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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Κ. Δ. ΒΛΑΧΟΥ, Καθηγητού Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης :
Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα αγροτικά ζώα. (2α εκδοσις, 1957).
Ή κατά τα τελευταία ετη σημειωθείσα ευρεία διάδοσις της τεχνητής σπερματεγχύσεως εις τα κατοικίδια αγροτικά ζώα με τα αγαθά, άπο απόψεως υγειο
νομικής και ζωοτεχνικής, αποτελέσματα τα όποια αύτη εσχεν, ήγαγε τον διαπρεπή
συνάδελφον κ. Βλάχον όπως έκδώση εις νέαν βελτιωμένην και συμπεπληρωμένην
εκδοσιν το κατά το έτος 1955 εκδοθέν παρ' αύτοΰ έγκόλπιον τεχν. σπερματεγχύσεως.
Ή παροΰσα εκδοσις δέν προορίζεται πλέον δια τους απλούς σπερματεγχύτας άλλα παρέχει χρησίμους πληροφορίας επί τής μορφολογίας και φυσιολογίας
των οργάνων τής αναπαραγωγής, επί τής ενδοκρινολογίας ώς και επί τής τεχνικής
τής σπερματεγχύσεως αί όποΐαι θα δύνανται επωφελώς να χρησιμοποιηθώσι υπό
τών ασχολουμένων ή άσχοληθησομένων με την Τ.Σ. συναδέλφων.
Έ π ί τοΰ σημείου τούτου άς έπιτραπή εις τον γράφοντα να έκφραση την εύχήν όπως οί νέοι ιδίως συνάδελφοι στραφώσι προς τον τομέα αυτόν τής Κτηνια
τρικής 'Επιστήμης όστις θα άποτελέση όχι μόνον, διέξοδον έπαγγελματικήν δια
τους Ιδίους άλλα και θα έπιτρέψη είς αυτούς να προσφέρωσι σημαντικωτάτας
υπηρεσίας εις την Έθνικήν Οίκονομίαν.
Ή περιεχόμενη εν τω παρόντι Έγχειριδίω ύλη κατανέμεται είς τα εξής
κεφάλαια :
Ι. 'Ιστορικόν.
I I . Πλεονεκτήματα Τεχν. Σπερματεγχύσεως.
I I I . Γεννητικά όργανα τοΰ άρρενος.
IV. Σπερματοληψία.
V Γενικαί άρχαι εκτιμήσεως σπέρματος.
VI. "Οργανα αναπαραγωγής τής Άγελάδος.
VII. Στοιχεία Ενδοκρινολογίας.
V I I I . Περί 'Οργασμοί;.
IX. Στοιχεία κληρονομικότητος.
Χ. Σπερματέγχυσις.
X I . Πρακτικαί όδηγίαι.
Ή συστηματική κατάταξις τής ύλης και ή σαφήνεια αί όποΐαι χαρακτηρί
ζουν την συγγραφικήν έργασίαν τοΰ κ. Βλάχου καθιστώσι το περί Τ. Σ. έγχειρίδιον τοΰτο πολύτιμον δια πάντα άσχολούμενον μέ την μέθοδον ταύτην επιστήμονα.
Κ.Β.Τ.
Σ. Γ. ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητού Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης : Κτηνιατρική Τοπογραφική 'Ανατομική. ("Εκδοσις 1η, Σελ. 354).
Συνεχίζων την γόνιμον συγγραφικήν έργασίαν του, ό εκλεκτός συνάδελφος
και καθηγητής τής ανατομικής εν τη Κτηνιατρική Σχολή κ. Σ. Μιχαήλ, έξέδωκε
προσφάτως τήν Κτηνιατρικήν «Τοπογραφικήν Άνατομικήν» του άποτελουμένην
έκ 354 σελίδων και περιέχουσαν άφθονους εικόνας και σχήματα.
Τό σύγγραμα τοΰτο παρά τήν σχετικήν συντομίαν του, περιλαμβάνει άπάσας
τάς χρησίμους γνώσεις τάς σχετικάς προς τήν Τοπογραφικήν άνατομικήν
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των ίπποειδών, των βοοειδών και τοΰ κυνός επί των οποίων κυρίως οι Κτηνία
τροι επεμβαίνουν, παρέχον αύτοΐς πάσαν χρήσιμον σχετικήν πληροφορίαν.
Ή Κτηνιατρική Τοπογραφική 'Ανατομική διαιρείται εις τρία μέρη :
Το Α' μέρος περιλαμβάνει τάς χώρας της κεφαλής ύποδιαιρουμένας είς επιπολής και εν τω βάθει.
Το Β' Μέρος περιλαμβάνει τάς χώρας τοΰ κορμού, δηλ. τήν σπονδυλικήν
στήλην, τον τράχηλον, τον θώρακα, τήν κοιλίαν και τήν πύελον και τέλος,
Το Γ' μέρος περιλαμβάνει τάς χώρας των άκρων ήτοι τοΰ προσθίου και τοΰ
οπισθίου άκρου.
Ή άψογος ορολογία και ή ακριβής περιγραφή συνδυαζόμενη προς τήν όρθολογικήν κατάταξιν της ΰλης καθιστώσι το σύγγραμμα τοΰτο άπαραίτητον δια
πάντα συνάδελφον.
Κ.Β.Τ.
ΕΛ. Τ Σ Ι Ρ Ο Π Α Ν Ν Η : Συμβολή είς τήν άνατομοτταδολοΥΐκήν μελέτην τ ο ν νεΦριτΙδων των ζώων κα) ιδιαιτέρως της Σπιλώδους Νεφρίτιδας των μόσχων.
(Διατριβή επί υφηγεσία. Θεσσαλονίκη).
Είς τήν έργασίαν ταύτην ό Συγγραφεύς μελετά τάς νεφρίτιδας των ζώων
άπο μορφολογικής ίδίως απόψεως και ιδιαιτέρως τήν καλουμένην «σπιλώδη» νε
φρίτιδα των μόσχων.
Το όλον έ'ργον συνιστάμενον εξ 186 σελ. μετά 73 πρωτοτύπων μακροσκοπι
κών και μικροσκοπικών φωτογραφιών και 10 πινάκων, διαιρείται είς δύο μέρη.
Είς το πρώτον μέρος μελετάται ενδελεχώς ή παθολογική ανατομική των νε
φρών αρχής γενομένης εκ της περιγραφής της αυτοψίας των νεφρών. Περιγρά
φονται εν συνεχεία αί αλλοιώσεις εκάστου τών στοιχείων τοΰ νεφρικού ίστοΰ και
εκτίθεται περαιτέρω ή μελέτη τών ανατομικών μορφών τών νεφρίτιδων τών ζώων.
Το δεύτερον μέρος άφορα είς τήν λεπτομερή ανατόμο - παθο - αιτιολογικήν
μελέτην ειδικής νεφρίτιδος τών μόσχων καλούμενης «σπιλώδους» ως εκ της μα
κροσκοπικής όψεως της αλλοιώσεως, χαρακτηριζόμενης υπό της παρουσίας επί
της επιφανείας τών νεφρών σπίλων διαφόρου άριθμοΰ, σχήματος, και μεγέθους.
Αί έ'ρευναι τοΰ συγγραφέως έγένετο επί 45.110 μόσχων σφαγέντων είς τα
Δημοτικά Σφαγεία τών Βρυξελλών είς διάστημα δέκα μηνών. Έξητάσθ-ησαν μακροσκοπικώς 1376 ζεύγη ήλλοιωμένων νεφρών. Έ κ τούτων επελέγησαν προς μικροβιολογικήν και ίστολογικήν έξέτασιν 250 ζεύγη και έπετελέσθησαν άνω τών 5000
ίστολικών τομών.
Είς το πρώτον τμήμα τοΰ δευτέρου μέρους της εργασίας αναγράφεται τό
ιστορικόν της νόσου και ή μέθοδος εργασίας, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, ή γεω
γραφική κατανομή ταύτης και αί συνθήκαι εκτροφής και διατροφής τών προσβαλ
λόμενων υπό της αλλοιώσεως μόσχων. Παρεντίθενται διάφορα στατιστικά δεδο
μένα άφορώντα είς αυτήν και περιγράφεται εκτενώς ή μακροσκοπική και μικρο
σκοπική είκών ώς και ή μικροβιολογική και βιολογική έ'ρευνα τοΰ συγγραφέως.
Το δεύτερον τμήμα άφορα είς τήν αίτιοπαθογένειαν τής νόσου. Είς τοΰτο
περιλαμβάνεται εκτενής συζήτησις επί τών μέχρι τοΰδε θεωριών επί τής αίτιοπαθογενείας, εκτίθενται αί νεώτεραι αντιλήψεις επί τών παθεργικών φαινομένων
και περιγράφονται αί απόψεις τοΰ συγγραφέως όστις υποστηρίζει μίαν θεωρίαν
δια τήν έρμηνείαν τής αίτιοπαθογενείας τής νόσου. Συνδέων πράγματι στενώς
τήν αίτίαν τής νόσου μετά τών συνθηκών διατροφής τών φερόντων τήν άλλοίωσιν
μόσχων και στηριζόμενος επί τής ανευρέσεως νέων άνατομοπαθολογικών στοιχείων
ερμηνεύει τήν άλλοίωσιν ώς αποτέλεσμα αντιδράσεων άλλεργικοΰ τύπου. Τήν
έρμηνείαν τής αλλεργικής φύσεως τών αλλοιώσεων ενισχύουν ή υ π ' αύτοΰ παρατηρηθεΐσα ίστική ήωσινοφιλία και ή άνεύρεσις όλως αρχικών αλλοιώσεων μετά
βλάβης τών τριχοειδών, ώς και τα ένθαρυντικά αποτελέσματα τής πειραματικής
του επί μόσχου ερεύνης, εις όν επέτυχε άλλεργικήν σπειραματονεφρίτιδα.
Πρόκειται περί πρωτοτύπου και ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας ή
οποία θα άναγνωσθή μετά μεγάλου ενδιαφέροντος.
Κ.Β.Τ.
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