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Βιβλιοκρισία!-Νέα βιβλία
Book review

Sécurité d'emploi des pesticides

('Ασφαλής χρήσις των γεωργικών

φαρ

μάκων).
Organisation Mondiale de la Santé, 1973, No. 513, σελ. 60, τιμή 4 F r s .
(Έδημοσιεύθη εις τήν Γαλλικήν κα 1 Ά γ γ λ ι κ ή ν , υπό δημοσίευσιν εις
τήν Ρωσικήν κ α ! Ί σ π α ν ι κ ή ν ) .
Προς πώλησιν εις Βιβλιοπωλεΐον 'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4, 'Αθή
ναι (Τ. 1 2 6 ) .
Ή έκθεσις αύτη της 'Επιτροπής 'Εμπειρογνωμόνων του Παγκοσμίου
'Οργανισμού Υ γ ε ί α ς είναι αφιερωμένη αποκλειστικώς είς τ α γεωργικά φάρ
μακα, μελετώνται δε δια πρώτην φοράν τα γεωργικά προβλήματα τα απορ
ρέοντα εκ τής χρήσεως γεωργικών φαρμάκων, τα όποια δεν χρησιμοποιούν
ται ά π ' ευθείας εις τήν καταπολέμησιν τών φορέων.
Το πρώτον μέρος τής εκθέσεως άφορα είς τα χρησιμοποιούμενα εντομο
κτόνα εν τ ή δημοσία υγεία, δίδεται δε ιδιαιτέρα έ'μφασις εις τα προϊόντα D . D . T .
κα!

D i c h l o r v o s , δια τα όποια τελευταία έχει έκδηλωθή κάποια ανησυχία.

Αναφέρονται, έν συντομία, τα αποτελέσματα τών προσφάτων πειραματισμών
εις τα ζώα κα" πλεΐσται παρατηρήσεις έπ* ανθρώπων εκτεθειμένων εις τα έν
λόγω προϊόντα. Αϊ σχέσεις δόσις—άπόκρισις κα 5 δια το D . D . T . , δόσις—άθροιστικότης αναλύονται εις το κεφάλαιον αυτό τής εκθέσεως. Δια το D . D . T . ει
δικώς προτείνεται ή διενέργεια λεπτομερών μεταβολικών μελετών ως κα 5 ή
διεύρυνσις τών παρατηρήσεων έπ- τής επιδράσεως του D . D . T . εις άτομα εκτε
θειμένα, λόγω επαγγέλματος, εις παρατεταμένην έπαφήν με το προϊόν τούτο.
Έ ξ άλλου, διατυποΰνται συστάσεις άναφορικώς με τήν άπεντόμωσιν αεροσκα
φών δι' ατμών

Dichlorvos.

Ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατέστρωσεν επίσης το πρόγραμμα OMS
δια τας δοκιμάς κα 1 τήν άξιολόγησιν τών νέων εντομοκτόνων. Το πρόγραμμα
τούτο περιλαμβάνει τους δρους οχι

μόνον δια τήν ασφαλή χρήσιν τών εντομο

κτόνων, άλλα κα> τών μυοκτόνων,

τών

μαλακιοκτόνων και άλλων μέσων κα

ταπολεμήσεως τών φορέων. 'Αναφέρονται λεπτομερείς ενδείξεις σχετικώς με
τάς παρατηρηθείσας έν τή πράξει άπο το 1966 και εντεύθεν, τοξικάς παρενέρ
γειας δι' ένδεκα εντομοκτόνα χρησιμοποιούμενα δια ψεκασμούς διαρκείας τών
οικιών. Ή επιτροπή καθώρισεν τους σκοπούς τών περαιτέρω ερευνών, ύπέ-

-
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δειξεν τα προϊόντα τα όποια χρήζουν δοκιμών εις εύρυτέραν κλίμακα και συν
ιστά προσοχήν έπί των προφυλάξεων, αϊ όποΐαι δεν λαμβάνονται.
Ή εκθεσις περιλαμβάνει ανάλογους πληροφορίας δια τα χρησιμοποιού
μενα προσφάτως προϊόντα προς καταπολέμησιν της φθείρας του άνθρωπου.
"Οσον άφορα την έφαρμογήν εντομοκτόνων εις ύπερ—περιωρισμένον
(volume u l t r a — f a i b l e = V U F )

τη βοήθεια αεροσκαφών ή άλλων

ογκον
μέσων,

πλεΐσται δσαι ενδείξεις συνηγορούν δια την σπουδαιότητα του ρόλου της τε
χνικής ταύτης εις την άντιμετώπισιν ένίων νόσων εκ φορέων. Οι κίνδυνοι δια
τους χειριστάς και τον πληθυσμον εξετάζονται λεπτομερώς. 'Επίσης, αναφέ
ρονται εν συντομία καί άλλαι μ,έθοδοι καταπολεμήσεως τών εντόμων

(χρησι-

μοποίησις χημιοστειρωτικών, ουσιών μιμητικών της ορμόνης νεότητος ή μέ
σων βιολογικού

αγώνος).

Εις τα μέρη II καί I I I της εκθέσεως μελετώνται αντιστοίχως τα μαλακιοκτόνα καί μυοκτόνα, τα όποια χρησιμοποιούνται εις την δημοσίαν ύγείαν.
'Εξετάζονται οι κίνδυνοι εκ της χρήσεως τών μαλακιοκτόνων καί δια τους
χειριστας καί τον πληθυσμον καί διατυποΰνται συστάσεις δια τάς αναγκαίας
έρευνας επί τών νέων προϊόντων. 'Εφιστάται ή προσοχή εις το γεγονός δτι
έ'νια μυοκτόνα χρησιμοποιούμενα ευρέως είναι λίαν επικίνδυνα καί, ως εκ τού
του, επιβάλλεται ή χρήσις προϊόντων περισσότερον ασφαλών. Δια να ύπογραμμισθή καλώς το σημεΐον τοΰτο, τ α μυοκτόνα κατατάσσονται εις τρεις κατηγο
ρίας αναλόγως της τοξικότητος καί της αποτελεσματικότητος αυτών. Εις το
τέταρτον μέρος της εκθέσεως αναφέρονται διάφορα προβλήματα σχετικά μέ
τα γεωργικά φάρμακα, τ α όποια δέν χρησιμοποιούνται εις το πρόγραμμα κα
ταπολεμήσεως τών φορέων καί εις το πέμπτον μέρος εξετάζονται ε'νιαι πρό
σφατοι πρόοδοι εις τον τομέα της διαγνώσεως καί θεραπείας τών δηλητηριά
σεων εκ τών φαρμάκων τούτων. Έ ν παραρτήματι δίδεται «σχήμα θεραπείας
τών δηλητηριάσεων εξ

εντομοκτόνων».
Χ.

Πάππους

'Επιτροπή O M S εμπειρογνωμόνων δια την λδσσαν. O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e
de la s a n t é :

Série de R a p p o r t s t e c h n i q u e s , 1973, No 523, σελίδες 60,

τιμή F r . S. 4, p. 50 $
Προς πώλησιν
'Αθήναι

(Τ

1,20.

εις το βιβλιοπω>εΐον

'Ελευθερουδάκη, οδός Νίκης 4,

126).

Αϊ έ'ρευναι επί της λύσσης έσημείωσαν σημαντικήν πρόοδον κατά τα τε
λευταία ετη. Παρεσκευάσθησαν νέοι τύποι εμβολίων δια τον άνθρωπον καί τα
ζώα, έβελτιώθησαν αϊ τεχνικαί διαγνώσεως καί καταπολεμήσεως τής νόσου καί
άνεπτύχθησαν προγράμματα διεθνούς έπαγρυπνήσεως.

Ή
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τελευταία εκθεσις δια τήν λύσσαν της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

του Παγκοσμίου 'Οργανισμού 'Υγείας συνετάγη υπό μορφήν

κεχωρισμένου

εγγράφου, εις δ περιελήφθησαν θέματα ως είγ^ον ταύτα εις προηγουμένας εκ
θέσεις. "Επρεπε, έν τούτοις, να έπέ>θουν ώρισμέναι άλλαγαί εις πλείστος συ
στάσεις, και να προστεθούν νέα κεφάλαια, δια τοΰτο ζητείται άπο τάς υπευθύ
νους άρχος zcu άντιλυσσικοΰ αγώνος δπως λάβουν γνώσιν της εκθέσεως ταύ
της.
Το πρώτον μέρος είναι άφιερωμένον εις τάς προόδους της βασικής έρεύνης, κυρίως δσον άφορα τήν βελτίωσιν των τεχνικών διαγνο^σεως και τών εμ
βολίων παρασκευασθέντων έκ κυτταροκαλλιεργημάτων. 'Αναπτύσσονται διά
φορα άλλα θέματα ως ή δυναμική της αναπτύξεως του ίου in v i t r o , οι γενε
τικοί « m a r q u e u r s » τών στελεχών του ίου, ή ανοσολογική άπόκρισις, ή π α θογένεσις, ό χαρακτήρ καί ό ρόλος τών διαφόρων όροτύπων και ποικιλιών του
ίου της λύσσης.
Τα επόμενα μέρη είναι αφιερωμένα είς τήν παρασκευήν καί τάς δοκιμασίας
τών εμβολίων τα όποια δέν παρουσιάζουν κίνδυνον δια τον άνθρωπον καί τα
ζώα, είς τήν άνοσοποίησιν του άνθρωπου προ καί μετά τήν έ'κθεσιν εις τήν
μόλυνσιν καί είς τήν θεραπείαν της λύσσης του άνθρωπου. Ή δοκιμή του άνοσοφθορισμοΰ, ή οποία δύναται επίσης να χρησιμοποιηθή εις το ζώον in v i v o ,
είναι σήμερον ή καλύτερα μέθοδος δια τήν ταχεΐαν διάγνωσιν.

Ή

μέθοδος

αύτη, εις χείρας πεπειραμένου προσωπικού θεωρείται δτι είναι αρκούντως
ασφαλής προς λήψιν αποφάσεως δια τήν συνέχισιν ή μή της θεραπείας είς πε
ρίπτωσιν εκθέσεως

είς τήν

μόλυνσιν.

Έ κ τών προσφάτων γνώσεων είς το θέμα της παθογενέσεως της λύσ
σης καί της προληπτικής δράσεως του ύπερανόσου όρου εμπνέονται αϊ διατυπωθεΐσαι συστάσεις επί της θεραπείας μετά τήν εκθεσιν. Δια τούτων δίδεται
έ'μφασις έπί της εφαρμογής της όρο—εμβολιοθεραπείας καί επί της διατηρή
σεως υψηλών τίτλων αντισωμάτων δια χορηγήσεως αναμνηστικών δόσεων κα
τανεμημένων είς μικρός περιόδους. Αϊ προτεινόμενοι
περιλαμβάνουν τήν χρήσιν άντιλυσσικών

όρο—εμβολιοθεραπεΐαι

άνοσοσφαιρινών ανθρωπινής προε

λεύσεως. 'Εξετάζεται επίσης ή δυνατότης συντομεύσεως της έμβολιακής πο
σολογίας,

ώς τοΰτο γίνεται είς θερισμένος

χώρας.
Χ.
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Πάππους

