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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ ΙΟΡΘ ΩΣ Ι Σ
Εϊ το τεύχος 53, 'Ιανουαρίου—Μαρτίου 1964 και εις την σελίδα 66
άνεγράφη εκ παραδρομής της Συντάξεως λανθασμένος τίτλος της αναλύ
σεως τοΰ κ. Ε. Τριαντοπούλου. Ό ορθός τίτλος είναι δ κάτωθι :

ΚΑΝΝΕΤΗ W. ANGUS - BARR W. Μ. Προσβολή γαλακτοφόρων
αγελάδων ύπο Salmonella typhi-murium μη παθογόνου δια τον
ανθρωπον (An out-break of Salmonella typhi-murium
in a Dairy Herd). Vet. Record 1963-75, 731.

infection

V E L L E W. Πρώιμος διάγνωσις εγκυμοσύνης είς την σΰν. (Earlypregnancy-Diagnosis in the sow) Vet. Ree. 1960, 72, 116-118.
Ό συγγραφεύς άπομονοόσας οίστρόνην από τα ούρα εγκύου συός,
ήρευνησε την δυνατότητα χρήσεως τοΰ ποσοτικού προσδιορισμού ταύτης
δια την πρώϊμον διάγνωσιν της εγκυμοσύνη; είς την σΰν.
Έφηρμόσθη μία άπλοποίησις της τεχνικής τοΰ χημικού προσδιορισμού
των οιστρογόνων εις τα οΰρα τής γυναικός.
"Εχουν άναλυθή δείγματα οΰρων από 25 συς 24 εως 32 ημερών εγκυ
μοσύνης και 20 δείγματα οΰρων από 15 μη εγκύους σΰς.
Έφηρμόσθησαν δυο μέθοδοι δια την ύδρόλυσιν. Δια τής χρήσεως δια
λύματος 15°/0 (κατ' δγκον) H C L και βρασμού τών δειγμάτων επί 1 ώραν
υπό άνάδευσιν ή διαφορά μεταξύ τών εγκύων και μή, ζώων υπήρξε λίαν
έντονος (67-37 mg οίστρόνης ανά λίτρον οΰρου δια τα εγ*υα ζώα έναντι
1,8-20,5 mg δια τα μή εγκυα).
Έ ν συμπεράσματι ή μέ\>οδος εδωσεν αξιόπιστα αποτελέσματα και εν
δέχεται να είναι σπουδαιότατη δια την ερευναν τών προβλημάτων τής γονιμότητος είς τους χοίρους.
ΑΝΤ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΧ

H U R S T V. Μελεται επί τής άναφροδισίας εις γαλακτοφόρους αγε
λάδας (Studies of anestrum in dairy cattle). J. Amer. Vet. Med.
Ass. 1959, 135, 471-475.
Έ κ τής εξετάσεως 249 μοσχίδων και 380 αγελάδων προς διαπίστωσιν
κυοφορίας 2 μηνών δια τας πρώτας και 3 μηνών δια τάς δευτέρας εύρέιθη
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οτι τα 19 °/β άπο τάς μοσχίδας και τα 18 °/0 από τάς αγελάδας δεν κυοφο
ρούν. (Τα 57 °/0 των μοσχίδων καί τα 53 °/0 τών αγελάδων εφερον έ'να
ωχρον σωμάτιον).
Τα 14 °/0 από τάς 567 αγελάδας δεν παρουσίασαν όργασμον κατά το
διάστημα τών 70 ημερών μετά τον τοκετόν, άλλα το ποσοστον αυτό εμειώ•θη εις δ °/0 τάς 90 ημέρας μετά τον τοκετόν.
Εις 16 αγελάδας εψηλαφώντο αι ωοθήκαι δις της εβδομάδος από 21-60
ημέρας μετά τον τοκετόν. Αι τρεις εκ τών μη ελθουσών εις δργασμόν κατά
την διάρκειαν της περιόδου ταύτης εΐχον σιωπηράν ώορρηξίαν, άλλα εις
μίαν εξ αυτών υπήρξε περίοδος ηρεμίας 29 ημερών συνοδευομένη υπό πα
ραμένοντος ωχροί) σωματίου.
A N I , ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

(Σ.Κ.Ε.Θ.)

J A N S E N G. Θ ε ρ α π ε ί α τ ώ ν στείρων α γ ε λ ά δ ω ν δια τ η ς μ ε θ ό δ ο υ τ ο υ
Aström. (Erfahrungen mit der Aström sehen méthode bei der
Sterilitätsbehandlung im rahmen der besamung) Tierärztl.
Umsch. 1959, 14, 382-385.
Ό Aström εγχέει πολύ άραιον διάλυμα Lugol εντός της μήτρας 2-4
ημέρας μετά την επίβασιν.
Ό Jansen προσήρμοσε την μέθοδον ταυτην δια της εγχύσεως 190-150
κυβ. εκ. ενός διαλύματος Σουλφόλης «Lotagen» 24-48 ώρας μετά την
σπερματέγχυσιν. Έ π ι 415 αγελάδων τα 73,5 °/0 συνέλαβον.
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

(Σ.Κ.Ε.©.)

M O R R A N T Α. J . & D U N R. Β. Τεχνητή σπερματε'νχυσις π ρ ο β ά 
τ ω ν . Π . ΤεχνικαΙ κ α ί χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ έ ν τ α εφόδια εις το Trangïe
Agricultural Experiment Station. (Artificial insemination of
sheep. I I . Techniques and equipment used at Trangie Agricultural Experiment Station) Aust. Vet. J. 1960, 36, 1-7.
Περιγράφονται ή τεχνική και τα εφόδια δια την σπερματέγχυσιν 1000
προβάτων ετησίως. Παρέχονται λεπτομερώς αί τεχνικά! ανακαλΰψεως τών
οργαζουσών άμνάδων και του χειρισμού του ποιμνίου, της συλλογής του
σπέρματος και σπερματεγχΰσεως.
Περιγράφονται τα εφόδια δια την σπερματοσυλλογήν και την σπερ
ματέγχυσιν με εικονογραφήσεις.
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

(Σ.Κ.Ε.Θ)
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J A K O B S E N Κ. F . & MANN Τ. Βιοχημική έκτίμησις ενός αραιωτι
κού δια το σπέρμα. (Biochemical appraisal of a milk diluent for
semen). J. Agric. Sci. I960, 54, 166-169.
"Εχει μελετηθή το γάλα ως άραιωτικον δια το σπέρμα του ταύρου
του κριού και του χοίρου.
Κριτήρια δια την δραστηριότητα τοΰ σπέρματος υπήρξαν ή αναπνοή
και ή φρουκτόλυσις τών σπερματοζωαρίων.
Το άραιωτικον ήτο παρασκεύασμα άποστειρωθέντος και όμογενοποιηθέντος γάλακτος, συμπληρωθέντος με λίπος γάλακτος, το όποιον έτυποποιήθη και διετέθη εμπορικώς.
Το άπορροφώμενον οξυγόνον μετρηθέν μανομετρικώς επι παρουσία
αέρος ηΰξήθη με την προσθήκην τοΰ άραιωτικοΰ-γάλακτος καθ 1 δλην την
περίοδον της επωάσεως.
Ή έκτίμησις της χρησιμοποιηθείσης φρουκτόζης εγένετο με τήν ταχύ
τητα παραγωγής τοΰ γαλακτικού οξέος. Ή ταχΰτης ίής αναερόβιου παρα
γωγής τοΰ γαλακτικοΰ οξέος υπήρξεν υψηλότερα επί παρουσία τοΰ άραιωτικοΰ κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίοον σταδίων της επωάσεως.
Ή επίδρασις τοΰ άραιωτικοΰ επί της αναπνοής τοΰ σπέρματος υπήρξε
περισσότερον ενδιαφέρουσα με τήν πλουσίαν εις σπέρμα μοΐραν τοΰ εκσπερματίσματος τοΰ χοίρου. Μία δλιγώτερον έντονος επίδροσις παρετηρήθη με
το σπέρμα τοΰ ταύρου, εϊς δε το σπέρμα τοΰ κριοΰ ή επίδρασις υπήρξεν
σχετικώς ασθενής.
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Σ.Κ.Ε.Θ.)

CALAPRICK Α. & D E L L O JOIO Τ. Θερμοκρασία τοΰ βοείου
σπέρματος κατά την έκσπερμάτισιν. (Sulla temperatura dello
sperma del toro ali atto dell'emissione). Act. Med. Vet. Napoli
1960, 5, 539-545.
Περιγράφεται ή χρησιμοποιηθείσα συσκευή συλλογής σπέρματος ταύ
ρου και καταγράφεται ή θερμοκρασία τοΰ σπέρματος. Κατά τον χρόνον
τής εκσπερματίσεως ή θερμοκρασία τοΰ σπέρματος ήτο 26-30° C και ουχί
37-38° C ως ορίζεται υπό άλλων συγγραφέων. Εντός ωρισμένων ορίων ή
θερμοκρασία τοΰ ύδατος εις τον τεχνητον κόλπον δυνατόν να επηρεάζη
τήν θερμοκρασίαν τοΰ σπέρματος.
Α Ν Τ . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Σ.Κ.Ε.Θ.)

BRADEN Α. W., LAMOND D. R. & R A O F O R D Η . Μ. "Ελεγχος
τοΰ χρόνου ώορρηξίας είς το πρόβατον. (The control of the time
ovulation in sheep). Aust. J. Agric. Res. 1960, 11, 389-401.
Ό συγχρονισμός τής ωορρηξίας είς τάς προβατίνας κατά τήν διάρ
κειαν τής εποχής τής ανοίξεως κατορθώθη δια μιας ΙΟημέρου σειράς εγχΰ-
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σεων προγεστερόνης, ακολουθούμενης υπό εγχύσεων P.M.S. (Pregnant
Mare Serum) και χοριογενοΰς ( Η . C G . ) (Human Chorionic Gonado
tropin).
Ό καλΰτερος έλεγχος επετεύχθη δτε ή P.M.S· εδόθη καιά τον χρόνον της τελευταίας έγχι^σεως της προγεστερόνης και ή Η . C G . 24 ώρας
άργότερον.
Με την θεραπείαν αυτήν αϊ περισσότεραι ωορρηξίαι ελαβον χώραν
μεταξύ '20 και 28 ωρών από της εγχύσεως της Η . C G .
Παρ' ολα ταΰτα καμμία από τάς προβατίνας δεν εδειξεν οιστρον κατά
τον χρόνον αυτόν.
Μεγαλύτερα μεταβλητότης εις τον χρόνον της ώορρηξίας ευρέθη δταν
τα διαστήματα μεταξύ Progesterone - P.M.S. και P.M.S. - H.C G. ήσαν
0-48 ή 24 ώραι και 24 ώραι. Με τήν θεραπείαν αυτήν τα 80 °/0 περίπου
των προβατίνων επέδειξαν οιστρον ακριβώς πριν από τήν ωορρηξίαν.
Εις τήν θεραπείαν τήν γενομένην εις διάστημα 0-48 ωρών δταν ή τε
χνητή σπερματέγχυσις εγένετο 3-7 '/2 ώρας μετά τήν εγχυσιν της Η . C G .
εκ τών 22 προβατίνων εις τάς 13 άνευρέ\}η γονιμοποιηθέν ώάριον ή εμβρυον δταν εθανατώθησαν ο ή 35 ημέρας άργότερον.
ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΧ

(Σ.Κ.Ε.Θ.)

Σ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ : Έ π ί της επιστημονικής δραστηριότητος τοΰ Ί ν νστιτούτου Γενικής Ζωοτεχνίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μιλά
νου καί τοΰ Ίταλικοΰ Πειραματικοΰ 'Ινστιτούτου «L. Spallan
zani» Τεχνητής Γονιμοποιήσεως κατά τήν πενταετίαν 19561961 (Sull'attività scientifica dell'Instituto di Zootecnia Generale dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto Sperimentale Italiano «L. Spallanzani» per la Fecondazione Artificiale nel quinquenio 1956-1961, Zoot. Vet., n. s p e c , 1962).
Ή μελέτη αΰτη αποτελούμενη εκ 10 κεφαλαίων, συνοψίζει το επιστημονικον έργον δυο εκ τών σπουδαιότερων καί πλέον γνωστών 'Ινστιτούτων
της 'Ιταλίας.
Αϊ γενόμεναι ερευναι κατά τήν πενταετίαν 1956-61 επί της γενετικής,
ενδοκρινολογίας, διατροφής, παραγωγής, πτηνοτροφίας, ζωοοικονομίας και
αναπαραγωγής, αντικείμενα 300 δημοσιεύσεων και 10 συγγραμμάτων, δει
κνύουν τήν σοβαράν συντελουμένην προσπάθειαν προσφοράς εις τους δια
φόρους τομεΐ; της ζωοτεχνίας τών επιστημονικών τούτων 'Ιδρυμάτων.
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