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Finalement, ils conclnent que la vaccination antiaphteuse con
stitue une arme précieuse, malgré lès quelques défaillances qui ont
pu se presenter.
La grande epizootie en Belgique de 1951 - 52 loin de prouver Γ
inefficacité de la méthode, plaide en sa faveur.
Envisageant aussi la mesure de l'abattage, ils signalent que sous
certaines conditions elle constitue un excellent moyen de defence
pouvant merveilleusement s'associer à la vaccination, comme il a été
démontré en Suisse et, dernièrement en Hollande.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
III.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α
Ύπό
Ι.

ΚΑΡΔΑΣΗ

'Ολίγα προβλήματα εν τη Κτηνιατρική Παθολογία παρουσιάζονται τό
σον πολύπλοκα, δσον το αΐτιολογικον πρόβλημα της Κετώσεως τών γαλα
κτοφόρων αγελάδων. Ή μεταξύ των διαφόρων συγγραφέων υπάρχουσα
ασυμφωνία επί του θέματος αυτού αποδεικνύει δτι πλείστοι αιτιολογικοί
παράγοντες υπεισέρχονται εν τη γενέσει της συνδρομής, την οποίαν κατέ
στησε πλέον συχνήν ή εντατική εκμετάλλευσις τών γαλακτοπαραγωγών ζώων.
Έ ν τη παροΰση μελέτη θέλομεν διακρίνει τους αιτιολογικούς παράγον
τας της Κετώσεως εις δυο κατηγορίας :
α) Εις τους Ενδογενείς ή 'Ατομικούς παράγοντας, τους αναφερομέ
νους εις το όίτομον και
β) Εις τους Εξωγενείς παράγοντας, τους αναφερομένους εις το περι
βάλλον ή τήν διατροφήν.
Κατ' αρχήν, οι ατομικοί παράγοντες, δημιουργοΰντες το έδαφος επί
του οποίου αναπτύσσεται ή Κέτωσις, δύνανται να θεωρηθούν ως προδια
θέτοντα αίτια της Συνδρομής, ενω οι εις το περιβάλλον και ΐδία τήν δια
τροφήν αναφερόμενοι εξωγενείς παράγοντες αποτελούν τα προκαλούντα τήν
κρίσιν αίτια. Έ ν τη αναλύσει τού ρόλου εκάστου των ανωτέρω παραγόν
των θα ύποχρεωθώμεν πολλάκις να συσχετίσωμεν τούτους, ίνα γίνη πλέον
καταφανής ή αιτιολογική αυτών σημασία.
Α'. ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ "Η ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι εύνοοΰντες τήν άνάπτυξιν της Κετώσεως ενδογενείς παράγοντες εί
ναι οι εξής : το είδος τού ζώου, ή φυλή του, το όίτομόν του, ή κληρονομικότης, ή κύησις και ή είς γαλακτοπαραγωγήν μετατρεπομένη γαλουχία εις
τάς γαλακτοφόρους αγελάδας.
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1. Ειδθ£. Ή συχνότης της Κετοίσεως είς t a βοοειδή εξηγείται εκ της
χαμηλής (40-60 χλγο. τοις 100 κατά τον Roberts) και ασταθούς στάθμης
της γλυχαιμίας των ζώων τούτων, εκ τής μικράς ποσότητος του ηπατικού
και μυϊκού γλυκογόνου και τέλος εκ τής φυσιολογίας τής μεγάλης κοιλίας.
Είναι, γνωστόν δ η μέγισεον μέρος των φαινομένων τής πέψεως των
θρεπτικών ουσιών εις τα χορτοφάγα ζώα εξαρτάται εκ τής δράσεως διαφό
ρου μικροοργανισμών. Είς τα μυρηκαστικά ή μεγάλη κοιλία αποτελεί πραγματικόν ζυμωτικον κλίβανον, εντός τοϋ οποίου διάφοροι μικροοργανισμοί
εκτελούν άποδομήσεις και συνθέοεις τών θρεπτικών στοιχείων τής τροφής.
Ούτω ή διάσπασις τής κυτταρίνης είναι έργον τών βακτηριδίων (κυτταρινολυτική ενέργεια), καθώς επίσης, εν πολλοίς, και ή τοΰ αμύλου (άμυλολυτικί| ενέργεια). Ή άποδόμησις τών πρωτεϊνών είναι επίσης κυρίως έρ
γον τών μικροοργανισμών (πρωτεολυτική ενέργεια). Διάφοροι μικροοργανι
σμοί συνθέτουν άμινο - οξέα και πρωτίδας εκ τοϋ μη πρίυτιδικοΰ αζώτου
(πρωτεϊνογονία), καθο')ς επίσης και διαφόρους βιταμίνας (Β, Γ, Κ). Είς
δλας δε τάς περιπτώσεις, το τελικον αποτέλεσμα, δια το ζψον - ξενιστήν,
εκ τής δράσεως τών μικροοργανισμών, εξαρτάται εκ τών ύπαρχουσών εν τω
πεπτικω σωλήνι βιολογικών ισορροπιών : Ισορροπία μεταξύ τών τροφικών
προσφορών, ισορροπία μεταξύ τών μηχανισμών συνθέσεως και άποδομήσεως (Simonet και le Bars).
2. Φ υ λ ή . Είναι παγκοίνως γνωστόν δτι αί λίαν γαλακτοπαραγωγοί
φυλαι αγελάδων (Frise - Holstein, 'Ερυθρά Δανίας κλπ.), καθώς και αι
φυλαί, εις ας το γάλα είναι πλουσιώτατον εις λίπος, είναι αι πλέον ευαί
σθητοι εις την Κέτωσιν.
Δια τής συστηματικής επιλογής και τής εξασφαλίσεο)ς είς το ζώον τών
πλέον ευνοϊκών συνθηκών διατροφής και περιβάλλοντος, προς πλήρη εκδήλωσιν τών κληρονομικών αύτοΰ ικανοτήτων, εδημιουργΓ,θησαν αϊ γνωστοί
φυλαι αγελάδων, είς τάς οποίας ή γαλακτογόνος λειτουργία άνεπτΰχθη είς
καταπληκτικον πράγματι βαθμόν. Αι αγελάδες, αί οποΐαι κατ' αρχήν παρήγον γάλα μόνον δια την γαλούχησιν τοΰ μόσχου των, μετεβλήθησαν είς
θαυμάσιας γαλακτοποιητικάς μηχανάς, εν τη άποδόσει τών οποίων ή απλη
στία τοΰ ανθρώπου δέν γνωρίζει δρια. 'Αποτέλεσμα τής τοιαύτης μεταβο
λής ύπήρξεν ή Κέτωσις, άγνωστος μέχρι πρό τίνος εις πολλάς χώρας, τα
«Γαλακτικά Σύνδρομα» και ή μεγάλη κουστωδία τών «Νοσημάτων τοΰ
Ζωϊκοΰ Πολιτισμού», ως ορθώς τα άπεκάλεσεν από τοΰ 1933, ό L,esbouyries.
Ή βασική αιτία τών νοσημάτων τούτων είναι προφανώς κοινή και προ
δίδει την ελάττωσιν τών ικανοτήτων αντιδράσεως και προσαρμογής τών
ύπεργαλακτοπαραγωγών ζώων.
"Οπως εις τάς μηχανάς οι μηχανικοί προβλέπουν πάντοτε σημαντικά
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περιθοόρια ασφαλείας δια την λειτουργίαν των, ούτω και ή φύσις επροίκισε
3
τους ζώντας οργανισμούς με την ικανότητα ν αντιμετωπίζουν επιτυχώς, δια
καταλλήλου προσαρμογής, τάς διαφόρους επιθέσεις τοΰ περιβάλλοντος, αί
όποΤαι απειλούν την εσωτερικήν τών οργανισμών τούτων ίσορροπίαν (Cl.
Bernard), την όμοιοστασίαν των, ως την αποκαλεί ό Cannon. Ή τοιαύτη
ικανότης αντιδράσεως και προσαρμογής τών ζωικών οργανισμών εξασφαλί
ζει εϊς αυτούς την άνεξαρτησίαν εις το περιβάλλον, εις δ διαβιούν.
Ή ύπεργαλακτοπαραγωγή αποτελεί ήδη μίαν σοβαρωτάτην προσβολήν
κατά της ομοιοστασίας τού οργανισμού, προσβολήν, ή οποία απαιτεί άντίδρασιν τοΰ οργανισμού τούτου και προσαρμογήν. "Οταν δε και αλλαι επι
θέσεις συνενώσουν την ένέργειάν των, ό οργανισμός ούτος, τού οποίου τα
περιθώρια αντιδράσεως και προσαρμογής έχουν σχεδόν εξαντληθή, δεν θα
δυνηθή ν' αντίδραση περαιτέρω, να προσαρμοσθώ και προς τάς ά'λλας επι
θέσεις. Δεδομένου δε δτι ή διατήρησις τής δμοιαστασίας τού ζωικού οργα
νισμού είναι υπό τον ελεγχον τοΰ νευρο-όρμονικού συστήματος, είναι φανερόν, δτι εις τα ύπερπαραγα>γά ζώα, το σύστημα τούτο αποδεικνύεται πολ
λάκις ανεπαρκές, Τνα αντίδραση άποτελεσματικώς εναντίον τών πάσης φύ
σεως επιθέσεων τού περιβάλλοντος, τών Stress, ως συνηθίζεται σήμερον ν'
άποκαλώνται αύται (Selye).
"Οσον άφορα την εύαισθησίαν τών βουτυροπαραγωγών φυλών αγελά
δων (Jersey, Guernesey), αύτη εξηγείται εκ τής ύπεργαλακτοπαραγωγής
τών μικρόσωμων τούτων ζώων και εκ τοΰ εντόνου αυτών λιπιδικού μετα
βολισμού, δστις συνεπάγεται εντονον λειτουργίαν τής ύποφύσεως, ιδία δσον
αφορά την σ(οματοτρόπον όρμόνην, ην, εν κατακλείδι, ως εΐδομεν, θεωρούμεν ύπεύθυνον τής Κετώσεο)ς.
3. "Ατομον. Ή επίδρασις τού ατομικού παράγοντος επί τής προδιαθέσεως τής Κετώσεως, εξηγείται, κατόπιν τών ανωτέρω, εκ τής εξαιρετι
κής παραγωγής γάλακτος ή βουτύρου ατόμων τίνων, καθώς και εκ τής πα
χυσαρκίας πολλών ατόμων. "Οπως και ό Διαβήτης τοΰ άνθρόίιπου, ούτω
και ή Κέτωσις αναπτύσσεται συνήθως επί παχέων ζώων, ατινα δι 5 αφθόνου
τροφής εσχημάτισαν σημαντικά λιπιδικά αποθέματα, ευκόλως κινητοποιήσιμα. Ό έντονος λιπιδικός μεταβολισμός τών ζώων δικαιολογεί εξ άλλου και
εντονον λειτουργίαν τής Σωματοτρόπου εκκρίσεως τού Π.Λ. τής Ύποφύσεως.
4. Κληρονομικότης. Ό ατομικός παράγων δέον να μελετηθή και εν
συνδυασμό) προς την κληρονομικότητα.
Ό Smith, αποδίδων την Κέτωσιν εις ανεπαρκή λειτουργίαν τών ωο
θηκών, παραδέχεται κληρονομικήν μετάδοσιν τής τοιαύτης ανεπαρκείας, ό
δε Roberts, περιλαμβάνων μεταξύ τών αιτίων τής Κετοόσεως και τάς ενδο
κρινικός ανωμαλίας, θεωρεί την κληρονομικήν μετάδοσιν αυτών ώς δυνατήν. Τέλος ό Reul φρονεί δτι υπάρχει κληρονομικός παράγων εις την ενδο-
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κρινικήν κατάστασιν τοΰ ζώου, δστις παράγων εκδηλοΰται δια τάσεο^ς προς
μεταβολικός ανωμαλίας.
Είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι πολλάκις ή Κετωσις διαπιστούται
επί ζώων της αυτής γενεαλογικής σειράς, πράγμα δπερ καθιστά εκδηλον ποιάν
τίνα κληρονομικήν προδιάθεσιν των ζώων.
Κατά το κρατούν σήμερον σύστημα, ή επιλογή των προς άναπαραγωγήν ζο>ων βασίζεται κυρίως επί τής παραγωγικότητος των γεννητόρων και
ουχί επί του βαΌμοΰ αναπτύξεως του νευρο-όρμονικοΰ των συστήματος, δυο
ιδιότητες, ανεξάρτητοι εν πολλοίς αλλήλων, αϊτινες δμως μεταδίδονται εξ
ίσου κληρονομικώς. Συνεπώς το νέον ζώον δεν κληρονομεί μόνον τας πα
ραγωγικός ικανότητας των γεννητόρων, άλλα και το νευρο-όρμονικόν των
σύστημα, τοΰ οποίου ή άνάπτυξις δυνατόν να μη ανταποκρίνεται προς τάς
απαιτήσεις τής παραγωγής.
4. Κΰησις - Γαλουχία - Γαλακτοπαραγωγή. Είναι γνωστόν ο τι ή
Κέτωσις των αγελάδων αναπτύσσεται κατά το τέλσς τής κυήσεως ή συχνότερον κατά την προίτην περίοδον τής γαλακτοπαραγωγής, ήτις αντιπροσω
πεύει την περίοδον τής γαλουχίας των άλλων θηλέίον ζώων. Το γεγονός
τοΰτο, καθ-' ημάς, οφείλεται εις πολλά αίτια, τα κυριώτερα των οποίων
είναι τα εξής :
α) Ή πάχυνσις, ήτις συνοδεύει την εγκυμοσΰνην (Roepke).
β) Ή ορμονική αναταραχή, ή οποία σημειοϋται κατά την εγκυμοσΰνην
και ιδία κατά την εναρξιν τής γαλουχίας συντελεί ασφαλώς εις την ελάττωσιν τής νευρο-όρμονικής ισορροπίας τοΰ θήλεος.
Είναι γνωστόν, δτι, κατά την εγκυμοσΰνην, ό μητρικός οργανισμός,
εκτός Τής πλημμυράς οίστρογόν(ον και προγεστερόνης, εμπλουτίζεται και δια
πλείστων μεταβολικών ορμονών, ώς είναι αϊ γλυκοστεροειδεΐς δρμόναι και
ή κορτικοτρόπος τοΰ Π. Λ. τής Ύποφΰσεως (Α.C.T.Η.), αϊτινες όομόναι
προέρχονται εκ τοΰ πλακοΰντος και τοΰ εμβρύου (Courrier και συν., Α1beaux-Fernet και συν). Κα! αυτή ή μητρική ύπόφυσις παρουσιάζει, κατά
την κΰησιν, ύπερπλασίαν. Κατά τον τελευταΐον δμως μήνα τής κυήσεως,
δταν λαμβάνη χώραν ή εκφΰλισις τοΰ πλακουνπακοΰ συγκυτίου, δ μητρικός
οργανισμός αποστερείται των ορμονών τοΰ πλακοΰντος (Jayle καί Crepy),
μετά δε τον τοκετόν, οΰτος αποστερείται επίσης και τών εμβρυϊκών ορμο
νών. Έ κ τής υπερπλασίας τής μητρικής ύποφΰσεως απομένουν, μετά τον
τοκετόν, ελάχιστα «κΰτταρα κυήσεως» (Gilbert-Dreyfus), αανα βαθμιαίως
εξαφανίζονται. Οΰτω, κατά το τέλος τής κυήσεως καί ιδία κατά τήν εναρ
ξιν τής γαλουχίας καί τής γαλακτοπαραγωγής δημιουργείται ασταθής νευροόρμονική ισορροπία, καθ 5 ην κυρίως το σύστημα
ΑΟΤΗ-γλυκοστ«ροειδεΐς
δρμόναι ευρίσκεται συχνάκις εν ανεπάρκεια ϊνα άνταποκριθή εις ηύξημένας
άνάγκας τοΰ οργανισμοΰ.
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Συγγραφείς τίνες, μεταξύ των οποίων ό Messervy και δ Roberts,
•θεωρούν ως πιθανήν αϊτίαν της Κετώσεως την ΰπερέκκρισιν Προλακτίνης.
Καίτοι ή ΰπερέκκρισις της ορμόνη; ταύτης είναι αναμφισβήτητος εις
τα γαλακτοπαραγωγά ζώα κατά την εναρξιν της γαλακταπαραγωγής εν τού
τοις, φρονούμεν, ou αυτή μόνον προδιαθέτον αίτιον της Κετώσεως δύναται
3
ν άποτελέση κ α θ ' δ συντελοΰσα εις την άπομάκρυνσιν μεγάλων ποσοτήτων
θρεπτικών ουσιών δια τοϋ γάλακτος. Αυτή δε οΰτη ή Κέτωσις χαρακτηρί
ζεται υπό εξαιρετικής μειώσεοος της εκκρίσεως Προλακτίνης, γνωστού οντος
δτι εν εκ των πρώτων και βασικών συμπτωμάτων της Κετώσεοος είναι ή
μείωσις της γαλακτοπαραγωγής. Πρόκειται συνεπώς περί έπισχέσεως τής
εκκρίσεως τής προλακτίνης υπό άλλης τίνος ορμόνης, ήτις, κατά την ήμετέραν άντίληψιν, είναι ή σωματότροπο; ορμόνη (STH), τής οποίας εϊδομεν
την επί τής εκκρίσεως τής ACTH επισχετικήν ενέργειαν.
Ή μεταξύ των ορμονών A C T H και προλακτίνης στενή σχέσις (πιθα
νή εκκρισις αμφοτέρων υπό τών αυτών κυττάρίον του ΠΛΥ - R o b e r t s - δ υ 
σχερής διαχωρισμός εις τα ιδιοσκευάσματα - Zizine κλπ.) ενισχύει τήν επί
τής Κετώσεως παθογενικήν ημών άντίληψιν.
γ) Ή εξαιρετική ποσότης ενεργητικών ουσιών, αΐτινες απεκκρίνονται
δια του γάλακτος και αι όποΐαι δέον ν' αναπληρωθούν δια τής τακτικής
τροφικής προσφοράς τών ουσιών τούτων, αποτελεί έτερον παράγοντα προδιαθέσεως τών γαλακτοπαραγωγών ζώων. Μία άγελάς, παράγουσα 30 λί
τρα γάλακτος ημερησίως, απομακρύνει 1500 γραμμ. γαλακτοσακχάρου (λακτόζης), 1230 γραμμ. λίπους, 48 γραμμ. ασβεστίου και 19 γραμμ. φωσφό
ρου, κατά τους Hedström και Hoflund.
δ) Τέλος ουχί αμελητέος αιτιολογικός παράγων, κατά τήν κύησιν και
τήν αρχήν τής γαλακτοπαραγωγής, είναι τα σοβαρά λάθη διατροφής, ατινα
διαπράττονται συνήθως υπό τών κτηνοτρόφων κατά τάς κρίσιμους ταύτας
περιόδους τής ζωής τής άγελάδος, προς αποφυγήν δυσπεψιών ή αποτόμου
καθόδου γάλακτος.
Β'. ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι είς το ατομον αναφερόμενοι ενδογενείς αιτιολογικοί παράγοντες πα
ρασκευάζουν το έδαφος, επι του οποίου αναπτύσσεται ή Κέτωσις, δια τής
δημιουργίας κυρίως ασταθούς νεύρο - ορμονικής ισορροπίας, ήτις θραύεται
τή επιδράσει διαφόρων εξωγενών παραγόντων, εχόντων σχέσιν με το περι
βάλλον εν φ διαβιοί το ζώον, ή με τήν τροφήν του. Ούτο) οδηγούμεθα είς
τήν μελέτην τής επιδράσεως, επί τής γενέσεως τής Κετώσεως, τής εποχής
του έτους, τοΰ εγκλιματισμού, τών ατμοσφαιρικών μεταβολών, τών συνθη
κών ενσταυλισμοΰ και διατροφής. Αϊ γαστρεντερικαι άνωμαλίαι, καίτοι άποτελούσαι ενδογενή τής Κετώσεως αίτια, θα μελετηθούν ενταύθα, καθόσον
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επενεργούν ως προκαλούντες την συνδρομήν παράγοντες, ώς και οι εξωγε
νείς τοιούτοι.
1. Έπίδρασις της εποχής. Εΐναι γνωστόν οτι εις τάς χώρας, οπού
τα ζώα ενσταυλίζονται μονίμως μόνον κατά τον χειμώνα, η Κέτωσις παρα
τηρείται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνας και ϊδία κατά το τέλος της
περιόδου τοΰ ενσταυλισμοΰ. Το γεγονός τούτο δύναται ν 9 άποδοθή εις διά
φορα αίτια :
α) Εις την εντατικήν, ιδία δια συμπεπυκνωμένων τροφών, διατροφήν
τών ζώων, ήτις συνεπάγεται την πάχυνσιν αυτών, ενφ, αφ 9 ετέρου, δύνα
ται να δημιουργήση ανωμαλίας εις την άνταλλαγήν της ΰλης τών ενεργεια
κών ουσιών, δια τής υπερβολικής αυτής περιεκτικότητος εις πρωτεΐνας ή
υδατάνθρακας.
β) Εις την ελλειψιν μυϊκής εργασίας, συνεπεία τής οποίας τα φυσιολογικώς παραγόμενα κετονικά σώματα, μη χρησιμοποιούμενα εξ ολοκλήρου
προς παραγωγήν ενεργείας, συσσωρεύονται εν τφ οργανισμφ. Ή υψηλή θερ
μοκρασία τών σταΰλων, καθώς και ή ελλειψις οξυγόνου, μειώνουν επίσης
την καΰσιν τών κετονικών σωμάτων και υποβοηθούν την εν τω οργανισμφ
συσσώρευσιν αυτών.
γ) Εις την ύπερβολικήν χρήσιν ενσιρωμένων τροφών, αϊτινες εχουσιν
ύποστή βουτυρικήν ζΰμωσιν (Dijkstra, Seekies, Talsma, Johnson. . .).
δ) Ή ελλειψις βιταμίνης Α, ην ό Patton θεωρεί ύπεΰθυνον τής Κετώσεως, δεν φαίνεται ν 9 άποτελή σοβαρον αϊτιολογικόν παράγοντα τής Συν
δρομής, κατόπιν τών μελετών τοΰ Shaw και πολλών άλλων συγγραφέων.
2. Εγκλιματισμός. Το σΰνδρομον τοΰ εγκλιματισμού αποτελεί φαινόμενον νεύρο - ορμονικού ερεθισμοΰ τοΰ δργανισμαΰ.
Κατά μελέτην τών Cuenot και Laborit, εις τον άνθρωπον, ή αλλαγή
τοΰ κλίματος συνοδεύεται, εν αρχή, υπό σοβαρας αυξήσεως τών οργανικών
καΰσεα>ν, ήτις προδίδει άδρενο - γλυκοκορτικοειδή άντίδρασιν τοΰ δργανισμοΰ. Ή αλλαγή, εξ άλλου, τοΰ περιβάλλοντος, τών συνηθειών, τοΰ τρό
που διατροφής, επηρεάζει ασφαλώς, ψυχικώς η χυμολογικώς, την νεύρο-ορμονικήν ισορροπίαν τοΰ ατόμου. Είναι δε γνωστή ή ανορεξία πολλών ζώων,
τα όποια μεταφέρονται εις άλλον τόπον, άλλάσσουν ίδιοκτήτην, σταΰλον ή
και θέσιν ακόμη.
3. Ή σωματική κόπωσις φαίνεται να εξασκή την αυτήν περίπου
επί τοΰ δργανισμοΰ επίδρασιν με τον εγκλιματισμόν. Εις δημοσιευθεΐσαν
άλλαχοΰ μελέτην ημών, εξεφράσαμεν τήν γνώμην δτι ή κόπωσις δύναται να
συμβάλη εις τήν εκδήλωσιν Κετώσεως εις ευαίσθητα ζώα, δια τής υπερβο
λικής αυξήσεως τών οργανικών καύσεων και τοΰ νεύρο - ορμονικού ερεθι
σμοΰ, ον συνεπάγεται αΰτη προς ίκανοποίησιν τών ηΰξημένων ενεργητικών
αναγκών τοΰ δργανισμοΰ. Οι Rivoire, και Rivoîre και Poujol απέδειξαν,
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δτι το αΐσίϊημα της κοπά)σεω:, εις τα μη

εξησκημένα άτομα, προδίδει λει-

τουργικήν άνεπάρκειαν των επινεφριδίων, εις τον τομέα των γλυκοστεροειδών ορμονών.

4. 'Ατμοσφαιρικά! μεταβολαί. Ή επί τοΰ" οργανισμοί} επίδρασις
αυτών είναι ποικίλη. Το ψΰχος αυξάνει τυς δργανικας καύσεις καί προ
καλεί κυκλοφοριακάς μεταβολάς, ενφ ή πτώσις της ατμοσφαιρικής πιέσεως
δύναται να προκαλέση δια της νευρικής δδοΰ, διαφόρους αρμόνικας καί
χυμολογικας άναιμαλίας. Ή υψηλή θερμοκρασία, οί ισχυροί άνεμοι, οι σί~
φωνες επίσης επηρεάζουν τάς δργανικας καύσεις και την νευρο-δρμονικήν
ισορροπίαν τοϋ οργανισμού.
Εις δλας αύτας τάς περιπτο')σεις δέον να ληφθούν ιδιαιτέρο)ς ύτ"δψιν
δ εθισμός καί ή ιδιοσυγκρασία τών ατόμων, οι μη έξησκημένοι, οι ευαί
σθητοι καί νευρικοί οργανισμοί, επηρεαζόμενοι εΰχερέστερον εκ τών μετα
βολών του περιβάλλοντος.
5. ΈνΟΤαυλίσμός. Ό πλημμελής ενσταυλισμος αποτελεί σοβαρον
παράγοντα συσσωρεύσεως κετονικών σωμάτων εν τω οργανισμό). Το γενονος τοΰτο δέον να ληφθ?ί σοβαρώς ύπ' δψιν παρ 5 ήμΐν, δπου δ ενσταυλισμος τών ευπαθών γαλακτοπαραγωγών ζοίων είναι συνεχής καί πολλάκις
πλημελέστατος. Ή ακινησία τών ζώων, ή υψηλή θερμοκρασία, καθώς καί
ή ελλει\[ης οξυγόνου λόγω μή τακτικής ανανεώσεως roö αέρος, συντελούν
εις την μείωσιν τών οργανικών καύσεων καί συνεπώς καί τής κετολΰσεως.
Εις τα αίτια ταΰτα δέον να προστεθούν καί διάφοροι παράγοντες ΰπερκετογενίας, ως είναι τα σοβαρά λάθη διατροφής, τα όποια πολλάκις δια
πράττονται υπό τών κτηνοτρόφων, τόσον κατά τήν σΰνθεσιν τοΰ σιτηρεσίου, δσον καί κατά τήν παρασκευήν καί διανομήν αύτοΰ εις τα ζώα.
6. Διατροφή. Ή πλημελής διατροφή εθεωρήιίη σχεδόν ανέκαθεν
υπό τών περισσοτέρων συγγραφέων ως δ βασικός παράγων τής εκδηλα)σεως τής Κετώσεως.
Οι Hedström καί Hoflund, Clark καί Weiss, διαστέλλουν τήν εξ
ΰπερσιτισμοΰ Κέτωσιν εκ τής εξ υποσιτισμού τοιαύτης. Οι Lesbouyriès
καί Charton θεωρούν δτι εις τάς μεγάλος επιχειρήσεις, ή Κέτωσις είναι
συνέπεια τοΰ ύπερσιτισμοΰ τών ζώων, οφειλομένη κυρίως εις ελλειψιν ισορ
ροπίας του σιτηρεσίου. Οί Hedström καί Hoflund, Clark καί Weiss,
T h a m d r u p , Roberts, αποδίδουν μεγαλυτέραν αΐτιολογικήν σημασίαν εις
τήν άφθονίαν πρωτεϊνών εν τη διατροφή, ενώ δ Vigue διαβλέπει εις τήν
Κέτωσιν, α π ' εναντίας, ελλειψιν πρωτεϊνών. "Αλλοι συγγραφείς αποδίδουν
τήν Κέτωσιν εις πολυανεπάρκειαν θρεπτικών στοιχείων τής τροφής (le
Reste, Daugherty, Cornette, Lecomte), εις άνεπάρκειαν φωσφόρου (Svanberg), ΐχνο-στοιχείων, ως χαλκού, κοβαλτίου, μαγγανίου (Henderson, Beirem, Bömer . . .), βιταμινών, (Α-Patton, B-Calstrom, Δ-Fohlin). Οί
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C a l s t r ö m , Β. και Ν . τελευταίως, θ ε ω ρ ο ύ ν την Συνδρομήν ως οφειλομένην
ουχί εις τροφικήν άνεπάρκειαν, αλλ 5 ε'ις άνωμαλίαν

τοΰ μηχανισμού αφο

μοιώσεως τών θ ρ ε π τ ι κ ώ ν ουσιών.
Ό Τ Α Ρ Λ Α Τ Ζ Η Σ παρατηρεί, δ ci εις τα περισσότερα βουστάσια τών
"Αθηνών, ή νόσος προκαλείται εκ της υπερβολικής ποσότητος λιπιδών εις το
σιτηρέσιον. "Ως α ν ε φ έ ρ θ η ήδη, συγγραφείς τίνες, ιδία 'Ολλανδοί, κ α τ η γ ο 
ρούν συχνάκις ως υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς της Κετώσεως τάς Ινσιρωμένας τροφάς.
Ή επικρατέστερα τέλος σήμερον άντίληψις είναι δτι εις τάς περισσό τέρας περιπτώσεις ή Κέτωσις οφείλεται είς τον ύποσιτισμόν τοΰ ζοόου ή,
πλέον επακριβώς, εις την ελλειψιν γλυκιδών, είς ελλειπή τροφικήν προσ
φορά ν ή πλημμελή γαστρεντερικήν άπορρόφησιν τών ουσιών τούτων.
Ή μεταξύ τών διαφόρων συγγραφέων υπάρχουσα ασυμφωνία, οδηγεί
ημάς είς πληρεστέραν άνάλυσιν τής αιτιολογικής σημασίας
εν τη γενέσει τής

τής διατροφής

Κετοίσεως.

Ή επίδρασις τής διατροφής εν τη γενέσει τής Κετώσεως δέον να μελ ε τ η θ ή από πολλάς απόψεις : από τής απόψεως τής ενεργειακής
ράς, τής αμέσου δημιουργίας Κετονικών

προσφο

σωμάτων εν τω οργανισμό), τής

επιδράσεως επί τοΰ χημισμού και τής μικροχλωρίδος τής μεγάλης κοιλίας,
από τής απόψεως τής ελλείψεως ωρισμένων βιοκαταλυτών, τής επιδράσεως
επί τής κινητικότητος

τής μεγάλης

κοιλίας.

Έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τάς διαφόρους

ταύτας περιπτο)σεις.
α) Ή ενεργειακή ανεπάρκεια, απόλυτος (νηστεία) ή σχετική
τισμός), υπόχρεοι

τον οργανισμον να προσφυγή

α π ο θ έ μ α τ α , προς κάλυψιν τών ενεργειακών
Το αυτό συμβαίνει δταν πρόκειται

(υποσι

εις τα ενεργειακά αύτοΰ

και λοιπών

αΰτοΰ α ν α γ κ ώ ν .

και περί μεμονωμένης γλυκιδικής ανε

παρκείας, τών γλυκιδών άποτελουσών τάς κ α τ 5 εξοχήν ενεργειακός ουσίας.
Τόσον λοιπόν

ή ασιτία,

δσον και ο υποσιτισμός

ή ή γλυκιδική

ανε

πάρκεια είναι παράγοντες Κεκόσεως, κατά τα ε κ τ ε θ έ ν τ α εις το περί Π α 
θογένειας κεφάλαιον.
β) "Ως απέδειξαν αϊ σημαντικαί ερευναι τοΰ S c h o e n h e i m e r , εκ τών
τροφικών λιπών, ελάχιστα οξέα μικρας άλΰσεως χρησιμοποιεί ό οργανισμός
δια τας άμεσους ενεργειακός τσυ άνάγκας, τοΰ πλείστου τών λιπών τού
των ε ν α π ο τ ι θ ε μ έ ν ω ν ως εφεδρεία τοΰ δργανισμοΰ. " Ο τ α ν δμως αϊ ενερ
γ ε ι α κ ά ! άνάγκαι του οργανισμού δεν καλύπτονται δια τών γλυκιδικών προ
σφορών, ό οργανισμός θ α ύ π ο χ ρ ε ω θ ή να χρησιμοποίηση περισσοτέρας τρο
φικός λιπίδας, τών οποίων δμο)ς ή καΰσις, εν ανεπάρκεια υ δ α τ α ν θ ρ ά κ ω ν
δημιουργεί κετονικά σώματα. Ο ΰ τ ω εξηγείται ή δυσμενής επίδρασις τών
πλουσίων εις λιπίδας, άλλα π τ ω χ ώ ν εις γλυκίδας, σιτηρεσίων. "Ας σημειω θ ή δε δτι ή λιπολυτική ενέργεια τής μικροχλωρίδος τής μεγάλης κοι-
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λίας είναι λίαν περιωρισμένη, καθόσον ή συνήθη; διατροφή των χορτοφά
γων ζώων είναι πτωχή εις λιπαράς ουσίας.
Ή χρήσις ενσιρωμένοον τροφών συνεπάγεται επίσης ενίοτε ά'μεσον
παρα/ωγήν κετονικών σωμάτων εν τφ δργανισμφ.
Ό Forbes άπέδειξεν δτι ο οργανισμός τού μυρηκαστικού απαλλάσσε
ται εΰκόλο)ς των υπό τών ανωτέρω τροφών δημιουργούμενων κετονικών
σωμάτων.
Κατά τον Seekies αι ενσιρωμέναι τροφαί είναι κετογόνοι, δταν περι
έχουν ά'φθονον βουτυρικον δξύ και ελάχιστον γαλακτικόν. Ώ ς εΐδομεν, ό
Johnson θεωρεί ως κετογόνους και τάς τροφάς, αΐτινες παράγουν ΰπερβολικήν ποσότητα δξεικοΰ οξέος.
Είναι γνωστόν, δτι εις τάς ενσιρωμένας τροφάς άνευρίσκομεν φυρά
ματα γαλακτικά, βουτυρικά, κυτταρινολυτικά, καλοβακτηρίδια, μύκητας,
μικρόβια άποσυνθέσεως κλπ. Συνεπώς πλην τών εν ταΐς τροφαΐς ταύταις
λαμβανουσών χώραν ζυμώσεων, αϊτινες συνεπάγονται παραγοογήν κετογόνων σο)μάτων, ώς είναι το βουτυ<^ικον και εν μέρει το δξεικον δξυ, δέον
επίσης να ληφθή υ π ' δ'ψιν και δ εν xf\ μεγάλη κοιλία ανταγωνισμός με
ταξύ τών υπό τών ενσιρωμένων τροφών προσκομιζομένων μικροοργανι
σμών και τών τοιούτων της μεγάλης κοιλίας. Δυνάμεθα όθεν να θεωρήσωμεν, δτι, υπό είδικάς συνθήκας, ή χρήσις ενσιρωμένοον τροφών δύναται
να προκαλέση βαθμόν τίνα Κετώσεως, δίαν αί τροφαί αύται είναι κακώς
συντετηρημέναι και δταν χορηγώνται άνωμάλως και ε nei μακρόν χρονικον
διάστημα.
Εις τήν κατηγορίαν ταΰτην τών ενσιρωμένων τροφών πρέπει να ύπαγάγωμεν και τάς τροφάς, αϊ τίνες χορηγούνται εις τα ζώα, αφού υποστούν
μακράν ζΰμωσιν, συνήθειαν λίαν συχνήν παρ 3 ήμΐν, ιδία εις πολλά βουστάσια τών 'Αθηνών, ως αναφέρει δ Ταρλατζής.
γ) Ή επί τού χημισμού και της μικροχλωρίδος της μεγάλης κοιλίας
επίδρασις τών διαφόρων τροφών παρέχει τήν εξήγησιν της κετογόνου
ενεργείας τών πλουσίων εις γλυκίδας ή πρωτίδας σιτηρεσίων.
Δια της εν τη μεγάλη κοιλία άποδομήσεοος τών εν τφ σιτηρεσίω περιε
χομένων άφθονων γλυκιδών δημιουργούνται άφθονα επίσης λιπαρά πτη
τικά οξέα, ατινα προκαλούν ελάττωσιν τού Ph ( H u n g a t e και συν.), συνε
πεία της οποίας το περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας καθίσταται δυσμενές
δια τήν ζωήν και το έργον τών κυτταρινολυτικών μικροβίων, εξ ου ελάττωσις της πέψεως της κυτταρίνης. Ούτω εξηγείται το περίεργον φαινόμενον, δτι σιτηρέσια πλουσιώτατα εις γλυκίδας περιορίζουν τήν γλυκιδικήν προσφοράν εις τον δργανισμόν, εξομοιούμενα προς τα ανεπαρκή
τοιαύτα (Charton, Hedström και Hoflund, Cornette).
Κατά tòv αυτόν περίπου μηχανισμον και τα πλούσια είς πρωτίδας
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σιτηρέσια, γενεσιουργά αλκαλικών ζυμώσεων κ«ί αποσυνθέσεων, συντελοΰντα εις τη αΰξησιν του Ph τ η ; μεγάλης κοιλίας, δυσχεραίνουν το έργον
των κυεταρινολυτικών βακτηριδίων και συνεπώς ελαττώνουν την γλυκιδικήν προσφοράν είς τον δργανισμόν. Δια της αυξήσεως του Ph της μεγά
λη; κοιλίας, δυσχεραίνεται επίση; και το έργον τών βακτηριδίων, ατινα,
εκ του μη προηιδικοΰ αζώτου (ΝΗ 3 ), συνθέτουν χρησίμους δια το ζώον
πρωτί^ας, εξ ου ελάττωσις και της πρωτιδικής προσφοράς. Έ π ί πλέον, τα
ατελή διάμεσα τοξικά προϊόντα τη; άποδομήσεως τών πρωτιδών, ως είναι
κυρίως τα αμμωνιακα άλατα, άπορροφώμενα, προκαλοΰν μείωσιν τοΰ ηπα
τικού γλυκογόνου, τοΰ ήπατος υποχρεουμένου να εξάσκηση εις μέγιστον
βαθμον την άντιτοξικήν αΰτοΰ λειτουργίαν (Hedström και Hoflund,
Charton, Lesbouyriès και Chartern, Clark και Weiss). Κατά τον Ro
berts, τα πλούσια εις πρωτίδας σιτηρέσια εΐναι γενεσιουργά Κετώσεω;,
ως αυξάνοντα ύπερμέτρως την γαλακτοπαραγωγήν.
δ) Ή ελλειψις ή ή ανεπάρκεια διαφόρων ανόργανων στοιχείων (Ρ,
Ca, Co, Mn, Cu, Mg, Fe) και βιταμινών δύναται ποικιλοτρόπως να επηρεάση την άνταλλαγήν της ΰλης τών ενεργειακών ουσιών.
Είναι γνωστή ή άλληλεξάρτησις τής ανταλλαγής τής ΰλης τών γλυ·
κιδών και τοΰ φωσφόρου, τοΰ τελευταίου τοΰτου μετά τοΰ ασβεστίου.
Το κοβάλτιον, ει; ελλειψιν τοΰ οποίου ό Henderson αποδίδει τήν Κέτωσιν, θεωρείται απαραίτητον στοιχεΐον δια την σΰνθεσιν τών βιταμινών
τοΰ συμπλέγματο; Β, ιδία τής Β 12 , ενφ, άφ° ετέρου, επιδρά διεγερτικώς
επί τής ορέξεως (Sampson, Roberts).
Κατά τους Sandstedt, Dyrendahl και Hjalmarsk εις περιοχάς τής
Νορβηγίας, ένθα παρατηρείται ή Κέτωσις, τα χόρτα περιέχουν το ήμισυ
τοΰ κανονικοΰ μαγγανίου, ή δε προσθήκη τοΰ ιχνοστοιχείου τοΰτου εις
τήν τροφήν περιορίζει τήν συνδρομήν. Σημειωθήτω δτι το μαγγάνων θεω
ρείται απαραίτητον δια τήν σΰνθεσιν τής βιταμίνη; Γ (Lesbouyriès).
Ό χαλκό;, ως και το μαγνήσιον, πιθανόν να έχουν σχέσιν τίνα με
τήν Κέτωσιν, κατά τους Hedström και Hoflund, Beirem, Borner. Τέλος
ό σίδηρος θεωρείται απαραίτητο; δια τήν ανάπτυξιν τή; μικροχλωρίδος
τής μεγάλης κοιλίας.
Έ κ τών διαφόρων βιταμινών άμεσοηέραν και παγκοίνως παραδεδεγ
μένην επίδρασιν επί τής ανταλλαγή; τής ΰλης τών υδατανθράκων έχουν
αι βιταμΐναι τοΰ συμπλέγματος Β. Πιστεΐ'εται δμοας δτι τα μυρηκαστικά
δεν εξαρτώνται εκ τών τροφικών προσφορών τών βιταμινών τούτων καθ
όσον οι μικροοργανισμοί τής μεγάλης κοιλίας συνθέτουν τάς βιταμίνας
ταύτας, πλην δμως δια τήν τοιαΰτην σΰνθεσιν είναι απαραίτητος ή πα
ρουσία γλυκιδών (Simonnêt και Le Bars). Κατά τον Letard, δταν το
σιτηρέσιον είναι πλουσιώτατον είς γλυκίδας, αι εν τή μεγάλη κοιλία πάρα-
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γόμεναι βιταμΐναι Β είναι ανεπαρκείς, αλλ9 οί Hedström και Hoflund
φρονούν δ α ή τοιαύτη ανεπάρκεια άναπληροϋται συνήθως δια των τρο
φικών προσφορών (πίτυρα). Έ ν τούτοις, οί τελευταίοι ου coi συγγραφείς
παραδέχονται δτι κατά την εξ Ύπερσιτισμοΰ Κέτωσιν παρατηρείται ποια
τις άβιταμίνωσις Β. 'Ανεπάρκεια βιταμινών Β δημιουργείται δια της χρή
σει»; φαρμάκο)ν τίνων, ώς σουλφαμιδών καί τίνων αντιβιοτικών, δια τών
οποίων περιορίζεται ή μικροχλωρίς της μεγάλης κοιλίας (Letard). Εις το
γεγονός τοΰτο πιθανόν να οφείλεται καί ή δυσμενής επί της Κετώσεως
έπίδρασις της σουλφανιλαμίδη;, ην διετίστωσεν ό Talsma.
Ό Patton, ως εϊδομεν, βασιζόμενος κυρίως επί τη; συχνότητος της
Κετώσεως κατά τον χειμώνα και της γνωστής προληπτικής και θερα
πευτικής ικανότητος τοϋ νεαροΰ πρασίνου χόρτου, αποδίδει την Συνδρομήν
εις άβιταμίνωσιν Α., γνώμην προς ην δεν συμφωνούν αί πειραματικοί ερευναι (SHAW), καθώς καί ή κλινική παρατήρησις.
Όμοίως εις αντίθεσιν προς τα κλινικά καί πειραματικά δεδομένα έρ
χεται καί ή γνώμη τοΰ Fohlin, δστις ως καί ό Reul, διαπιστοοσας θεραπευπκάς ιδιότητας εις την βιταμίνην Δ 2 ) αποδίδει την Κέτωσιν εις ελλειψιν της βιταμίνης ταύτης.
Συνεπώς διάφοροι βιοκαταλΰται, ιχνοστοιχεία καί βιταμϊναι, δΰναντα 1
ποικιλοτρόπως να επηρεάσουν την ανταλλαγή ν της ύλης τών θρεπτικών ου
σιών. Έ ά ν ή ενέργεια τινών εξ αυτών έχει αρκούντως άποδειχθή καί μελετηθή σήμερον, δι° άλλους παραμένει άγνωστος ή αμφίβολος. Είναι δε δι'>σκολον εις την τοιαΰτην συμβίωσιν, την οποίαν δημιουργεί ή εν τω πεπτικφ
σωλήνι τών μυρηκαστικών ενεργός παρουσία διαφόρων μικροοργανισμών)
να διαχώριση τις την επίδρασιν ουσίας τίνος επί τοΰ μεταβολισμού τοΰ ξενιστοΰ καί τοΰ είδικοΰ τοιούτου της μικροχλωρίδος.
ε) Ή ποιότης τέλος της τροφής, επηρεάζουσα την μικροχλωρίδα καί
την κινητικότητα τής μεγάλης κοιλίας, παίζει σημαντικον ρόλον εις την πέψιν καί άφομοίωσιν τών θρεπτικών στοιχείων.
"Εχει άποδειχθή δτι ή ποιότης τοΰ χόρτου επιδρά επί τής φύσεως καί
τοΰ πλοι^του τής μικροχλωρίδος τής μεγάλης κοιλίας (Simonnet καί le Bars).
Ή τροφή δύναται επίσης να είναι φορεύς μικροοργανισμών, οι όποιοι μετα
βάλλουν τήν εντός τοΰ πεπτικοΰ σωλήνος κρατοΰσαν μικροοργανικήν ΐσορροπίαν. "Οταν δε λάβωμεν υπ' όψιν καί τήν μεταξύ γλυκιδικής καί πρωτιδικής τροφής ύπάρχουσαν αντίθεσιν, τής πρώτης διευκολυνοΰσης τάς όξι
νους ζυμο)σεις, τής δε δευτέρας τάς άλκαλικας τοιαύτας, εξηγοΰμεν το γε
γονός δτι ή απότομος μεταβολή τής διατροφής αποβαίνει παράγων κακής
αφομοιώσεως τών θρεπτικών στοιχείων, καθόσον δεν δίδεται εις τήν μικρο
χλωρίδα ό απαιτούμενος προς προσαρμογήν χρόνος.
Ή κακή φυσική σΰστασις τοΰ σιτηρεσίου (τροφαί σκληραί, βαρεΤαι),
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συντελουσα εις ελάττωσιν της κινητικότητος της μεγάλης κοιλίας, συνεπά
γεται επίσης κακήν άφομοίωσιν των θρεπτικών στοιχείο)ν, λόγφ της πλημ
μελούς άναδεΰσεως ι'ών τροφών, της στάσεως αυτών και των ανωμάλων
ζυμοίσεων, αιτινες επακολουθούν.
Έ κ των ανωτέρω προκύπτει δτι ή επέμβασις της διατροφής εν τη γε
νέσει της Κετώσεω; δέον να μελετηθή εν συναρτήσει προς την φυσιολογίαν
της μεγάλη; κοιλίας. Ή ενεργειακή και ιδιαιτέρως ή γλυκιδική ανεπάρκεια
δημιουργείται ουχί μόνον εκ των ανεπαρκών τροφικών προσφορών, άλλα
καί εκ του κακοΰ μηχανισμού της πέψεως και αφομοιώσεως τών θρεπτικών
στοιχείων της τροφής. Και εις το τελευταΐον τοΰτο σημεΐον υπεισέρχονται
τόσοι παράγοντες, ώστε είναι πολλάκις δυσκολον, αν μή αδύνατον, εις τον
κλινικον να εξαγάγη σαφή αιτιολογικά συμπεράσματα. "Ας μή λησμονώμεν
δε καί το γεγονός δτι αι ενεργειακά! άνάγκαι τοϋ ζώου δεν είναι πάντοτε
αί αυτοί, σταθεραί, άλλα ποικίλλουν αναλόγως τών περιστάσεων (άνάπτυξις,
κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή, επιθέσεις διάφοροι κλπ.). Συνεπώς ενεργειακή,
και ιδιαιτέρως γλυκιδική ανεπάρκεια, δύναται ευκόλως να δημιουργηθή
είτε δι° ελαττώσεως τών εξωγενών προσφορών είτε δι' αυξήσεως τών αναγ
κών του ζώου.
7. ΓαστρεντερικαΙ άνωμαλίαι. Έ φ ° όσον ή άφομοίο^σις τών θρε
πτικών στοιχείων τών τροφών εξαρτάται μεγάλως εκ της λειτουργίας τής
μεγάλης κοιλίας καί του πεπτικού σωλήνος γενικώτερον, είναι φανερόν δτι
αΰτη δύναται να επηρεασθή εκ τών γαστρεντερικών ανωμαλιών, είτε δια
τών ανωμάλων ζυμώσεοον, ας συνεπάγονται, και αΐ όποΐαι επιδρούν τόσον
επί του Ph. δσον καί επί τής μικροχλωρίδος τοΰ πεπτικού σωλήνος, είτε
δια τής μειώσεως τής κινητικότητος τής μεγάλης κοιλίας, ήτις κινητικότης,
ως απέδειξαν προσφάτως οι Simonnet καί συν., ευρίσκεται εν στενώ παπαραλληλισμφ προς το έπίπεδον τής γλυχαιμίας. Έ π ι πλέον, ή ανορεξία,
ήτις συνήθως συνοδεύει τάς τοιαύτας ανωμαλίας, καθώς καί ή ελάττωσις
τής γαστρεντερικής απορροφήσεως, δημιουργούν ένεργειακήν άνεπάρκειαν,
ύποσιτισμον ή άσιτίαν.
"Εχομεν δθεν την γνώμην δτι αι γαστρεντερικαι άνωμαλίαι δεν είναι
μόνον δευτερεΰουσαι κατά την Κέτωσιν, ως πιστεύουν οι Shaw, Χατζηόλος
και Leffel, άλλα δύνανται να εξασκήσουν και πρωτογενή έπίδρασιν επί τής
Συνδρομής, ης την έξέλιξιν οΰτως ή άλλως ασφαλώς επηρεάζουν. Ά ν α φ έ ρομεν δέ καί το γεγονός δτι οι 'Αμερικανοί συγγραφείς, ιδία ο Plummer,
θεωρούν πλείστα νοσήματα του πεπτικού συστήματος ως «Νόσους τής Προ
σαρμογής», οι δέ Γάλλοι Bonfils, Lambling καί Hewitt απέδειξαν δτι
και ή απλή Χρονία διάρροια, διαφόρου προελεύσεως, συνοδεύεται υπό επινεφριδικής ανεπαρκείας.
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ΠΕΡΙΛΗΦΙΣ ΚΛΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το αιτιολογικον πρόβλημα της Κετώσεως είναι αρκούντως πολΰπλοκον
και δεν δύναται να συνοψισθή εις ολίγας μόνον γραμμάς.
Έάν, παθογενικώς, εις τας περισσότερα; των περιπτο')σεων, ή Σινδρομή αΰτη άποτελή εκδήλωσιν ρήξεως της νεύρο-ορμονικής ισορροπίας του
οργανισμού, οι όδηγοΰντες εις το αποτέλεσμα τοΰτο αιτιολογικοί παράγον
τες είναι πολλοί και ποικίλοι, οι μεν συντελοΰντες εις την δημιουργΐαν αστα
θούς νευρο-όρμονικής ισορροπίας (ατομικοί παράγοντες), οι δε προκαλούν
τες την ρήξιν της τοιαύτης ισορροπίας (περιβάλλον, διατροφή, γαστρεντερικαί άνωμαλίαι), δια της δημιουργίας ενεργειακής ανεπαρκείας και δη γλυκιδικής τοιαύτης, των γλυκιδών άντιπροσωπευουσών, ιδία εις τα χορτοφάγα
ζώα, τάς κατ 9 εξοχήν ενεργειακας ούοίας.
Ή ενεργός επέμβασις της μεγάλης κοιλίας εις τον μηχανισμον τής αφο
μοιώσεως των θρεπτικών στοιχείων τών τροφών, καθώς και ή δυνατότης
δημιουργίας βαθμού τίνος Κετώσεως εξ ανεπαρκούς κετολΰσεως ή εκ κακώς
συντετηρημένων τροφών καθιστούν πλέον πολΰπλοκον το αΐτιολογικόν τής
Κετώσεως πρόβλημα και αυξάνουν τάς δυσχέρειας, τάς οποίας δοκιμάζει ό
δ κλινικός κτηνίατρος προς έξαγωγήν σαφών αιτιολογικών συμπερασμάτων.
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III. Eziologie
Par
J.

Cardassis

Directeur du Laboratoire Bactériologique
Vétérinaire de Salonique
Le problème étiologique de l'Acétose est très complexe et ne peut
être résumé en quelques lignes.
Si, dans la majorité des cas, le syndrome traduit une rupture de
l'équilibre neuro-hormonal de l'organisme, les facteurs étiologiques
qui y conduisent sont nombreux et multiples, les uns diminuant la
stabilité de l'équilibre neuro-hormonal de l'organisme (facteurs individuels liés à la productivité, l'engraissement, la gestation et la lactation), les autres provoquant la rupture de cet équilibre, par la défi-
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cience énergétique, en particulier glucidique, qu'ils réalisent (milieu,
alimentation, troubles gastro-intestinaux).
L'intervention active du rumen dans les processus d'assimilation
des matériaux nutritifs, ainsi que la possibilité d'une Acetose par
insuffisance de cétolyse ou à partir d'aliments mal conservés, contribuent à rendre le problème étiologique de l'Acétose de plus complexes
de la pathologie vétérinaire, à le ranger parmi ceux qui agacent le
plus le clinicien, soucieux de tirer des conclusions précises, en vue
de l'établissement d'une prophylaxie rationnelle, qui fera l'objet d'une
autre étude.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

"Υπό

Σ. Γ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Υ
Νομοκτηνιάτρου 'Αττικής
Κατά το έτος 1953 έλαβε χώραν ό άντιλυσσικος εμβολιασμός των κυνών
της περιφερείας 'Αθηνών καί Προαστείων, εμβολιασθέντοίν από της 8ης
μέχρι της 23ης Μαΐου 13.486 κυνών εις την περιφέρειαν της Πόλεως των
'Αθηνών και από της 24ης Μαΐου μέχρι της 30ής'Ιουνίου 8.910 κυνών εις
την περιοχήν τών διαφόροον Προαστείων αυτής.
'Από τής 25ης Αυγούστου 1953, κατόπιν της υ π ' αριθ. 146010)5818
αποφάσεως τοΰ κ. Υπουργοί) Γεωργίας διενεργείται εις το Κυνοκομεΐον
τής Εταιρείας Προστασίας Ζώων εμβολιασμός τών κυνών, εμβολιασθέντων
μέχρι τέλους Μαΐου ε. έτους 579 τοιούτων ζώων ως εξής :
1953
1953
1953
1953
1953

Αύγουστος
Σεπτέμβριος
'Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολον

κΰνες
»
»
»
»

49
66
54
37
32

» 238

1954 'Ιανουάριος
1954 Φεβρουάριος
1954 Μάρτιος
1954 'Απρίλιος
1954 Μάϊος
Γενικον Σύνολον

κΰνες 41
»
41
»
64
»
50
» 145
»

579

Οΰτω ενεβολιάσθησαν υπό τής υπηρεσίας μας 22.396, υπό δε Ιδιωτών
Κτηνιάτρων εις τάς Κλινικάς, 1223, τοΰ άριθμοΰ τών εμβολιασθέντων
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