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ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINICE ΓΑΑΑ Ε Β Γ Α
Π Ε Ρ ΙE Χ Ε I:

2 8 0

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

Σήμερα είναι εις δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής
Βιταμίνης D για τήν άνάπτυξι τοΰ οργανισμού του άνΒρώπου καί, κυ
ρίως, των παιδιών.
Διότι, έκτος τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά,
προφυλάσσει τα παιδιά από τον ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν
με τήν ελλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται δ σκελετός τους.
Εύχολος καί ευχάριστος τρόπος για ν' αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο
από τά παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους, είναι νά
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISE, πού, έκτος άπα τα
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σε φυσική Βιτα
μίνη D.
Ή ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της Επιστήμης εις
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη :
Το παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ.
Το ΓΑΛΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον εκθεσίν του
εΐζ τήν έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς) με αποτέλεσμα τήν
αυξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις βάρος της περιερχομένης είς το
γάλα χοληστερόλης.
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί
υπεριώδεις ακτίνες αποτελούν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R V I T A L ) .
"Ετσι έξηγεΐταί καί ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών
S C H E E R , G R A S S E R , DUJOL, R O G E T , L A S S A B U È R E ,
R A N D 0 U 1 N , L E S N É καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων εις τήν
άνάπτυξιν τοΰ σκελετοΰ, τοΰ 6άρους καί της έν γένει διαπλάσεως τών
νεαρών οργανισμών.
Ή διαφορά της ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ
A C T I N I S E άπα τά λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι το
γάλα ΕΒΓΑ A C T I N I S É περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D
κατά χιλιόγραμμαν, ένω τά λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι' αυτό το
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTINISE είναι περισσότερο υγιεινό, πε
ρισσότερο θρεπτικό.

ΕΒΓΑ
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τοΰτο αποθνήσκει εξ ασφυξίας, δι δ και συνιστάται ή εκτέλεσις τ η ; και
σαρικής τομής.
e
Τα αποτελέσματα τής επεμβάσεως ταύτης υπήρξαν άριστα. H άγελάς
διεσώ-θη, ό δε μόσχος, θήλυς μεγαλόσωμος προερχόμενος εκ τής τεχνητής
γονιμοποιήσεως εξήχθη υγιής και επέζησεν. Ή ολη εγχείρησις διεξήχθη
κατά τα γνωστά ώς τα ανωτέρω και δεν εσημειοόθη ουδεμία μετεγχειρη
τική επιπλοκή.

Ή άγελας του Μ. Θ. κατοίκου Όρφανίου-ΙΙαγγαίου, μετά τής εκ καισαρικής
τομής μοσχΐδος της και του εκ φυσιολογικού τοκετού μόσχου της.
Την 1-1-1961, ήτοι 20 μήνας και 21 ημέρας από την διενεργηθεΓσαν
ΰ φ ' ημών καισαρικήν τομήν, ή εν λόγω άγελάς ετεκε φυσιολογικώς μόσχον
άρρενα ύγιέστατον εκ τεχν. γονιμοποιήσεως.
Την 15-3-1962, ήτοι 14 μήνας και 13 ημέρας μετά τον δεύτερον φυσιολογικον τοκετόν, και πάλιν ή εν λόγο) άγελάς ετεκε και τρίτον μόσχον
θήλυ, ύγιέστατον εκ τεχν. σπερματεγχυσεως.
Περίπτωσις τετάρτη.
Ύ π ό του Π. Σ. κατοίκου Παλαιοχο)ρίου-Παγγαίου, διεκομίσθη εις το
παρ' ήμΐν "Ιδρυμα την 16-4-1959 δυστοκοϋσα άγελας από διημέρου με τα
εξής χαρακτηριστικά : άγελάς, φυλή; εγχώριας, ηλικίας 27 μηνών, χρώμα
τος φαιοΰ καί λίαν μετρίας θρεπτικής καταστάσεως.
Διεπιστώσαμεν τον θάνατον τοΰ εμβρύου και δη νεκρικήν άκαμψίαν
αΰτοΰ, κοιλία ελαφρώς διατεταιιένη, ανορεξία, αδιαθεσία, θερμοκρασία
39,3° C, καρδία εξησθενημένη. Έ κ τοΰ αιδοίου άπεβάλλοντο πυοσηπτικά
εμβρυακά υγρά, αί δε εξωθετικαί ώδίνες εΐχον παύσει.
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Άπεφασίσαμεν την καισαρικήν τομήν, ή οποία και έλαβε χώραν κατά
την ιδίαν ως και εις την πρώτην περίπτωσιν σειράν, με την διαφοράν δτι
έγένετο μόνον τοπική αναισθησία.
Κατά την διάνοιξιν της μήτρας έξήλθεν ά'φθονον πυοσηπτικον δΰσοσμον ύγρόν. Έξηγάγομεν το εν νεκρική ακαμψία εύρισκόμενον έ'μβρυον και
άφηρέσαμεν το άποκεκολλημένον μέρος τοΰ πλακοΰντος.
Έτοποθετήσαμεν εντός της μήτρας δυο υπόθετα τερραμυκίνης και τρία
υπόθετα Sulfa-Urea και ακολούθως μετά την συρραφήν της μήτρας, εισηγάγομεν εντός της κοιλιακής κοιλότητος 3.000.000 U . I . κρυσταλλικής πενικιλλίνης εν συνδυασμό) με άποστειρωμένην σουλφαμεζαθίνην. Είτα συνερράιραμεν τους χιτώνας κατά στρώματα δια κατ-γκούτ No 2 καΐ χονδρής μετάξης, ή δε άπολΰμανσις τών χειλέων τοΰ τραύματος εγένετο δια βάμμα
τος ιωδίου.
Μετεγχειρητική αγωγή και πορεία : άντιγαγγραινικος ορός, άντιτετανικός ορός, αντιβιοτικά και καρδιοτονωτικά. Τήν επομένην της εγχειρήσεως
διεπιστώσαμεν εντονον πυρετικήν άντίδρασιν (40,1° C), άνορεξίαν και άδιαθεσίαν. Κατόπιν συστηματικής θεραπείας δι* αντιβιοτικών, μετά 48ωρον
παρετηρήσαμεν σημαντικήν βελτίωσιν, πλην δμως ή θεραπεία εσυνεχίσθη
επί δεκαήμερον, οπότε και επανήλθεν εις τήν φυσιολογικήν της κατάστασιν.
Ε π τ ά μήνας άργότερον, αΰτη εθανεν συνεπεία οξείας δηλητηριάσεως.
Περίπτωσις πέμπτη.
Άγελάς, 26 μηνών, φυλής ήμιβελτιωμένης, χρώματος βαθέος κάστα
νου, τοΰ Ι.Π. κατοίκου Πυργοχωρίου-Παγγαίου, παρουσίαζεν τήν 22-9-1959
δυστοκίαν λόγω εστενωμένης πυέλου.
Το εμβρυον προερχόμενον εκ τεχν. γονιμοποιήσεως δυσαναλόγως μεγαλόσωμον και εν ζωή εισέτι, εφέρετο μετά τήν ρήξιν τών εμβρυϊκών σάκκων, εντός τής πυελικής κοιλότητος μόνον δια τών εμπρόσθιων άκρων.
Ή κεφαλή υπερβολικά μεγάλη εύρίσκετο ένσφηνομένη κάτωθεν τής λεκάνης.
Άπεφασίσαμεν τήν καισαρικήν τομήν. Προτιμήσαμεν αυτήν τήν φοράν
τήν άριστεράν λαγόνιον χώραν, καθότι επί τής δεξιάς διεπιστώσαμεν πά
λαιαν κοιλιοκήλην, μέγεθος πορτοκαλιού, ή οποία ενδεχομένως θα παρημπόδιζε τήν επέμβασίν μας.
Άκολουθήσαμεν τήν μέθοδον τοΰ Vicard, και ή τομή εγένετο κάτωθεν
και έμπροσθεν τής μηροκνημιαίας άρθρώσεως και επί μήκους 40 εκ. Έ γ έ 
νετο και πάλιν μόνον τοπική αναισθησία, ή μεγάλη κοιλία μετετοπίσθη
ευκόλως, ή δε περαιτέρω εγχείρησις διεξήχθη κατά τα γνωστά.
e
O μόσχος εξήχθη υγιής και επέζησεν, ή δε μήτηρ του επανήλθε συν
τόμως εις τήν φυσιολογικήν της κατάστασιν.
Μετά εν έτος περίπου, ή δια καισαρικής τομής εγχειρηθεϊσα ώς ανω
άγελάς ώδηγήθη εις σφαγεΐον ένθα και έσφάγη.
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Περίπτωσις έκτη.
Ά γ ε λ ά ς , 32 μηνών, φυλής ήμιβελτιωμένης,

φαιοΰ βαθέως, του Π . Ι .

κατοίκου Φιλίππων-Καβάλας, παρουσίαζε δυστοκίαν την 29-1-1960.
Κατά την διάρκειαν όμως τοΰ 24ώρου
πρακτικοί και

εμπειρικοί

επεχείρησαν

της

ημέρας ταύτης, διάφοροι

ν' άποπερατώσωσι

την

δυστοκίαν

ταΰτην, άνευ τινός αποτελέσματος.
Την επομένην και περί ώραν 13 μ. μ. εκλήθημεν

τηλεφωνικώς με την

παράκλησιν δπως μεταβώμεν επειγόντως εις το ώς άνω χωρίον, ίνα εκτελέσωμεν καισαρικήν τομήν προς διάσωσιν της άγελάδος.
Ευρομεν το ζώον κατακεκλιμένον εις άπελπιστικήν

κατάστασιν. Σ φ υ γ 

μός μόλις αισθητός, θερμοκρασία 37,4° C, καρδία εξησθενημένη, αΐ δε εξω
τερικά! ώδΐνες εϊχον παύσει από την προηγουμένην.
Το έ'μβρυον νεκρόν,

μεγαλόσωμον,

τυμπανικον

και

ξηρόν, εύρίσκετο

κατά το 1/3 εκτεθειμένον εις την δίοδον τοΰ πυελογεννητικοΰ
ρίς να είναι δυνατή ακόμη ή ψηλάφησίς του ένεκα

σωλήνος, χ ω 

τών βαρύτατων και εκ

τεταμένων μετ' αιμορραγιών κακώσεων τών γεννητικών οργάνων.
Προ τής οΐκτρας ταύτης καταστάσεως και τη επιμονή τοΰ ιδιοκτήτου
τοΰ ζώου άπεφασίσαμεν τήν καισαρικήν τομήν. Ήκολουθήσαμεν τήν ιδίαν
τεχνικήν και λοιπάς λεπτομέρειας ώς εις τήν πρώτην περίπτωσιν. Ε ξ ή χ θ η
το νεκρόν εμβρυον και έπηκολοΰθησεν έντονη θεραπευτική αγωγή δι' αντι
βιοτικών, σουλφοναμιδών και καρδιοτονωτικών. Τα αποτελέσματα της επεμ
βάσεως ταύτης ήσαν θ α υ μ ά σ ι α . Ή άγελάς τήν 20ήν μετεγχειρητικήν ήμέραν άπεκατεστάθη τελείως και έπανήλθεν εις τήν φυσιολογικήν της κατά
στασιν, πλην δμως εκ τής ώς άνω πληγής ένθα εγένετο ή καισαρική τομή
έ'ρρεε πΰον και κατέληξεν εϊς συρίγγιον, το όποιον επουλώθη μετά τρίμηνον.
Τήν 17-11-1961 ό ιδιοκτήτης τοΰ ζώου μας επληροφόρει οτι ή ώς άνω
άγελάς ευρισκομένη εις τον έ'κτον μήνα τής κυήσεως της άπέβαλεν.
Τήν 27-5-1963 ή εν λόγω άγελάς έτεκε φυσιολογικώς
ύγιέστατον εκ τεχν. γονιαοποιήσεως.

μόσχον

άρρενα

Περίπτωσις εβδόμη.
Ά γ ε λ ά ς 37 μηνών, φυλής Σ Β Ι Τ Σ , χρώματος φαιοΰ, τοΰ Μ. Θ. κατοί
κου Πολυστΰλου-Καβάλας, δυστοκοΰσα από τήν προηγουμένην διεκομίσθη
εις το π α ρ ' ήμΐν " Ι δ ρ υ μ α τήν 19-6-1963.
Κατά τήν εξέτασιν ευρομεν τήν πΰελον κατεχομένην υπό τών δγκων
τών δες. εμπρόσθιου και άριστ. οπισθίου άκρων τοΰ εμβρύου. Τα άκρα
ταΰτα πιεζόμενα προς άλληλα προεβάλλοντο έξωθεν τής σχισμής τοΰ αιδοίου.
Ή προβολή αυτή, ώς μας επληροφόρει ο ιδιοκτήτης τοΰ ζώου, έδημιουργήθη υπό πρακτικών, οΐτινες εκ λάθους συνέλαβον τα αντίθετα άκρα
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τοΰ εμβρύου και άφοΰ προσέδεσαν ταϋτα δια σχοινιού, προσεπάθουν άκάρ5
πως καθ· δλην την νΰκτα ν' άποπερατώσωσι τον τοκετόν.
Το εμβρυον ήδη νεκρον και εν καταστάσει τυμπανισμοΰ εφέρετο κατό
πιν τούτου εΐς έγκαρσιον σχήμα, ο δε μετασχηματισμός του έτΰγχανεν αδύ
νατος, καθότι ή προβαλλόμενη μοίρα του εμβρΐίου ήτο ισχυρώς ενσφηνω
μένη εν τη πυέλφ καί ακίνητος δια της χειρός ώθήσεως.
Γενομένης δε της καισαρικής τομής επι τοΰ δεξιοΰ κενεώνος κατεβλή
θησαν παρ' ημών τη βοήθεια και τοΰ νοσοκόμου μάταιαι προσπάθειαι ου
μόνον δια την έξαγωγήν του εμβρύου εκ τοΰ κοιλιακοΰ τραύματος, άλλα και
δια την μετατόπισιν ακόμη τοΰ εντός τής μήτρας ευρισκομένου τοιούτου, μη
στρεφομένου μήτε προς τα πρόσω μήτε προς τα οπίσω.
Κατόπιν τούτου απεφασίσθη ή εμβρυοτομή εκ τής κολπικής όδοΰ. Συνεκρατήθη οΰτω υπό τοΰ νοσοκόμου ή κεφαλή τοΰ εμβρύου δια άγκΰστρου
μετά τοΰ άριστ. εμπρόσθιου ποδός εκτός τοΰ κοιλιακοΰ τραύματος και είτα
προέβημεν μετά μεγίστης δυσκολίας και κόπου, είς την αποκοπήν τοΰ δεξιοΰ
εμπρόσθιου ποδός, εις το σημεΐον τής ωμοπλάτης τη βοήθεια τής αλΰσεως
Chasseniac.
Ή μετέπειτα συνεχιζόμενη καισαρική τομή διεξήχθη όμαλώς καί ή
τοσοΰτω ταλαιπωρηθεΐσα άγελάς κατόπιν τής δεοΰσης θεραπευτικής αγωγής
επανήλθεν άριστα είς την φυσιολογικήν της κατάστασιν. Το νεκρον εμβρυον
μεγαλόσωμεν εζΰγιζε 43 Kg.
Έ ν τη περιστώσει ταΰτη μας εδόθη ή ευκαιρία να εκτελέσωμεν μίαν
καισαρικήν τομήν έν συνδυασμώ με εμβρυοτομίαν.
Μετά πεντάμηνον, προβάντες εις την έξέτασίν της δια τοΰ απευθυσμέ
νου, ουδέν το παθολογικον διεπιστοόσαμεν καί ό αφροδίσιος οργασμός επανελήφθη κανονικώς.

Περίπτωσις ογδόη.
J

Άγελάς ηλικίας 2 /s ετών, φυλής εντόπιας, χρώματος φαιοΰ, τοΰ Ρ. Ι.
κατοίκου Όφρυνίου-Παγγαίου, δυστοκοΰσα από 18ώρου, διεκομίσθη εις το
παρ' ήμίν '"Ιδρυμα τήν 5-7-1963.
Έγένεχο καισαρική τομή επί του δεξιοΰ κενεώνος συνεπεία στενώσεως
τής πυέλου. 'Εξήχθη νεκρόν εμβρυον, ή δε άγελάς μετά διήμερον άπεκατεστάθη πλήρως.
Πέντε μήνας άργότερον αυτή ώδηγήθη είς σφαγεΐον ένθα και εσφάγη.

Περίπτωσις ένατη.
Σΰς, φυλής εντόπιας 11 μηνών τοΰ Λ. Λ. κατοίκου ΚοκκινοχώματοςΚαβάλας διεκομίσθη τήν 24-8-195S εϊς το παρ' ήμΐν "Ιδρυμα ένεκα δυσ
τοκίας.

ΠΤΗΜΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΜΒΟΑΙΑ

DR> SALSBURYS LABORATORY
CHARLES

CITY,

IOWA

-

U.S.A.

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΉΝΟΤΡΟΦΙΑ

MEOIC-ΑΙΌ
SALSTREP
SULQUIN
WAHNE
NORMAL
ΑΠ-S ULF A
AV/-TA8
ÇERMEX
ΕΜΒΟΛΙΑ

Βιταμινούχο-άντιβιοτικό παρα
σκεύασμα (Φόρμουλα), τονωτι
κό, ορεκτικό, θεραπευτικό.
Μοναδικό για τή χρονία 'Ανα
πνευστική νόσο ( Α ϊ ρ - Σ ά κ ) .

Για την Κοκκιδίαση, οξεία χο
λέρα και τύφο.
Υ γ ρ ά πιπεραζίνη, για τά κοινά
σκουλήκια.
Μοναδικό γιά όλα τ α εσωτερι
κά παράσιτα. (Σκουλήκια, σκου
ληκάκια των τυφλών εντέρων,
ταινίες).
Μοναδικό γιά τή Μολυσματική
Κόρυζα (Κρυολογήματα).
Γιά τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ
ναμωτικό, καταπραϋντικό τού
πεπτικού συστήματος.

Γενικό απολυμαντικό.

Τά πιο εύχρηστα, πρακτικά και
αποτελεσματικά εμβόλια ψευδοττανώλους, διαλυτά στο πόσιμο νε ό καΙ διφθερίτιδος μέ πηρουνάκι.
Μεγάλης διαρκείας και για όποιαδήπ τε ηλικία.
ΑΝΤ/ΣΩΠΟΙ : Γ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΘΗΝΑΙ:
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"BIT-A-MIN „
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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ΚΑΙ

- Α Ι Γ Ο Π Ρ Ο Β Α Τ Ω Ν -

Λ Ο Ι Π Ω Ν

Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Ι Ω Ν

Χ Ο Ι Ρ Ω Ν
Ζ Ω Ω Ν

(Εις χαρτόσακκους σφραγισμένους των 35 χγ. με ετικέττες άναγράφονσες οδηγίες χρήσεως και πλήρη ανάλυση).
ΓΕΩΡ. Μ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α. Ε.
( ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1920 )
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Κατά την κολπικήν εξέτασιν, δια των δάκτυλων, διεπιστώσαμεν δτι ή
δυστοκία ωφείλετο εις εστενωμένην πΰελον.
Άπεφασίσαμεν την καισαρικήν τομήν. Ή σΰς κατεκλήθη επί της χει
ρουργικής τραπέζης, και μετά την δια νοβοκαΐνης διαλ. 1 °/„ τοπικήν άναισθησίαν καΐ προετοιμασίαν, ενηργήθη τομή εις τήν δεξιάν λαγόνιον χώραν,
εις το μέσον περίπου της αποστάσεως μεταξύ λαγονίου ακρολοφίας καΐ τε
λευταίας πλευράς, επί μήκους 15 εκ.
Ή εγχείρησις διεξήχθη κανονικώς και εξήχθησαν συνολικώς τέσσαρα
ζώντα έμβρυα. Οι πλακούντες άφηρέθησαν εκ τοΰ τραύματος και εντός της
μήτρας ετέθησαν δυο υπόθετα τερραμυκίνης και εν οΰτερίνης. Ήκολοΰθησεν ενδοπεριτοναϊκή έ'γχυσις βιοθεραπευτικών, συρραφή κατά στρώματα καΐ
τελεία ραφή τοΰ δέρματος. Μετεγχειρητικώς έχορηγήθησαν αντιβιοτικά επί
πενθήμερον.
Ή μήτηρ και τα νεογνά εξετράφησαν κανονικώς.

Περίπτωσις δεκάτη.
Σΰς, φυλής εγχώριας, 10 μηνών τοΰ Λ. Τ. κατοίκου Κοκκινοχώματος,
παρουσίαζε δυστοκίαν τήν 23-11-1959 από τριημέρου.
Ή γενική κατάστασις τής συος ήτο μετρία, εκ δε τοΰ αιδοίου άπεβάλλοντο δύσοσμα εμβρυϊκά υγρά. Δια τής κολπικής \|>ηλαφήσεως διεπιστώθη,
δτι ή πυελική κοιλότης ήτο κενή, πλην δμως δια τών άκρων τών δακτιίλων
και προς το πρόσθιον τοίχωμα τής πυέλου ευρέθη ή ράχις εμβρύου εστραμμένη προς τα πρόσω. Έ ν τή περιπτώσει ταΰτη ουδεμία αμφιβολία ύπήρχεν
δτι ή δυστοκία ωφείλετο εις το εγκάρσιον σχήμα τοΰ εμβρύου. Άπεφασίσαμεν τήν καισαρικήν τομήν καΐ ή συς κατεκλήθη επί τής αμάξης τοΰ ιδιο
κτήτου. Ήκολουθήσαμεν τήν ιδίαν τεχνικήν και τακτικήν ως και εις τήν
προηγουμένην. Εξήχθησαν συνολικώς εξ έμβρυα νεκρά, ανά τρία εξ εκά
στου κέρατος, εν εμφυσηματώδη καταστάσει λόγω επελθούσης σήψεως.
Μετεγχειρητικώς εχρησιμοποιήθησαν αντιβιοτικά και ή σΰς άπεκατεστάθη πλήρως.

ΠερίΛτωσις ενδέκατη.
Αΐξ, ήμιβελτιωμένης φυλής, οικόσιτος, ηλικίας ενός έτους τής Κυρ. Κ.
κατοίκου Άμισιανών, διεκομίσθη εις το παρ 5 ήμΐν "Ιδρυμα τήν 29-1-1960.
Αυτή παρουσίαζεν άπαντα τα σημεία επικειμένου τοκετοΰ, άπωλέσασα προ
ολίγων μόλις ωρών το άμνιοτικον και άλλαντοειδές ΰγρόν.
Γενομένης κολπικής εξετάσεως εξηκριβώθη ατελής διαστολή τής μήτρας,
μή επιτρέπουσα τήν δια δάκτυλων ψηλάφησιν τοΰ εμβρύου.
'Απεφασίσθη ή καισαρική τομή, ήτις και ένηργήθη επί τοΰ δεξιοΰ κενεώνος εις το μέσον τής αποστάσεως μεταξύ λαγονίου ακρολοφίας και τελευ-
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ταίας πλευράς επί μήκους 15 εκ. Έγένετο και πάλιν μόνον τοπική αναισθη
σία και εξήχθησαν μετ' ευκολίας δυο ζώντα έμβρυα, ανά εν εκ τών δυο κε
ράτων. Άφηρέθη το μεγαλΰτερον μέρος τοΰ πλακοΰντος και εισήχθη εντός
της μήτρας εν ΰπόθετον τερραμυκίνης και ποσότης διαλ. πενικιλλίνης.
Μετεγχειρητικώς εχρησιμοποιήθησαν αντιβιοτικά. Την επομένην παρετηρήθη έντονος πυρετική άντίδρασις, τελεία ανορεξία, αστάθεια των άκρων,
κοπρόστασις, δύσπνοια, ταχυκαρδία, επιπεφυκότες ύπεραιμικοί. Έσυνεχίσθη
ή δέουσα θεραπευτική αγωγή.
Μετά τριήμερον αυτή εθανε συνεπεία περιτονίτιδος και βαρείας λοιμώ
ξεως. Σημειωτέον δτι ή εγχείρησις αυτή έλαβε χώραν κατά τον μήνα Ί α νουάριον υπό δυσμενεστάτας συνθήκας και δριμΰτατον ψΰχος.
Περίπτωσις δωδέκατη.
Την 25-6-1961, μας εδόθη ή ευκαιρία να έκτελέσωμεν και μίαν καισαρικήν τομήν επί δυστοκούσης γαλής, ηλικίας 8 μηνών, φυλής κοινής και
λίαν μικρόσωμης τοΰ Θ. Χ. κατοίκου Έλευθερουπόλεως.
Ή εν λόγω γαλή ώδινεν από διημέρου ή δε γενική κατάστασίς της ήτο
μετρία. Καρδία εξησθενημένη, αναπνοή ταχεία, κοιλία διατεταμένη.
Δια της περιφοράς τοΰ εντός τοΰ κολεοΰ είσαχθέντος δάκτυλου ημών,
δεν ήδυνήθημεν να έρευνήσωμεν επαρκώς το μητρικον στόμιον, το όποιον
άλλως τε έδιδε τήν εντΰπωσιν πτυχής πεπιεσμένης και κεκαλυμμένης υπό
μαλθακοΰ ιστοΰ. Μόνον δια τοΰ λεπτότατου και λίαν τεταμένου τοιχώματος
τής μήτρας ήσθανόμεθα τήν μικράν κεφαλήν εμβρύου.
Προφανώς ή δυστοκία αΰτη να ώφείλετο εις άπόφραξιν ή εις σΰμμυσιν ή εις σμικρότητα του εξωτερικοΰ μητρικοΰ στομίου, λόγω τής νεαράς
ηλικίας τοΰ ζώου και τοΰ πολύ μικροΰ αναστήματος του.
'Απεφασίσθη ή καισαρική τομή. Ή γαλή κατεκλήθη επί τής αριστεράς
πλαγίας θέσεως και άφοΰ επεδέσαμεν απαντάς τους όνυχας τών ποδών της
δια βάμβακος και γάζης ϊνα καταστήσωμεν ταΰτην άκίνδυνον, προέβη
μεν εις τήν γνωστήν προετοιμασίαν και τοπικήν άναισθησίαν δια νοβοκαΐνης διαλ. 1 °/0 τής χώρας εφ' ης θα έγένετο ή επέμβασις. Ή τομή έγένετο
επί τοΰ δεξιοΰ λαγόνος, εις το μέσον τής αποστάσεως μεταξύ λαγονίου ακρο
λοφίας και τελευταίας πλευράς επί μήκους 7 εκ.
Έ κ τοΰ δεξιοΰ κέρατος εξήχθησαν δυο ζώντα έμβρυα άτινα και επέζη
σαν, εκ δε τοΰ άριστεροΰ έτερα δυο, πλην όμως αμφότερα νεκρά. "Ωσαύτως
διεπιστώθη δτι το εν εξ αυτών δπερ αρχικώς έψηλαφήσαμεν δια τοΰ τετα
μένου τμήματος τής μήτρας ήτο ελαφρώς εξοιδημένον.
'Ακολούθως δια λαβίδων άφηρέθη το άποκεκολλημένον μέρος τοΰ πλα
κοΰντος και εισήχθη εντός τής μήτρας ποσότης διαλ. πενικιλλίνης.
Έ ν συνεχεία προέβημεν εΐς τήν συρραφήν τής μήτρας δια κατ-γκοΰτ
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No 0 και μετά την διευθ·έτησιν των εντερικών ελίκων, επανατοποθετήσαμεν
ταΰτην είς την φυσιολογικήν της θ-έσιν. Τάς εν τη περιτοναϊκή κοιλότητι
ποσότητας αίματος και υγρών αφηρέσαμεν επιμελώς δια άπεστειρωμένου
βάμβακος και εγχΰσαμεν εντός της κοιλιακής κοιλότητος 200 χ.μ. κρυσταλ
λικής πενικιλλίνης. Ή συρραφή τοϋ περιτοναίου εγένετο επίσης δια κατγκούτ No 1, του δε δέρματος καί μυών δια κλωστής νάϋλον. Μετεγχειρητικώς εχρησιμοποιήθησαν αντιβιοτικά επί πενθ-ήμερον, το κοιλιακον τραΰμα
ιάθ-η συντόμως, ή δε γαλή άποκατεστάθ-η πλήρως εντός ελαχίστου χρονικού
διαστήματος.

Ή

ύποστάσα τήν καισαρικήν τομήν γαλή Μ ε τ α t(*>v δύο νεογνών,
ολίγας ημέρας μετά την έγχείρησιν.

Τον Μαρτιον τοΰ 1962, ώς μα; επληροφόρει ό ώς άνω ιδιοκτήτης, ή
τοσοΰτω ταλαιπωρη^εΐσα γαλή έ'τεκε φυσιολογικώς δυο ζώντα έμβρυα, και
τήν ά'νοιξιν τοϋ 1963 έτερα τέσσαρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έ κ τής παρούσης εργασίας, έ'νθα περιγράφομεν 12 περιπτώσεις καισα
ρικών τομών, ατινας έ'σχομεν κατά καιρούς τήν εΰκαιρίαν να εκτελέσωμεν
επί διαφόρων ζώων, δυνάμεθ-α να εξαγαγωμεν τα εξής συμπεράσματα :
1) Αι πραγματοποιηθεΐσαι ύφ 3 ημών καισαρικά! τομαί διενεργήθ-ησαν
κατά κανόνα επί πρωτοτόκων ζώων.
2) Αι αιτίαι και αί ενδείξεις αϊτινες προέκυψαν δια τήν έκτέλεσιν τών
καισαρικών τομών υπήρξαν : α) αϊ στενο^σεις τής πυέλου, β) αΐ ύπερβολικαί
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διαστάσεις του εμβρύου, γ) αί κακαί προβολαι τών εμβρύων μη δυναμένοον
να μετασχηματισθώσιν, δ) ή μερική σπασμωδική συστολή τών μυών τοΰ
εξωτερικού μητρικού στομίου, μετ' ακαμψίας τοΰ μυϊκοΰ τοιχώματος τοΰ
τραχήλου της μήτρας, ε) ή ατελής διαστολή της μήτρας, στ) ή νεκρική
ακαμψία τοΰ εμβρύου, ζ) το εγκάρσιον σχήμα τοΰ εμβρύου, και η) ή άπόφραξις ή ή σμικρότης τοΰ εξωτερικού στομίου της μήτρας.
3) τΩς μέρος της διανοίξεως της κοιλιακής κοιλότητος, επροτιμήθη
πάντοτε και εφ 3 δλων τών περιπτώσεων, εξαιρέσει της 5ης, ή δεξιά λαγόνιος
χώρα μεταξύ λαγονίου ακρολοφίας και τελευταίας πλευράς. Αυτή φρονοΰμεν ότι προσφέρεται καλλίτερον δια τήν εξαγωγήν τοΰ κυοφοροΰντος κέρα
τος εκ της κοιλίας, καθότι κατά τους τελευταίους μήνας της κυήσεως ό πυθμήν της μήτρας ωθείται κατ' ανάγκην προς τα πρόσω, δεξιά καΐ κάτω.
4) Προς εκτέλεσιν της ναρκώσεως εγένετο χρήσις πάντοτε της νοβοκαΐνης διάλυμα 2 °/β δια τα μεγάλα ζώα και 1 °/0 δια τα μικρά, δια τήν τοπικήν άνάισθησίαν και μόνον εις ώρισμένας περιπτώσεις της τουτοκαΐνης
2°/β ig δια τήν άνω έπισκληρίδιον άνάισθησίαν. Άπεφΰγαμεν τοιουτοτρό
πως εις πάσαν περίπτωσιν τήν γενικήν άνάισθησίαν ή οποία συνήθως
τυγχάνει επικίνδυνος δια τήν ζωήν τοΰ εμβρύου. Πιστεΰομεν δτι, επί το
πλείστον εις πάσαν περίπτωσιν διενεργείας καισαρικής τομής, ή τοπική αναι
σθησία τυγχάνει επαρκής.
Εις άπάσας τάς περιπτώσεις ή άποκόλλησις τοΰ πλακοϊντος εγένετο
δια τοΰ τραύματος κατά τήν εγχείρησιν. Φρονοΰμεν δτι ή επέμβασις αυτή
τυγχάνει εύκολος και ακίνδυνος καθότι ή μετά τήν εγχείρησιν άφαίρεσις
τοΰ πλακοΰντος δια τής χειρός, δύναται αφ' ενός μεν να προκαλέση τήν ρήξιν τής μήτρας εις το σημειον εφ' ών εγένοντο αί ραφαί, και α φ ' ετέρου
να ερεθίση έ'τι περισσότερον το τραΰμα.
6) Έ κ τών, εκ καισαρικής τομής γονιμοποιηθεισών επακολουθητικώς
αγελάδων, δυο εξ αυτών και ή γαλή ετεκον επανειλημμένως φυσιολογικώς.
Εις λοιπάς περιπτώσεις δεν ήδυνήθημεν να έλέγξωμεν τήν δυνατότητα
τής άνα παραγωγής των, δια τους λόγους ους δια κάθε περίπτωσιν περιγράφομεν.
7) Εις μίαν από τάς ύποστάσας καισαρικήν τομήν αγελάδας (περίπτο;»σις 1ης) διεπιστώθη αυτόματος στείρωσις συνεπεία ΰπολειτουργίας τών ωο
θηκών. Φρονοΰμεν δτι το γεγονός τοΰτο έχει καί γενικωτέραν σημασίαν
μεταξύ τών κίνδυνων έκ καισαρικής τομής, δι' δ καί ή περίπτωσις αΰτη
τής στειρότητος χρήζει εις το μέλλον ειδικής μελέτης και παρακολουθήσεως.
8) Εις ούδεμίαν περίπτωσιν εσημειώθη θνησιμότης μητρική, πλην
τής αιγός.
9) Εις τους ως ά'νω δια καισαρικής τομής τοκετούς, δεν έ'σχομεν ουδέ
ποτε νεογνικήν ή εμβρυϊκήν θνησιμότητα έκτος τών εκ τών προτέρων, (προ
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της επεμβάσεως) διαπιστωθεισών τοιούτων. Πιστευομεν o n εις τοΰτο συνετέλεσεν : α) ή τοπική νάρκωσις, β) ή άνευ καθυστερήσεως έκτέλεσις της
καισαρικής τομής και γ) ή μη διενέργεια τής επεμβάσεως ταύτης επί π ρ ω ί 
μων και προώρων εμβρύων.
10) Μετεγχειρητικούς, εις ούδεμίαν των περιπτώσεων μας έ'σχομεν σοβαράς επιπλοκάς, ειμή μόνον τής αίγός, ή οποία και εθανεν συνεπεία περιτονίτιδος και βαρείας λοιμώξεως. Ή μετεγχειρητική κοιλιοκήλη δεν εσημ ε ι ώ θ η ουδέποτε, αί δε αιμορραγίαι, αΐ οξείαι και χρονίαι μολύνσεις, ως
και ή ρήξις τής μήτρας, ελλειψαν ολοσχερώς από τάς ημετέρας περιπτώσεις.
11) Α ν α φ έ ρ ο μ ε ν μίαν συνδυασμένην έπέμβασιν καισαρικής τομής μετά
εμβρυοτομής.
12) Τ α αποτελέσματα των διενεργηθεισών καισαρικών τομών υπήρξαν
ευνοϊκά δια την προστασίαν τής μητρός και εμβρύου, χάρις τής πολυτίμου
βοηθείας των αντιβιοτικών οραρμάκων, λαμβανομένου υ π ' δψιν δτι και τα
μέτρα ασηψίας λόγο) περιβάλλοντος ήσαν ανύπαρκτα.
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Δελτίον της "Ελληνικής Κτηνιατρικής "Εταιρείας
R E S U M É
L'OPERATION CÉSARIENNE EN PRATIQUE
Par
AN. ANASTASIOU
Vétérinaire

Dans son travail ci-dessus l'auteur décrit le mode opératoire de douze
operations césariennes exécutées d'une part à huit vaches laitières et d'autre
part àdeux truies, à une chèvre et une autre à une chatte. Les résultats ont
été excellents sauf un échec de l'opération sur la chèvre. Dans le sudit travail on expose les differences de la frequence de l'opération césarienne en
comparaison entre la femme et les animaux en Grèce, ensuite on décrit le
manuel opératoire adopté par lui-même, les sortes de dystocies suivant le cas
et séparément, les résultats consécutifs des interventions et des informations
ultérieures en ce qui concerne la fécondation future des animaux opérés. En
suite il décrit le mode opératoire de l'anesthesie, au cas de stérilité sans cause
apparente et une intervention césarietne combinée avec embryotomie.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΡΙΑΣΙΣ

Τ Η Σ 9-4-1964

Προεδρία : EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
"Ελαβε χώραν εις TÏ(V επί της όδοΰ Μητροπόλεως 9 αΐθουσαν του
Ε θ ν ι κ ο ί 'Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας. Παρόντες 41 εταίροι.
Μετά την άνάγνωσιν καί Ιπικΰρωσιν των πρακτικών της προηγουμένης
συνεδριάσεως εισάγονται προς εγκρισιν αΐ αιτήσεις τών κτηνιάτρων κ.κ.
1) Κων. Κουσίδη 2) Ό ρ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 3) Κ ω ν . Νέσκου, 4) Κ ω ν . Π α παναστασίου, 5) Γ ε ω ρ γ . Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ , 6) Σ π υ ρ . Μαρκάτη, 7) Δημ. Κου
φ ά , 8) Ά ν . Γκώγκου και 9) κ. Μαρίας Μαστρογιάννη δια την είσδοχήν
των ώς εταίρων της Ε . Κ . Ε . Γίνονται ομοφώνως δεκταί.
Έ ν συνεχεία ό κ. Δημ. Μπρόβας προβαίνει εις την άνακοίνωσιν της
μετά τών κ.κ. Ι . Καρδάση, Ι . Καραβαλάκη και Χ ρ . Π ά π π ο υ εργασίας των
υπό τον τίτλον : «"Ερευνα επι της αντιγονικής αξίας του παραγομένου
εν τ ώ Ινστιτούτο.) ' Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετού εμβολίου. Ή εργασία θ α δημοσιευθή t i ; το Δελτίον τ η ; Ε . Κ . Ε .
Μετά το πέρας της ανακοινώσεως διεξάγεται συζήτησις εις ην λαμβά
νουν μέρος οι κ.κ. Έ λ . Τριαντόπουλος, Ν . Τζωρτζάκης, Π . Λραγώνας, ΓΙ.
Μπαλωμένος και Σ τ . Σ τ ο υ ρ α ΐ τ η ς .
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