exploitations.
Mais la nature n'est jamais statique. L°extinction d'une maladie
créera toujours des conditions favorables pour l'apparition d'une autre
et cela mettra incessament en épreuve les conaissances et l'ingéniosité
des médecins et des vétérinaires.
Nous sommes déjà au point ou notre attention n'est plus orientée
vers les maladies aiguës et autrefois hautement mortelles, mais vers ces
maladies qui portent atteinte sur la santé et l'embonpoint et diminuent la production des animaux, sans les tuer. Telles sont, les maladies parasitaires, la stérilité, le tympanisme et l'indigestiou des bovins
et ovins et de tels problèmes et encore beaucoup d'autres vont attirer
l'attention des vétérinaires américains dans les 50 ans a venir, plutôt
que les maladies infectieuses aiguës.
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