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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

BONADONNA Τ. : Έ π Ι της ΐαύτοποιήσεω; των ζώντων και νε
κρών σπερματοζωαρίων τον βοος δια χρώσεως δια του κυανού
της βρωμο-φαινόλης και νιγροσίνης. Sur ridentification des
spermatozoïdes vivants et morts de bos taurus par la coloration
bleu de bromo-phénol et nigrosine. (Recueil Méd. Vét. T o m e
CXXX., No 1, pag. 5-132).
Ό συγγραφεύς κατ' αρχήν περιγράφει εν ολίγοις τάς μεθόδους χρή
σεως, τάς ικανάς να προσδιορίσωσιν εάν τα σπερματοζωάρια εΰρίσκωνται
ακόμη εν ζωή, ήτοι τοϋ Β. Blom δι' ήωσίνης και νιγροσίνης, και τοΰ
Boguth, άντικαΐΚστώντος την ήωσίνην δι° ετέρων χρωστικών ουσιών. Έ ν
συνεχεία και κατόπιν συγκριτικής μελέτης των ανωτέρω μεθόδων, δ συγγρα
φεύς περιγράφει ιδίαν μέθοδον, χρησιμοποιών το κυανού ν της βρωμο-φαινόλης δια την χρώσιν της κεφαλής των νεκρών σπερματοζωαρίων και την
νιγροσίνην ως χρωστικήν αντιθέσεως. Κατόπιν συγκριτικών εξετάσεων τών
ανωτέρω μεθόδων καταλήγει εις το συμπέρασμα δτι ή άνάγνωσις τών χρωννυμένων δια τοΰ κυανού της βρωμο - φαινόλης επιχρισμάτων σπέρματος
είναι πλέον εύκολος και δίδει πλέον ομοιόμορφα αποτελέσματα.
Π.Ν.Δ.
B U T T I A U X R., L E S A F F R E V., M O R I A M E Z J. (LILLE): Ai
παρατυφικαί τροφοδηλητηρ ιάσεις. 'Ανάγκη επιβλέψεως τών
κατερναζομένων t a τρόφιμα. (Les toxi-infections alimentaires
par «Salmonella». Nécessité d'une surveillance des manipulateurs de denrées alimentaires). La Presse Medicale 23 mai 1953,
61, No 36, p. 747).
Οι συγγραφείς περιγράφουσιν επτά περιπτώσεις ομαδικών παρατυφικών τροφο-δηλητηριάσεων. Έ κ τοΰτων, μία ωφείλετο εις την κατανάλωοιν
ωών όρνιθος μεμολυσμένων με Salmonella Gallinarum-Pullorum, ετέρα
εις την βρώσιν κρέατος ϊππου, υγιούς μεν άλλα φορέως τής Salm. T y p h i Murium, αϊ δε ΰπόλοιπποι πέντε εις επιμολύνσεις μαγειρικών παρασκευα
σμάτων υπό τών παρασκευασάντων ταΰτα, εξ ών αΐ τέσσαρες ωφείλοντο εις
την Salm. Typhi - Murium και ή πέμπτη εις την Salm. Enteritidis.
'Ακολούθους οι συγγραφείς τονίζουν τον σημαντικον ρόλον τών ΰγειο-
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νολόγων, οϊτινες οφείλουν να άνακαλΰπτωσι τους υγιείς φορείς παρατυφικών μικροοργανισμού ν και εν συνεχεία, λαμβάνοντες τα ενδεδειγμένα υγειο
νομικά μέτρα, να θέτωσιν έκτος κίνδυνου το καταναλωτικον κοινόν. Τελείως
αναγκαία κρίνεται ωσαύτως υπό των συγγραφέων ή διαφυλαξις των μαγει
ρικών εν γένει παρασκευασμάτων, αμέσως μετά την παρασκευήν των, εν
τός ψυγεί(ον, προς παρεμπόδισιν αφ' ενός μεν της επιμο?ι.ΰνσεως, α φ ' ετέ
ρου δε της άναπτ\'<ξεως μικροοργανισμών, ήτις επιτελείται εις την συνήθη
θερμοκρασίαν τοΰ δωματίου.

Α.Γ.Β.

Α. DE VUYST ET D. HENRTET : Λοιμώδης στειρότης οφειλο
μένη είς τον αίμολυτικον Στρεπτόκοκκον (Stérilité infectieuse
provoquée par le streptocoque hémolytique). Annales de Méd.
Vétér. 1954, 3, 179-181.
Οι συγγραφείς περιγράφουσιν άφροδισίαν νόσον τών βοοειδών δφειλομένην εις τον αίμολυτικον στρεπτόκοκκον και χαρακτηριζομένην εϊς μεν
τον ταΰρον από βαλανοποσθίτιδα είς δε την θήλειαν από κολπίτιδα και
ενίοτε μητρίτιδα.
Ό βλεννογόνος τοΰ κόλπου κατά το οπίσθιον αΰτοΰ τμήμα παρουσιά
ζει κοκκώδη έπάρματα, πυώδες δε έκκριμα περιέχον το παθογόνον αίτιον,
εκκρέει εκ τών χειλέων τοΰ αιδοίου.
"Αν και ή νόσος είναι ήπίας μορφής υποχωρούσα συνήθως εις λελογισμένην θεραπευτικήν άγωγήν, εν τούτοις παρουσιάζει σοβαρότητα τίνα
λόγφ τοΰ γεγονόνος δτι δύναται να προκαλέση πρώιμους άποβολάς.
Ή προφΰλαξις στηρίζεται ως εικός εις την λήψιν τών δεόντων μέτρων
'Υγιεινής, ή δε θεραπεία συνίσταται είς την χρησιμοποίησα· τών αντιβιο
τικών (πενικιλλίνης και στρεπτομυκίνης) δια πλΰσεοος τής πόσθης είς τον
ταΰρον και δι9 εγχύσεως ενδομητρικώς ε·ς την αγελάδα. "Αφ' ετέρου δ βλεν
νογόνος τοΰ κόλπου επαλείφεται δια Lugol. Έ α ν ή νόσος περιορίζεται είς
ενδομητρίτιδα, τότε ενεργείται ή εντός τής μήτρας εγχυσις Lugol μεταξύ
τής 3ης και 5η; ημέρας άττο τή; σπερματεγχΰσεως, καθ' δσον κατά το χρονικον
τοΰτο διάστημα τα σπερματοζωάρια ευρίσκονται είς τάς σάλπιγγας.
Κ.Β.Τ.
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ και Π. ΔΡΑΓΩΝΑ : Περίπτωσις
κνησμώδους μορφής λύσσης εις αίγα. (Un cas de rage prurigi
neuse chez la chèvre). Annales de Méd. Vétér. 1954, 2, 27-89.
Είς την εν έπικεφαλίδι άναφερομένην έργασίαν, περιγράφεται περίπτωσις λΰσσης, παρατηρηθείσης επί αίγος ανηκούσης είς το Κτηνοτροφείον
τής °Αν. Γεωπ. Σχολής Α θ η ν ώ ν , και χαρακτηριζόμενης από κνησμον εντε-
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τοπισμένον κατά την χώραν τ η ; δσφΰος, τών κενεώνων και της βάσεως της
ουράς.
Ό κνησμός ή co τόσον έντονος ώστε ήνάγκαζε το ζώον να δάκνη την
εν λόγω χώραν μέχρι της δημιουργίας σοβαρών δερματικών αλλοιώσεων, αί
όποϊαι ήταν διατετα/μέναι συμμετρικώς εκατέρωθεν της απονδυλικής στήλης.
Ή αιξ εθανε μετά τριήμερον χωρίς να παρουσίαση έτερον τι σύμπτωμα.
Έτειδη π ά τ α αί γεν>>μεναι εξετάσεις απέβησαν άρνητικαί, οι συγγρα
φείς προέβησαν εις τον ένδοεγκεφαλικον ένοφθαλμισμον ενός κονίκλου και
δυο ίν3οχ<ηρων δι' εναιωρήματος τοϋ άμμωνείου κέρατος της θανούσης
αΐγός.
Ή μικροσκοπική εξέτασις τμημάτων άμμωνείου κέρατος των ανωτέρω
πειραματόζωων άανα ε θανόν μεταξύ της 16ης και 18ης από του ενοφθαλ
μισμού αυτών ημέρας απέδειξε την ΰπαρξιν σωματίων του Negri, διαπι
στωθέντος τοιουτοτρόπως, δτι ή αιξ εθανεν εκ λΰσσης.
Ν.Δ.Τ.
T H I E R Y G . : Καλλιέργεια του σαρκώματος τοΰ Sticker in vivo
εντός του εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ. (Culture in vivo du sar
come de Sticker dans le liquide céphalorachidien). Ree. Méd.
Vét., No 4, Avril 1954, p. 232-233.
e

O συγγραφεύς περιγράφει μέθοδον καλλιέργειας in vivo του σαρ
κώματος τοϋ Sticker του κυνός, εντός τοΰ εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ κυνών
νεαρας ηλικίας. Συμπεραίνων λέγει δτι, δ κάτωθεν της άραχνοειδοΰς μεμ
βράνης χώρος κέκτηται ποιών τίνων προτερημάτων προκειμένου περί μεταφυτεΰσεως νεοπλασματικών κυττάρων. Το έγκεφαλονωτιαΐον ύγρον περιέ
χει ουσίας απαραιτήτους δια την καλλιέργειαν, ανανεώνεται δε συνεχώς.
Έπιπροσ{>έτως ή αΰξησις τοϋ μεταφυτευθέντος ίστοΰ, είναι ταχύτερα εν
σχέσει προς την τοιαΰτην της κοινής ΰποδορείου μεταφυτεΰσεως. Ή
απουσία αντισωμάτων εντός του εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ, θα ήδΰνατο
ενδεχομένως να έπιτρέψη ειδικάς μεταφυτεύσεις.
Π.Ν. Δ.
V E R G E J., et P A R A F Α. : Ή λοιμώδης ήπατΐτις τοΰ κυνός. Νό
σος τοΰ Rubarth. ( L ' H é p a t i t e contagieuse cannine. Maladie de
Rubarth). Ree. Méd Vét,, No 5, Mai 1954, p. 281-297.
Εις την μελέτην των ταΰτην οι συγγραφείς προβαίνουν εις μίαν
πλήρη και έμπεριστατωμένην περιγραφήν της νόσου τοΰ Rubarth η λοι
μώδους ήπατίτιδος του κυνός. Πρόκειται περί ΐώσεως, τοΰ νοσογόνου
αιτίου ταύτης άνακαλυφθέντος και μελετη-θέντος υπό τοΰ Rubarth (1938).
Χαρακτηριστικαί είναι αί άνατομο-παθολογικαι αλλοιώσεις τοΰ ήπατος.
"Η θεραπεία συνίσταται εις μέτρα υγιεινής, ειδικής διατροφής καί εις
συμπτωματικήν τοιαύτην.
Π. Ν. Δ.

630

Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

GAYOT G. et C A N N E P I N R. : Ή λεπτοσπείρωσις τών αιγών εν
Τυνησία. (Leptospirose de la Chèvve en Tunisie). Ree. Méd.
Vét., No 6, Juin 1954, p . 367-370.
Οι συγγραφείς περιγράφουν δια προπην φοράν λεπτοσπείρωσιν των
αιγών έν Τυνησία, διαγνωσθεΐσαν εργαστηριακώς δι° δροσυγκολλήσεως
έναντι φυλής της Leptospira bovis (Tunis I I I -1/10.000), και δια της
επιτυχούς ανιχνεύσεως τών παρασίτων. C H φυλή αύτη άπεμονώθη διΒ αίματοκαλλιεργειών και διατηρείται έν τω εργαστηρίω επι λευκών μυών. Ή
ορολογική ταΰτοποίησις ταύτης ευρίσκεται εις το σιάδιον τών πειραμάτων.
Π. Ν. Δ.
TOMASEC Ι. : Ή έπίδρασις αντιβιοτικών τίνων επί της Microsporidia Nosema apis, (Ο djelovanju nekih antibiotika na mikrosporidiju Nosema apis) Veterinarski Arhiv, No 1-2, I954, p. 22-24.
Ό συγγραφεύς αναφέρει εργαστηριακός του έρευνας επι της επι
δράσεως αντιβιοτικών τίνων ώς της χλωρομυκητίνης, της στρεπτομυκίνης,
της τερραμυκίνης, της χρυσομυκίνης και της πενικιλλίνης επί της ανα
πτύξεως της Nosema apis. Ουδέν εκ τών ανωτέρω αντιβιοτικών κρίνεται
κατάλληλον δια τήν θεραπείαν της Νοσεμώσεως.
Π. Ν. Δ.
ZAHARTJA Ι. : Ά ν α ζ ή τ η σ ι ς λεπτοσπειρών επί μυών (Epimys no
rvégiens και E p . rattus) έν Ζάγκρεμπ και περιχώροις. (Pretraga
stakora (Epimys norvegicus i E. rattus) na leptospire u Zagrebu
i okolici). Veterinarski Arhiv, No 3, 1954, p . 110- 112.
Ό συγγραφεύς κατά τήν περίοδον 1951 - 1953 προέβη εις τήν άναζήτησιν λεπτοσπειρών επί 276 μυών, εξ ών 232 Ε. norvegicus και 44
F . rattus. Κατά ταύτην ήδυνήθη να διαπίστωση μικροσκοπικώς και εργαστηριακώς επι ϊνδοχοιριδίων τήν ύπαρξιν λεπτοσπειρών εντός τών νε
φρών 13 E p . norvegicus, δηλ. εις ποσοστον 5,62 °/0. Δια τών ϊνδοχοιρι
δίων επίσης άπεμόνωσεν 8 φυλάς λεπτοσπειρών εις καθαραν καλλιέργειαν,
ά'τινας δεν εταυτοποίησεν εισέτι. Ή έρευνα εγένετο επί μυών δηλητηριασθέντων κατά το διάστημα ενός αγώνος εξολοθρεύσεώς των, πιθανόν δε
τούτο να είναι ή αιτία του σχετικώς χαμηλού ποσοστού θετικών αποτε
λεσμάτων (4,71).
Π. Ν. Δ.
L E C O M T E Μ. : Θεραπεία τών όξοναιμιών. (Traitement des cétoses). Bui. Ac. Vét. Fr., No 2, Février 1954, p. 7 5 - 7 7 .
Ό

συγγραφεύς εις τήν μελέτην

του άνακοινοΐ

τάς

θεραπευτι-
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κάς ιδιότητα; της μεθιονίνης επί της κετοναιμίας τών αγελάδων. Οίίτω,
δια την θεραπείαν οξοναιμιών, άνευ ύπασβεστιαιμίας, έχρησιμοποίησεν επιτυχώς διάλυσιν 20 % άσετύλ - μεθιονίνης, εις ενδοφλέβιον εγχυσιν 50 κ. ύφεκ. Εις τας μετά ΰπασβεσταιμίας δξοναιμίας δ συγγρα
φεύς εχρησιμοποίησε και πάλιν επιτυχώς διάλυσιν ασβεστίου—καφουράς—αδρεναλίνης—μεθιονίνης.

Π:Ν.

Δ.

Δρος ΚΩΝ. ΜΑΚΡΗ και ΚΩΝ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ : Συμβολή εις ι ό ν
μικροβιολογικον ελεγχον τοϋ γάλακτος (Contribution au con
trôle bactériologique du lait). Le lait, 1951, 308, 1 - 15.
Εις μίαν προγενεστέραν μελέτην των oî συγγραφείς επρότειναν την
χρησιμοποίησιν της νιτρορεδουκτάσης ως μεθόδου χρησίμου δια την εκτίμησιν της υγιεινής καταστάσεως τοΰ γάλακτος. "Ηδη είς την παροΰσαν
λίαν εμπεριστατωμένην άνακοίνωσίν των, άναφέρουσι τα συμπεράσματα
τών ερευνών των, εξ ών προκύπτει δτι ή μέθοδος της νιτρορεδουκτάσης
επιτρέπει την εκτίμησιν της μικροβιακής καταστάσεως τοϋ γάλακτος, καλΰτερον από την αρίθμησιν τών μικροβίων. Είναι κατά συνέπειαν χρήσι
μος μέθοδος δια την ύγειονομικήν ταξινόμησιν τών διαφόρων δειγμάτων
γάλακτος ωμοΰ ή παστεριωμένου. Έ π ί πλέον αΰτη είναι ασφαλεστέρα «αϊ
ταχύτερα της ρεδουκτάσης.
Κ. Β. Τ.

PRIOUZEAU Μ. : Ή έμφυσηματώδης βρόγχο • πνευμονία τών
βοοειδών. (L,a broncho-pneumonie emphysémateuse des Bovidés).
Ree. Méd. Vét. Tome C X X X , No 4, Avril 1954, page 222 - 231.
e

O συγγραφεύς προβαίνει εις την μελέτην της εμφυσηματώδους
βρόγχο-πνευμονίας τών βοοειδών, νόσου μή αναφερομένης εις κλασικά
συγγράμματα, άλλα περιγραφόμενης είς επιστημονικά περιοδικά, κατόπιν
παρακολουθήσεως πολλών περιπτώσεων κατά το διάστημα τριακονταετούς
κλινικής εξασκήσεως. Ή νόσος υπό την δξεΐαν ταύτης μορφήν είναι βα
ρεία και κατά γενικον κανόνα έχει θανατηφόρον άπόληξιν, υπό την χρονίαν
δε μορφήν εξελίσσεται αθορύβως, δύναται δμως ανά πάσαν στιγμήν να
έπέλθη μία οξεία κρίσις με θανατηφόρον εκβασιν. Αι αλλοιώσεις κα
ταλαμβάνουν το σύνολον του παρεγχύματος αμφοτέρων τών πνευμόνων.
Ή αιτιολογία ταύτης είναι ποικίλλη : πνευμονική στρογγΰλωσις, εγκυστωμέναι εστίαι πνευμονικής διαπυήσεως ή τροφική δηλητηρίασις. Ό συγ
γραφεύς, βασιζόμενος επί τών πολλών κλινικών παρατηρήσεων του, εκ
φέρει τήν γνώμην δτι ή κατάποσις φυτών τίνων μή τοξικών ως και κονιορ-
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τώδους φορβής δύνανται να
αιτίων της νόσου ταύτης.

συγκαταλεχθώσι

μεταξύ

των διαφόρων
Π. Ν. Δ.

C. Α. B R A N D L Y : Αϊ νόσοι των πτηνών και αϊ μετά της Δημο
σίας Υγείας σχέσεις αυτών. Le maladies des volailles dans leur
rapport avec la santé publique. Public health Rep. Vol. 66, 25
Mai 1951 p. 668 (Ο.I.E. 1951 T . 37 p. 553-554).
Ό συ//ραφεύς επιλαμβανόμενος τού λίαν ενδιαφέροντος θέματος
τούτου, τονίζει εν άρχη του άρθρου του, δτι τα λοιμώδη νοσήματα των
ζώων αποτελούν κίνδυνον δια τον ανθρωπον, όπως και αντιθέτως διά
φορα λοιμώδη νοσήματα {θεωρούμενα ως ειδικά δια τον ανθρωπον, επαπειλοΰν εν τινι μέτρω την ΰγείαν τών ζίόων.
Είδικώτερον, όσον άφορα, εις τα πτηνά, σημαντικός αριθμός λοιμω
δών και παρασιτικών παραγόντων δύνανται να προσβάλουν τον ανθρωπον
είτε εν τη δροόση είτε εν τη παθητική αύτων μορφϋ.
Εις μίαν θαυμασίαν μελέτην του ό Ingalls αναφέρει, δτι τα παθο
γόνα αίτια 26 τουλάχιστον νόσων οφειλομένων εις μικρόβια, ιούς, πρωτό
ζωα καί μετάζωα και συναντωμένων είς τα πτηνά, δύνανται να μολύνουν
καί το άνθρο')πινον γένος, ό δε Brandly έχει μελετήσει καλώς τα κοινά
δια τον ανθρωπον καί τα πτηνά αυτά νοσήματα, τόυον από της απόψεως
της Δημοσίας Υγείας, δσον καί από της της Κρεωσκοπίας.
Δι« να τονίση δε ετι πλέον την σημασίαν των σχέσεων μεταξύ νόσων
ανθρώπων καί πτηνών, ό συγγραφεύς αναφέρει ως παράδειγμα διάφορα
μικρόβια δπως :
1) Τάς σαλμονέλλας, αΐ ότοίαι προκαλούν, ώς γνωστόν, τάς περισσοτέρας των λοιμώξεων καί τροφοδηλητηριάσεων επί του ανθρώπου καί απο
τελούν εν εκ των ολίγων μικροβίων, τα όποια έχουν τόσον πολυάριθμους
ξενιστάς, καί
2) Τον σταφυλόκοκκον καί στρεπτόκοκκον, οΐτινες, civ καί δεν έχει
εισέτι διαπιστωθή, αν προκαλούν παθολογικός καταστάσεις επί των πτη
νών, εν τούτοις πλειστάκις συνηντήθησαν εντεροτοξικά στελέχη αυτών
επί ώοπαρασκευασμάτων καί κρέατος πτηνών, ίσως κατόπιν επιμολΰνσεως
τών τροφίμων αυτών.
Έ ν συνεχεία ό Brandly απαριθμεί τους παθογόνους μικροοργανισμούς
οί όποιοι δύνανται να μεταδοθούν εις τον ανθρωπον εκ τών πτηνών. Ό
Έρυσιπελόθριξ της Ε ρ υ θ ρ ά ς τών χοίρων, ή Παστερέλλα ή Τουλαρένσιος,
αί Βρουκέλλαι, ή Λιστερέλα, ό ιός της ψιττακώσεως, οι ιοί τών διαφόρων
εγκεφαλομυελιτίδων κλπ.
Τελευταίως πλείστοι συγγραφείς διεπίστωσαν το γεγονός, δτι ή ψευ-
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δοπανώλης των ορνίθων αρχίζει να άποτελή πρόβ?α)μα δια την Δημοσίαν
Ύγείαν, εκδηλουμένη επί τοί3 ανθρώπου υπό μορφήν αιμορραγικής επι
πεφυκίτιδας, περιορισθεΐσα προς το παρόν (ευτυχώς) επί εργαστηριακών
επιστημόνων και ατόμων ασχολουμένων με την πτηνοτροφίαν.
Τέλος το ενδιαφέρον τών ερευνητών φαίνεται συγκεντρυΰμενον
επ° εσχάτων επί της ίστοπλασμώσεως, σαρκοσποριδιώσεο)ς και κοκκιδιώσεως ως και επί τίνων μεταζώων κοινών δια τε τον ά'νθρωπον
και τα πτηνά και της πιθανής σημασίας αυτών δια την Δημοσίαν
Ύγείαν.
Ό Συγγραφεύς συμπεραίνει εν κατακλείδι δτι ή πρόλη\1πς και καταπολέμησις τών κοινών νοσημάτων άνθροόπων και ζώων (ζωονόσων) απαι
τεί πλήρη γνώσιν της επιζωοτολογίας αυτών και τελειοποίησιν τών δια
γνωστικών μας μεθόδων ως και άπόκτησιν πείρας δια της συνεχούς ασκή
σεως και διαπαιδαγωγήσεως και τότε μόνον θα δυνηθώμεν να άποφΰγωμεν ε'ις το μέλλον ζημίας και σπαταλάς εις βάρος ενός σημαντικού κεφα
λαίου της Ε θ ν ι κ ή ς μας Οικονομίας ως και να έπιτΰχωμεν καλυτέραν
προστασίαν της Δημοσίας Υγείας.
Κ. Β. Τ.
G. P A S C A L : 'Αλλοιώσεις της τραχείας μόσχων συνεπεία κακοΰ
χειρισμού κατά την ένδοτραχειακήν εγχυσιν αντιπαρασιτικών.
Lésions trachéales consécutives a l'injection défectueuse d'une
préparation antiparasitaire chez le veau. Ree. Méd. Vét. Ecole
d'Alfort Mars 1954 p . 170.
Έ κ πρώτης όψεως τίποτε δεν φαίνεται εύκολο")τερον, λέγει δ συγ
γραφεύς, από μίαν ένδοτραχειακήν εγχυσιν, άφοϋ και πολλοί ίδιοκτήται
ζώων την επιχειρούν, αν και αγνοούν την άνατομικήν τής τραχειακής χώ
ρας. Και όμως ή επέμβασις δεν είναι τελείως ακίνδυνος, οι δέ κίνδυνοι
είναι άμεσοι (ασφυξία) και έμμεσοι, έχοντες ολέθρια αποτελέσματα επί
τής ζωής τών θεραπευ!>έντων ζοόων.
Προς άπόδειξιν τών εμμέσων κίνδυνων ο συγγραφεύς αναφέρει εξ
ιδίας πείρας το περιστατικόν δυο εκ τών επτά μοσχίδων, αΐ ό^οΐαι υπε
βλήθησαν δις εις ένδοτραχειακήν εγχυσιν ελαιοΰχου μίγματος τετραχλωριοΰχου άνθρακος και κρεωζότου.
Αι δυο αυτοί μοσχίδες ένεφάνισαν βαρέα συμπτώματα δύσπνοιας μετά
ταχείας καταβολής τής θρέψεως και ή σφαγή των κατέστη αναγκαία,
α) Τής μεν πρώτης μετά τρεις εβδομάδας από τής δευτέρας εγχύσεως,
οπότε είς το σημεΐον ε/χυσεως διεκρίνετο νεκρωτική εστία δυο εκατοστών
διαμέτρου κεκαλυμμένη υπό φαιοχρύου ίνιδώδους επιχρίσματος και περι
βαλλόμενη υπό ερυθράς αντιδραστικής ά'λω. Το κέντρον τής εστίας αυτής
αντιστοιχούν προς το σημεΐον εισόδου τής βελόνης εντός τής τραχείας ευ-
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ρίσκετο επί ενός χονδρίνου δακτυλίου, ό όποιος, συνεπεία τούτου, επαχΰνθη και καμφθείς προς το εσωτερικον τοΰ οργάνου άπέφραξε κατά
τα 8/8 ιόν αΰλον αΰτοΰ.
β) Της δε δευτέρας μετά δυο μήνας, οπότε κατά την νεκροψίαν διεπιστώθη έλάττωσις της διαμέτρου της τραχείας κατά το ήμισυ, λόγω τοΰ
οτι ή βελόνη διέτρησε τήν φοράν ταΰτην το κατώτερον χείλος ενός δακτυ
λίου, όστις εκάμφθη προς το εσωτερικόν.
Τάς άλλοιοόσεις αΰτάς ό Pascal αποδίδει εις τήν μηχανικήν ενέργειαν
τής διατρήσεως και τήν νεκρωτικήν τοιαυτην τοΰ παρασιτοκτόνου επί τοΰ
τρωθέντος δακτυλίου, ενώ ό βλεννογόνος τής τραχείας προστατεύεται
επαρκώς δια τής επενδυοΰσης αυτόν βλέννης.
Προς πρόληψιν τοιούτων ανεπιθύμητων συμβαμμάτων, ό συγγραφεύς
προτείνει, όπως ή είσοδος τής βελόνης γίνεται αυστηρώς μεταξύ δυο δα
κτυλίων, και δπως άπομάσσηται καλώς ή βελόνη εκ τοΰ άντιπαρασιτικοΰ,
tò όποιον τήν περιβρέχει και τέλος φρονεί, οτι δεν είναι αναγκαία ή εκ
τής σΰριγγος άφαίρεσις τοΰ αέρος προ τής εγχύσεως, διότι ή εγχυσις λαμ
βάνει χώραν εντός άεροφόρου σωλήνος. Τουναντίον, ό αήρ οΰτος εκδιώκει
και τήν τελευταίαν σταγόνα φαρμάκου εκ τής αιχμής τής βελόνης καί ού
τως αποφεύγεται ή επαφή τοΰτου μετά τοΰ χόνδρου κατά τήνεξοδον αυτής.
Α. Γ. Π.
P R O F . D R . W. S C H A P E R : 'Υπέρ και κατά τής τεχνητής σπερματεγχύσεως. (Für und wider die Künstliche Besamung). Zootechnia, Vol. I l l , No 2, 1954, p. 78 - 104.
Ό συγγραφεύς μελετών τήν εν γένει μέθοδον τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως (Τ. Σ.), ή οποία κατά τα τελευταία ετη διεδόθη εις άπαντα
σχεδόν τα κράτη όλων τών 'Ηπείρων, είτε προς τον σκοπον τής βελτιώ
σεως τής κτηνοτροφίας καθυστερημένων κρατών,· είτε προς τον σκοπον
τελειοποιήσεως ταύτης δια προηγμένων τοιούτων, παρατηρεί ενασαφήδιαχωρισμον γνωμών μεταξύ τών οπαδών και τών αντιπάλων τής μεθόδου ταύ
της. "Ινα γίνη δε καλλίτερον αντιληπτή ή κατάστασις αύ'τη αναφέρει τήν
ύποστηριζομένην όίποψιν υπό δυο πολύ προηγμένων εις τον τομέα τής
Ζωοτεχνίας κρατών: τής Δανίας και τής Ελβετίας. Έ ν Δανίρ; καταβάλ
λεται συνεχής προσπάθεια δια τήν βελτίωσιν τής ήδη υψηλής στάθμης
τής κτηνοτροφίας καί ειδικώς όσον άφορα εις τον τομέα τής παραγωγικότητος. 'Αντιθέτως, εν Έλβετίο; δεν επιδιώκεται μόνον ή εξευρεσις τρό
που διαθέσεως τών καλών παραγωγικών ζώων. Φαίνεται δε οτι, το μι
κρόν τοΰτο κράτος, έχον βαθεΐαν άντίληψιν τοΰ προορισμοΰ του εις τήν
κατεΰθυνσιν ταΰτην, τάχιστα θα καταστή μία μικρά βιολογική αποθήκη,
εις τήν οποίαν θα καταφεΰγωσιν έτερα κράτη. Πλην δμως, ta άποτελέ-
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σματα του μεγίστου τούτου ζωοτεχνικού πειράματος δεν είναι εισέτι γνω
στά. Ή πραξις είναι εκείνη ή οποία θ α επιτρέψη την μόρφωσιν γνώμης
επί της αξίας της Τ. Σ.
Ή ακριβεστέρα κρίσις θα καταστή δυνατή δια της μελέτης των
κτηθέντων αποτελεσμάτων και δια τής κεχωρισμένης παρακολουθήσεως
τών τριών επιδιωκομένων σκοπών, ήτοι: της υγείας, της παραγωγικότητος και της ιδιοσυστασίας. Ή ζωοτεχνική αΰτη τριλογία καθιερώθη προ
σφάτως, ένφ μέχρι τοΰδε εθεωρείτο ori σκοπός της κτηνοτροφικής εκμε
ταλλεύσεως ήτο ή επίτευξις ζώων υψηλής άποδόσεοος και ισχυρας Ιδιοσυ
στασίας, επιστεΰετο δε, δτι σκοπός τής Κτηνιατρικής Επιστήμης ήτο ή
διατήρησις ή άνάκτησις τής ύι/είας τών ζώων. Έ ν συνεχείς δ συγγρα
φεύς περιγράφει έν συντομία το περιεχόμενον τών τριών τούτων σκοπών
τής Ζωοτεχνίας. Εις τον δρον «υγεία» περιλαμβάνει πάσας τάς γνώσεις
τάς άναφερομένας εις τήν στειρότητα τών ζώων, τάς διαταραχάς τής ανα
παραγωγής και τήν μακροβιότητα αυτών. Σημειωτέον δτι ή Τ. Σ. επι
τρέπει τήν ταχεΐαν άπόκτησιν σημαντικών αποτελεσμάτων. Ή βελτίωσις
τής άποδοτικότητος είναι περισσότερον δύσκολος και βραδεία, εν συγκρίσει
προς τήν βελτίωσιν τών μορφολογικών χαρακτήρων έστω και με τήν χρησιμοποίησιν τής Τ. Σ.
Τα αποτελέσματα εκ τής χρησιμοποιήσεως τής μει^όδου ταύτης είναι
καταπληκτικά δσον άφορα εις τήν αΰξησιν του ποσοστού του λίπους εν τφ
γάλακτι. Είναι σύνηθες σήμερον το ποοοστάν τών 4 % και εντός ολίγου
το ποσοστον τών 5 °/0 δεν θα είναι πλέον ουτοπία. Δύναται τις δμως να
διερωτηθή εάν μία τοιαύτη μονόπλευρος πρόοδος είναι συμφέρουσα.
Του το ί)ά εξαρτηθή τόσον από τήν νέαν τιμήν τοΰ γάλακτος δσον και
από τήν επίδρασιν τής περιεκτικότητος τοΰ λίπους του γάλακτος επι τής
τιμής αυτού. Έ ν συνεχεία προς τα ανωτέρω δ συγγραφεύς φρονεί δτι δεν
πρέπει να παροράται και ή σημασία τής περιεκτικότητος τοΰ γάλακτος εις
πρωτίδας, αί δποΐαι ως γνωστόν είναι σημαντικώτεραι τοΰ λίπους. "Ή
«τεχνική υγεία» δύναται να πραγματοποιηθή σχεδόν τελείως δια τής προφυλάξεως και δ συγγραφεύς υπενθυμίζει τήν επιτυχίαν κατά τήν εκρίζωσιν τής πανώλους τών βοοειδών και λοιπών νόσων, είτε ακόμη δια βιολο
γικών, φαρμακολογικών και χειρουργικών μέσων. Δια τής εφαρμογής δμθ)ς
τών ανωτέρω τεχνητών μέσων, χωρίς να ληφθή ύ π ' όψιν ή φυσική ικανό
της τοΰ όργανισμοΰ προς αντίστασιν, υποχρεούται δ οργανισμός να αντί
δραση τεχνητώς. Είναι δε φανερον δτι ή τεχνητή σπερματέγχυσις ευνοεί
ετι περισσότερον τήν επίτευξιν ατόμων μειωμένης φυσικής αντιστάσεως.
Περαιτέρω δ συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών κληρονομικών χα
ρακτήρων, οι δποΐοι απειλούν τόσον τήν ύγείαν δσον καΐ τήν ιδιοσυστασίαν τών βοοειδών καΐ κατανέμει αυτούς εις δυο ομάδας : τάς αληθείς
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ασθενείας ή κληρονομικά ελαττώματα και τάς νόσους Ιδιοσυστασίας, μελε
τών την έπίδρασιν εκ της εφαρμογής της Τ. Σ. είς τον τομέα τούτον.
Έξακολουθών δ συγγραφεύς λέγει ori ή Τ. Σ. έχει το μέγα προτέ
ρημα του ελέγχου τοΰ σπέρματος και επιτρέπει οίκω την εκαίμησιν της
γονιμοποιητικής ικανότητος τοΰ ταύρου. *Ή διάλυσις τοΰ σπέρματος δεν
φαίνεται, μέχρι σήμερον, να παρουσιάζη μειονεκτήματα έναντι της χρησι
μοποιήσεως αυτούσιου τοιούτου, τα δέ παραγόμενα δια διατετηρημένου
σπέρματος άτομα δεν παρουσιάζουσι διαφοράς από τα παραγόμενα δια
της φυσικής οχείας. Άγνοονμεν δμως την έπίδρασιν των χαμηλών θερ
μοκρασιών (—79°) τών χρησιμοποιουμένων δια την διατήρησιν τοΰ σπέρ
ματος.
Ούτω ή Τεχνική και ή Ε π ι σ τ ή μ η εισέδυσαν εις τα άδυτα της βιολο
γίας, τα οποία ή φΰσις επιμελώς επροστάτευεν επί χιλιετηρίδας. Τοΰτο
αποτελεί πρόκλησιν της τεχνικής, την οποίαν πλείστοι επιστήμονες παρα
κολουθούν μετ° ανησυχίας, χωρίς όμως να επιθυμοΰν την παΰσιν τής
προόδου ταύτης διότι ή περιέργεια είναι μήτηρ τής έρευνης. Θα επεθΰμουν δμως οΰτοι να άπομακρΰνωσιν την Δαμόκλειον ταΰτην σπάθην από
την κτηνοτροφίαν, φρονοΰντες δτι πιθανόν αΰριον να μεταβάλωσι
γνώμας.
Π.Ν.Δ.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

22α ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΠΖΩΟΤΙΩΝ
Αΰτη έλαβε χώραν είς Παρισίους από 12 μέχρι 17 Μαΐου 1954, υπό
την Προεδρίαν τοΰ Καθηγητοΰ Altara (Ιταλία). Πλέον τών 60 χωρών
άντιπροσωπεΰθησαν (ουχί ή χο5ρα μας).
Ανακοινώσεις μεγίστου επιστημονικοΰ ενδιαφέροντος ελαβον χώραν
υπό τών πλέον ενδεδειγμένων ειδικών επί διαφόρων θεμάτων.
Τα πορίσματα τών συζητήσεων συνοψίζονται είς τα κάτωθι.
Α') Προφύλαξις έκ τής Λύσσης
Το Δ.Γ.Ε. ζητεί από τάς διαφόρους χώρας λόγω τής σοβαρότητος τοΰ
θέματος τής εκριζώσεως τής Λΰσσης δπως :
1) Είς τάς μη η τάς ελάχιστα μεμολυσμένας χώρας εφαρμοσθώσι διαρκή
και δραστικά υγειονομικά μέτρα.
2) Εις τάς βαρέως μεμολυσμένας χώρα;, δπως εφαρμοσθώσιν αυστηρά
υγειονομικά μέτρα εν συνδυασμώ προς τον περιοδικον προληπτικόν έμβολιασμον δλων τών κυνών άνω τής ηλικίας τών 3 μηνών, όπου δ εμβόλια-
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