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ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ*
(TTPQTH ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)
•Υπό

ΕΥ Θ. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ
Κτηνιάτρου
Εσχάτως εσχομεν την εΰκαιρίαν να διαπιστώσωμεν εστίαν Μυϊκής
Δυστροφίας τών αμνών εις Άμφίκλειαν Λοκρίδος. Επειδή εκ τής προσιτής
ήμίν βιβλιογραφίας προκύπτει δτι ή νόσος αυτή δεν έ'χει μέχρι τοΰδε δια
3
πιστωθεί παρ ήμΐν, έθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως μελετήσωμεν καί περιγράψωμεν ταΰτην.

'Ιστορικόν :
Κατά μήνα Δεκέμβριον 1958 κληθέντες παρά κτηνοτρόφου τοΰ ως
άνω Δήμου επεσκέφθ-ημεν ποίμνιον άποτελοΰμενον εξ 100 περίπου προ
βάτων, εις το όποιον από τετραετίας ενεφανίσθη νόσος άποδεκατίζουσα
τους αμνούς ιδίως τών πρωτοτόκων προβατίνων, και δη από τής πρώτης
εβδομάδος τής γεννήσεως των. Κατά την δήλωσιν τοΰ κτηνοτρόφου 10-15°/0
τοΰ συνόλου τών αμνών προσβάλλονται ετησίως εκ τής νόσου ταύτης, παρου
σιάζοντες δυσκαμψίαν τών άκρων δυσχεραίνουσαν την τε ορθάαν στάσιν καί
το βάδισμα, καί μη επιτρέπουσαν την εκουσίαν άνέγερσιν τών κατακλινομένων ή πιπτόντων επί τοΰ εδάφους αμνών. Ή δρεξις διατηρείται οι δε
αμνοί θηλάζουσι πρόθυμους εάν βοηθ-ηθώσι προς τοΰτο υπό τοΰ ποιμένος.
Πάντως παρατηρείται προϊούσα άπίσχνανσις εξικνουμένη μέχρι καχεξίας
άγοΰσης εις τον θάνατον τών νοσοΰντων αμνών.
Κατά την επί τόπου μετάβασιν ημών εΰρομεν άμνόν πάσχοντα εκ τής
ανωτέρω νόσου, ηλικίας 10 περίπου ημερών χρώματος λευκοΰ μετά μελανών
κηλίδων πέριξ τών οφθαλμών. Οΰτος παρουσίαζεν προκεχωρημένην καχεξίαν, παράλυσιν καί τών τεσσάρων άκρων καί άδυναμίαν ανεγέρσεως άνευ
βοηθείας. (Φωτογραφία άμνοϋ).
Ή ψηλάφησις τών μυών τών άκρων καί ιδίως τών γλουτιαίων τοιούτων,
επιτρέπει την διαπίστωσιν δτι οΰτοι είναι δύσκαμπτοι καί παρουσιάζουσι
* Άνεκοινώθη εις την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν κατά την συνεδρίαν της 17 Φεβρουαρίου 1959.
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σκληρίας κειμένας κατά βάθ-ος. Ή αισθ-ητικότης αφ' ετέρου ήτο τα μέγιστα
μειωμένη μη παρατηρούμενης σχεδόν αντιδράσεως εις τον δια καρφίδος νυγμόν.
Ή τοιαύτη κλινική εικών ενέβαλε εις ημάς τη ύπόνοιαν δτι ή εις Ά μ -

φίκλειαν παρατηρηθεισα νόσος των αμνών ήτο ή Μυϊκή Δυστροφία ή απο
καλούμενη υπό μεν των Άγγλοσαξώνων Stiff Lamb Disease, υπό δε των
Γάλλων Maladie du Raide, Maladie des Muscles Blancs.
Έθεωρήσαμεν όθεν σκόπιμον δπως προβώμεν εις τήν μελέτην της νόσου
ταύτης εκθ·έτοντες κατωτέρω τα ημέτερα ευρήματα.
Προς τοϋτο, προσεκομίσαμεν τον νοσοΰντα άμνόν εις το Κτηνιατρικόν
Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον ενθ-α προέβημεν εις τήν θ-ανάτωσιν και νεκροτομήν αυτοΰ διαπιστώσαντες τα εξής :

Νεκροτομή :
1) Ά π ο της θ-ωρακικής κοιλότητος : Ουδέν.
2) Ά π ο της κοιλιακής κοιλότητος : Ουδέν.
3) Ά π ο του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος : Ουδέν.
4) Ά π ο του Μυϊκού Συστήματος : Οι μΰες ήμιτενοντώδης, ήμιυμενώδης, εσω δρ^ός μηριαίος και ό εν τω βάθ-ει καμπτήρ των φαλαγγών παρουσιάζουσι χαρακτηριστικός αλλοιώσεις μυϊκής δυστροφίας ήτοι αί ανωτέρω
μυϊκαι μαζαι παρουσίαζον κατά τόπους χροιάν λευκοκιτρίνην προσομοιάζουσαν προς τήν τοιαΰτην τής σαρκός των ιχθύων, διεφορίζοντο δε σαφώς άπο
των φυσιολογικών μυών. Ή υφή τών άποκεχρωσμένων μυϊκών μαζών ήτο

Μυϊκή δυστροφία τών αμνών
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σκληροί, ή δε δια μαχαιριδίου τομή αυτών ήτο δύσκολος καΐ έδιδε την εντΰπωσιν ύελώδους ίστοϋ (ήχος τριγμού).

'Ιστολογική έξέτασις:
Αΰτη εγένετο υπό τοΰ Ύφηγητοΰ της Παθ-ολογικής 'Ανατομικής εν τή
Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Έλευθ·. Τσιρογιάννη, πρόςδν εκφράζομεν τάς θ-ερμοτάτας μας ευχαριστίας.
Έ κ της ιστολογικής εξετάσεως των άποσταλέντων παθ-ολογικών υλικών
διεπιστώθ-η δτι : Αι πλεΐσται τών μυϊκών ινών ήσαν εκπεφυλισμέναι. Εις
ταύτας παρετηρήθ-η τελεία σχεδόν εξαφάνισις τής εγκαρσίου ώς επί το πλεί
στον γραμμωτής κατασκευής τής ίνός. (Μικροφωτογράφημα No 1).

Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 1.—Ή εΐκών παριστά ίστολογικην
άλλοίωσιν εν η παρατηρείται ή τελεία έξαφάνισις τής εγκάρσιας γραμ
μωτής κατασκευής τής μυϊκής ίνός. Αϊ μυΐκαί Ινες είναι κατακερματι
σμένοι και έξοιδημέναι, ol πυρήνες πυκνωτικοί. "Ηδη παρατηρείται
υπερπλασία τών πυρήνων τοΰ σαρκειλήματος και πολλαπλασιασμός
συνδετικογενών κυττάρων εντός τοΰ διαμέσου ίστοϋ. Χρώσις Αίματοξυλίνη - Ήωσίνη).
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Συγχρόνως διεπιστώθ-η εις τίνα σημεία υπερπλασία

των πυρήνων τοΰ

σαρκειλήματος, σπανιώτατα δε παρετηρήθ'η διήυ^ησις υπό μονοκυττάρων. Ε ι ς
τίνα σημεία αι μυϊκαι ϊνες
γενούς

ΰλης

ενεφάνιζον

διογκώσεις, συνισταμένας εξ ομοιο

προελθουσης προφανώς εξ αποτόμου

πήξεως

της

συσταλτής

ουσίας τοϋ μυός, ενώ εις αλλάς αύται ήσαν κατακερματισμέναι. (Μικροφωτογράφημα No 2).

Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 2.— Εις το δεξιόν της εικόνος δια
κρίνεται φλεγμονώδης άντίδρασις παριστάμενη υπό λευκοκυτταρικής
διηθήσεως. Παρατηρούνται κυρίως άφθονα λεμφοκύτταρα καί τίνα
ίστιοκύτταρα. Περί το κέντρον της εικόνος καί αριστερά της διηθή
σεως ταύτης διακρίνεται σαφώς ή υαλοειδής έκφύλισις καί ό κατα
κερματισμός τών μυϊκών ίνών. (Χρώσις ΑΙματοξυλίνη-Ήωσίνη).
Ε ι ς τίνα σημεία τοϋ παρασκευάσματος αι μυϊκαι ίνες διατηροΰσιν εισέτι
την φυσιολογικήν αυτών ύφήν καί είναι ανέπαφοι.
Σημειωτέον δτι αι αύταΙ μικροσκοπικοί αλλοιώσεις παρετηρήθ-ησαν καί
επί ιστολογικών παρασκευασμάτων προερχομένων εκ μυών φαινομενικώς
υγιών. Ή παράθ·εσις παρασκευάσματος σκελετικού μυός προερχομένου εκ
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φυσιολογικού άμνοϋ καθιστά εΰχερεστέραν την διαπίστωσιν των αλλοιώσεων
τοΰτων. (Μικροφωτογραφημα No 3).

Μ ι κ ρ ο φ ω τ ο γ ρ ά φ η μ α No 3.— 'Ιστολογική είκών σκελετικού
μυός ληφθέντος εκ φυσιολογικού άμνοΰ της αυτής ηλικίας με τους
προσβεβλημένους. Σημειω&ήτω ή διατήρησις της εγκαρσίου γραμμω
τής κατασκευής τής ίνός και ή κ α θ ' δλον το μήκος άκεραιότης αυτής.
(Χρώσις Αίματοξυλίνη - Ήωσίνη).

Μικροβιολογική έξετασις :
Αί γενόμεναι καλλιέργειαι εις
ο πειραματικός ενοφθαλμισμός

διάφορα θρεπτικά υποστρώματα ως και

πειραματόζωων δεν

απέδειξε την ΰπαρξιν

μεταδοτικού τινός νοσήματος.
Βασιζόμενοι δθεν επί των προαναφερθέντων κλινικών, νεκροτομικών, π α 
θ ο λ ο γ ο α ν α τ ο μ ι ώ ν και μικροβιολογικών δεδομένων δυνάμεθα, φρονοΰμεν, να
συμπεράνωμεν δτι ή εις Ά μ φ ί κ λ ε ι α ν διαπιστωθείσα π α ρ ' ημών νόσος εΐναι
ή Μυϊκή Δυστροφία τών αμνών.
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Αιτιολογία :
ΟΙ πλείστοι των άσχοληθέντων με την μελέτη ν της Μυϊκής Δυστρο
φίας των αμνών συγγραφείς άποδίδουσι την γένεσιν ταύτης είτε εις ύποβιταμίνωσιν Ε η εις ταΰτην συνδυαζομένην με μεταλλοπενίαν τινά.
Τοιουτοτρόπως ό Liégeois (δ) φρονεί Οτι ή Μυϊκή Δυστροφία και ή
συμπαρομαρτούσα κατά Zenker έκφΰλυσις των μυών οφείλεται εις ΰποβιταμίνωσιν Ε άπλήν ή σΰνθετον (Ε - Α).
Ό Muth (β) ήδυνήθη να άναπαραγάγη πειραματικώς την νόσον δια τής
χορηγήσεως σιτηρεσίου ελλιπούς εις βιταμίνην Ε. Πάντως δ ϊδιος παραδέ
χεται τήν συμβολήν τής ελλείψεως ιχνοστοιχείου τινός εις την γένεσιν τής
νόσου.
Οι Hutyra, Marek και Maninger (4) αποδίδουν τήν νόσον εις τήν διατροφήν των προβατίνων δι3 ελλιπούς και ακαταλλήλου σιτηρεσίου.
e
0 Udall (7) πιστεύει δτι αΰτη είναι μεν τροφικής φύσεως οφείλεται
δμως εις τήνελλειψιν εκ του σιτηρεσίου, επαρκούς ποσότητος φωσφόρου, δ ι ' ο
και χορηγεί εις τους νοσοΰντας αμνούς άραιάν διάλυσιν φωσφορικού οξέος,
επιτυγχάνων ενίοτε ως λέγει τήν ϊασιν αυτών.
Κατά τον Άσπιώτην (') ή μυϊκή δυστροφία οφείλεται αποκλειστικώς
εις ελλειψιν εκ του σιτηρεσίου Βιταμίνης Ε.
Ό Corsico (9) υποστηρίζει τήν ά'ποψιν δτι ή νόσος οφείλεται εις σΰνθετον Βιταμινοπενίαν και Μεταλλοπενίαν και τέλος ό Hogue ( s ) παραδέχεται
δτι έ'λλειψις Βιταμίνης Ε και σεληνίου συνιστώσιν τήν γενεσιουργον αιτίαν
τής μυϊκής δυστροφίας τών αμνών.
Έ κ τών άνοηέρω εκτεθέντων προκΰπτουσι φρονοΰμεν τα κάτωθι συμ
περάσματα :
1) Ή μυϊκή δυστροφία τών αμνών υφίσταται και παρ' ήμΐν.
2) Ή εκδήλωσις αυτής λαμβάνει χώραν ανεξαρτήτως εποχής.
3) Αΰτη εμφανίζεται συνήθως εις τους αμνούς τών πρωτοτόκων προ
βατίνων και δή κατά τάς πρώτας ημέρας από τής γεννήσεως των.
4) Αΰτη πιθανώτατα οφείλεται ου μόνον εις ελλειψιν Βιταμίνης Ε άλλα
και εις μεταλλοπενίαν τινά.
Το καθ' ημάς επιφυλασσόμεθα δπως δοθείσης εύκαιρείας, προβώμεν εις
πληρεστέραν μελέτην τής νόσου.
Β

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ι

Β

Λ

Ι

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

Άσπιώτη Ν. : Φυσιολογική Διατροφή τών ζώων, 1950.
Corsico G.: Atti della Soc ital. Sc. Veterinarie, Vol. VII, 1953, 566.
Hogue E. D. : Cornell Nutr. Conf. 12-13 Nov. 1958.
Hutyra, Marek & Maninger. Sp. Path. & Ther. of Dom. Animals, 1949.
Liégeois F.: Pathologie Médicale des Animaux Domestiques, 1955.
Muth O. H. : Yearbook of Agriculture. Washington D. C. 1956.
Udal H. D. : The Practice of Veterinary Medicine, 1943.

*Ενζωοτική μυϊκή δυστροφία των μυών
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RIASSUNTO
MIODISTROFIA DEGLI AGNELLI
Da
E. S T O F O R O S
Medico - Veterinario
1. La miodistrofia degli agnelli esiste pure in Grecia.
2. La sua manifestazione é indipendente dalla stagione.
3. E dovuta non solo alla carenza vitaminica (Vitamina E), ma
pure alla carenza di altre sostanze oligodinamiche.
4. Si manifesta dal primo giorno della nascita.
5. Principalmente vengono colpiti gli agnelli delle primipare
pecore.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΣ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Α Υ Τ Η Σ *
"Υπό
Ε. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Κτηνιάτρου
Εισαγωγή : Ή δια ξένου σώματος τραυματική περικαρδίτις των Βοοει
δών παρουσιάζεται ΰπο των περισσοτέρων συγγραφέων ώς λίαν θανατηφόρος.
Ή διάγνωσις αυτής αποτελεί ενδειξιν δια τήν σφαγήν τοϋ πάσχοντος ζώου.
Ή έντΰπωσιακώς καλή έ'κβασις της δια γαστροτομής επεμβάσεως μας,
εις αγελάδα φέρουσαν εντός τοΰ κεκρυφάλου αριθμών ξένων σωμάτων εξ ων
το εν εϊχεν τρώσει το περικάρδιον, και το γεγονός δτι δια πρώτην φοράν
ενεργείται εις αγελάδα επιτυχώς γαστροτομή, παρά της Κτηνιατρικής Υ π η 
ρεσίας τοΰ Νομοϋ Φθιώτιδος μας οδηγεί εις τήν σκέψιν δτι ή περίπτωσις
είναι αξία ανακοινώσεως.
'Ιστορικόν Ι Άγελάς υπό το δνομα Αΰγοΰλα ηλικίας 3 ετών, φυλής
Switz ανήκουσα εις Πρότυπον Κτήμα Βαρδατών (Λαμίας) παρηκολουθεΤτο
από εικοσαημέρου και πλέον παρά τοΰ Δ/ντοΰ τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου
Λαμίας δστις τήν 23-4-58 μας παρεκάλεσεν δπως εξετάσωμεν το προσαχθέν
εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Λαμίας πάσχον ζώον και ενεργήσωμεν κατά
το δοκοΰν.(!)
* Άνεκοινώθη είς τήν 'Ελλ. Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 17/2/1959
1) Έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας είς τον Δ/ντήν τοΰ άγροτικοΰ Κτηνια
τρείου Λαμίας κ. Άναστ. Τσέλιον δια τήν εύκαιρίαν ήν μας παρέσχεν προς έκτέλεσιν της ανωτέρω εργαοίαν.
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Έ κ τοΰ αναμνηστικού της περιπτώσεως προέκυψεν οτι ή άγελάς παρουσίαζεν, άνορεξίαν, άδιαθ-εσίαν, πτώσιν της γαλακτοπαραγωγής και άνώμαλον
μυρηκασμόν, εις βαθμόν και διάρκειαν κυμαινομένην κατά περιόδους και
αναλόγως της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αγωγής. Προ διήμερου ελαχίστην ελάμβανε τροφήν ή δε κατάστασις θρέψεως α υ τ ή ; εβαινεν εμφανώς
επι τα χείρω.
Έ π ε μ β α σ ι ς : Κατά την κλινικήν εξέτασιν τοΰ ζώου διεπιστώσαμεν εμ
φανή άπροθυμίαν εις το βάδισμα, μόλις διακρινόμενον οίδημα τής προ τοΰ
στέρνου χώρας και εκτεταμένα οιδήματα ε φ ' όλων των ά'κρων, έλαφράν διόγκωσιν των σφαγιτίδων φλεβών, θερμοκρασίαν 38',9 C. σφιίξεις 9δ και άναπνοας 38 κατά 1'. Άκροαστικώς εκτός τής αισί)·ήσεω; τοΰ απομεμακρυσμένου
τών κτύπων τής καρδίας, ουδείς θόρυβος ενδεικτικός τραυματικής περικαρδίτιδος. Διαπιστούται ατονία τών περισταλτικών κινήσε<υν τοΰ στομάχου και
επικρουστικώς ελαφρά ευαισθησία κατά την χώραν τοΰ στέρνοι'.
Ή δ ι ' ηλεκτρομαγνητικού

ερευνητού μετάλλων εξέτασις απέβη .εντόνως

θετική επί τής αντιστοιχούσης εις τον κεκρυφαλον χ ώ ρ α ; (εΐκών 1). Λεν
εθ-εωρήσαμεν άπαραίτητον την εξέτασιν τοΰ λευκοκυτταρικού τΰπου.

Ε Ικ ών

1.

Ύ π ή ρ χ ο ν πλέον πολλαί ενδείξεις δτι άπρόκειτο περί ξένου σώματος, αλλ'
άμφεβάλλαμεν περί τής αιτίας τών οιδημάτων.
Προέβημεν παρά ταΰτα εις την ενέργειαν τής γαστροτομής με σκοπόν την
άπομάκρυνσιν τών ξένων σωμάτων.
Τ ε χ ν ι κ ή τής Ε π ε μ β ά σ ε ω ς : Ή

χρησιμοποιηθείσα

κλασσική τοιαύτη τοΰ « N o e s e n » με μερικάς παραλλαγας
το πτωχόν Έλληνικόν περιβάλλον.

τεχνική

είναι ή

προσαρμογής

εις

Τραυματική περικαρδΐτις εις άγελάλα και χειρουργική θεραπεία αυτής 11
Αι τομαι ενεργούνται κλασσικώς κατόπιν τοπικής αναισθησίας χωρίς την
χρησιμοποίησιν δμως σπληνίων. Τα άκρα της μεγάλης κοιλίας συγκρατούνται
υπό βοηθών δια κοινών αιμοστατικών λαβίδων, (εικών 2) κατά προτίμησιν

Ε ί κ ώ ν 2.
κυρτών—αντί τών χρησιμοποιουμένων ειδικών λαβίδων κατά την κλασσικήν
μέθ-οδον. Δεν εξάγομεν ουδέν εκ τοΰ εις τροφάς περιεχομένου της κοιλίας,
αλλ' ερευνώμεν τα τοιχοόματα αυτής καΐ τοΰ κεκρυφάλου (εικών 3) δια μέσου
τοΰ πολτώδους περιεχομένου αυτών συστηματικώς.

sjf

Ww

Τ

^iHr

Ε Ικών

3.
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Εντός τοΰ κεκρυφάλου άνεΰρομεν ελευθέρους (μη ενσφηνωμένους) τους
εικονιζόμενους εις την φωτογραφίαν (εϊκών 4) 4 ήλους καθώς καΐ 2 σύρ
ματα εξ ών το εν ήτο ένσφηνωμένον εις το κάτω μέρος τοΰ δεξιοΰ τοιχώμα
τος τοϋ κεκρυφάλου το δε έτερον μήκους 10 έκατοστομέτρων εξήρχετο προς
την κατεΰθυνσιν της καρδίας, σχεδόν όλόκληρον δια τοΰ προσθίου τοιχώματος
τοΰ κεκρυφάλου. Κρατούντες την ψηλαφηθεΐσαν τοΰ τελευταίου τούτου σΰρ-

Ε ί κ ώ ν 4.
ματος αιχμήν, ήσθάνθημεν να μεταδίδη ελαχίστην ρυθμικήν κίνησιν ήτις
προφανώς προήρχετο εκ τοΰ περικαρδίου. Τελικώς εξαγάγαμεν άπαντα τα
άνευρεθέντα ξένα σώματα. Μετά την συρραφήν τών χειλέων της μεγάλης
κοιλίας εγχΰομεν ενδοπεριτοναϊκώς 600.000 δ.μ. κρυστ. πενικιλλίνης και 2
γραμ. στρεπτομυκίνης, ενεργοΰμεν δ' έπίπασιν της ραφής της κοιλίας και
τών μυϊκών τοιχωμάτων δια κόνεως σουλφαμεζαθίνης. Ή συνέχεια της επεμ
βάσεως καΐ ή τηρηθεΧσα μετεχειρητική αγωγή ύπήρξεν οία ή κλασ
σική, με μόνην διαφοράν τήν επί τριήμερον ένδομυϊκήν εγχυσιν 50 γραμ
μαρίων και επί τετραήμερον 25 γραμμαρίων ημερησίως σουλφαμεζαθίνης
διαλ. 33°/β.
Μβΐεγχειρητικτι εκβασις: Ά π ο τής επομένης της έγχειρήσεως, ή
ανορεξία και τα οιδήματα δεικνύουν τάσιν προς έλάττωσιν. Ή θερμοκρασία
διατηρείται σχεδόν εις το αυτό έπίπεδον. ΑΙ σφΰξεις είναι 80 αϊ δε άναπνοαΐ 30 κατά 1'. Τήν μεθ' έπομένην 25-4-58 ή γενική κατάστασις τοΰ ζώου

Τραυματική περικαρδΐτις είς αγελάδα και χειρουργική θεραπεία αυτής 13
παρουσιάζει έ'τι μεγαλυτέραν βελτίωσιν, ήτις συνεχίζεται βαθμηδόν και κατά
τάς άκολουθ-ους 4 ημέρας, εις τρόπον ώστε την 30-4-58, δηλαδή μετά επταήμερον από της έγχειρίσεως, άπεκατεστάθη σχεδόν ή υγεία τοΰ ζώου. Οΰτω,
το οίδημα τοΰ στέρνου εξηφανίσθη τελείως. Τα οιδήματα των άκρων είναι
μόλις αισθητά. Δεν παρατηρείται διόγκωσις τών σφαγιτίδων φλεβών. Το
ζώον κινείται ευχερώς, ή θερμοκρασία, οι κτύποι της καρδίας αί σφΰξεις και
αί άναπνοαι αΰτοΰ είναι φυσιολογικά.
Την ιδίαν ήμέραν το ζώον αποδίδεται εις τους κατόχους του άνευ διαιτολογικών περιορισμών. Μετά 30 εισέτι ημέρας επεσκεΰθημεν την εγχειρισθεϊσαν αγελάδα και διεπιστώσαμεν την τελείαν άποκατάστασιν αυτής από
απόψεως υγείας, θρέψεως και γαλακτοπαραγωγής (είκών 5).

Είκών

5.

Κρίσεις και συμπεράσματα : Αι κλινικαι και αί κατά την χειρουργικήν επέμβασιν διαπιστώσεις μας, ως και ή μετεγχειριτική έ'κβασις της περιπτώ
σεως, πείθουν δτι επρόκειτο περί τραυματικής περικαρδίτιδος με αφθονον
δρρώδες εξίδρωμα, συμπίεσιν τοΰ δεξιοϋ κόλπου και τών μεγάλων φλεβών
και πρόκλησιν τών οιδημάτων. Παρά ταΰτα ή χειρουργική επέμβασις άπέτρεψεν το μοιραΐον.
Συμπαιραίνομεν δθεν δτι ή υπό πολλών συγγραφέων άντένδειξις της
χειρουργικής έπμβάσεως είς τοιαύτας περιπτώσεις δέον δπως μη θεωρείται
απόλυτος, ιδίως δταν πρόκειται περί ζώου μεγαλυτέρας αξίας τοΰ οποίου ή γε
νική κατάστασις είναι ικανοποιητική καί δεν δεικνύει σημεία σοβαρας και
προκεχωρημένης μικροβιακής επεξεργασίας.
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R É S U M É
PERICARDITE TRAUMATIQUE
ET TRAITEMENT CHIRURGICAL SUR UNE VACHE
Par
Dr

E. T R I A N T O P U L O S

L'auteur pense que l'opinion des quelques auteurs d'abattre les
bovins ateints de pericardite traumatique avec épanchement liquide,
n'est pas absolu ; surtout quand il s'agit des vaches de grande valeur, dont Fetat général est salisfaisant et sans signes d'infection
grave.
L u i - même décrit un cas similaire qui fut rapidemant quéri
après une intervention chirurgicale.

ο ΑΛΊΠΑΣΤΟς ΒΑΚΑΛΆΟς:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
Ύπό
Α. Γ. Κ Α Ρ Δ Ο Υ Λ Η
Κτηνιάτρου

Εισαγωγή.
Ή υγειονομική και ποιοτική εξέτασις τοΰ αλίπαστου βακαλάου παρου
σιάζει ενίοτε προβλήματα εις τον ενεργούντα την επιθ-εώρησιν, τόσον δια
την γνωμάτευσίν του περί της καταλληλότητος προς βρώσιν της προς εξέτασιν ποσότητος, δσον και δια τήν έρμηνείαν ώρισμένων ποιοτικών δρων και εν
συνεχεία εκτίμησιν τοΰ προϊόντος.
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν αϊ δυσχέρειαι οφείλονται κυρίως εις το
γεγονός ότι ή περιεκτικότης εις άλας τοΰ προϊόντος είναι υψηλή και κατά
συνέπειαν τοΰτο είναι μειωμένης φθ-αρτότητος, πράγμα δπερ δμως έρχεται
εις άντίφασιν με τήν παρουσιαζομένην ενίοτε μείωσιν της συνεκτικότητας του
δταν διατηρηθ-ή και επι μικρόν εισέτι χρονικόν διάστημα εκτός ψυγείου.
Δια τήν ποιοτικήν εκτίμησιν, αι δυσκολίαι συνίστανται εις τήν έρμη
νείαν τών ποιοτικών δρων τών συμβάσεων, ως «λευκωπός», «καλώς κατειργα* Άεκοινώθη εις τήν Έλληνικην Κτηνιατρικήν Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν της 15ης 'Απριλίου 1959.

Ό αλίπαστος βακαλάος
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σμένος» κ.λ.π., ήτοι ποιοτικών παραγόντων οι όποιοι διαφέρουσι αναλόγως
των συνθηκών επεξεργασίας και συνεπώς της Χώρας προελεύσεως.
Α'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. Ή πρώτη Ολη (ο γάδος)
1. 'Ονομασία

χαρακτηριστικά τοΰ ίχθΰος.

Ό γάδος ή ονίσκος είναι θαλάσσιος ιχθύς της οικογενείας τών Gadidés.
Tò επιστημονικόν του δνομα εΐναι Gadus morrhua ενώ εις την καθομιλουμένην λέγεται ως γνωστόν Βακαλάος.
Ό Βακαλάος είναι χωρίς άμφιβολίαν το σπουδαιότερον είδος της οικο
γενείας τών Gadidés, ή όποια περιλαμβάνει επίσης τους G. Aeglefinus,
G. Calarias, Merlucius Merlucius και άλλους.
Ό Βακαλάος φέρει τρία ραχιαία πτερύγια και δυο κοιλιακά. Τα θωρα
κικά του πτερύγια δέν φθάνουν μέχρι τοΰ πρωκτού. "Εχει μεγάλην κεφαλήν,
χείλη παχέα καΐ επί της κάτω σιαγόνος τριγλίον. Ή πλαγία του γραμμή
είναι ανοικτού χρώματος. Το μέγεθος του φθάνει εως 1,50 μ.
e
O τελευταίος εκ τών προαναφερθέντων Gadidés ô Merlucius, εΐναι
ο βακαλάος τών Ελληνικών θαλασσών.
2. Κατηγορίαι καί τύτίοι.
Ό Βακαλάος προσφέρεται εις την άγοράν νωπός, κατεψυγμένος, άπεξηραμένος καί αλίπαστος. Άναλι^σεις τοΰ νωποϋ, αλιπάστου καί άπεξηραμένου βακαλάου δια τήν εκτίμησιν της θρεπτικής αξίας αυτών περιλαμβά
νονται εις τον πίνακα Ι.
Π Ι Ν Α Ξ Ι
Ε ϊ δ η

α ν α λ ύ σ ε ω ν

(Αί αναλύσεις ά ν α φ έ ρ . ε'ις όλόκληρον
τον βακαλάον ώς οΰτος αγοράζεται)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Μέσον βάρος ενός τεμαχίου
Μή βριόσιμον μέρος επί τοις %
Βρώσιμον μέρος επί τοις %
"Υδωρ επί τοις °/0
Τ έ φ ρ α άφομοιώσιμος επί τοις °/ο
'Αζωτούχοι ούσίαι επί τοις °/0
Λίπη
'Υδατάνθρακες
Χρησιμοποιούμεναι θερμίδες α ν ά
100 γ ρ α μ .

Β α κ α λ ά ο ς
Παρατηρήσεις
Ν ω π ό ς 'Υγρά- Ά π ε (φρέσκος)
λατ. ξηραμ.
2.255 χιλ.
50,93
49,07
81,69
0,53
7,87
0,16
36,15

*

1)
47,44
62,56
14,47
11,38
5,48
20,20 35,33
2)
0,31
1,17

24,90
75,10

91,78 166,43

" Η εξέτασις α
ναφέρεται
εις
το βρώσιμον μέ
ρος τοΰ ι χ θ ύ ο ς .
"Ο αστερίσκος
δηλοϊ ότι ή εξέτασις δέν εγένετο.

16

Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρική; 'Εταιρείας

Ή κατάταξις κατά κατηγορίας και τύπους του αλίπαστου βακαλάου
παρουσιάζει δυσκολίας, διότι εις τάς χώρας παραγωγής αΐ μέθ-οδοι επεξεργα
σίας και τα χαρακτηριστικά (Standards) τα όποια οφείλουν να πληρούν τα
αλίπαστα προϊόντα δεν είναι διεθνώς καθαρισμένα.
3

Εις τον υπ αριθ. I I πίνακα παραθέτομεν μίαν κατάστασιν των δια
φόρων κατηγοριών και τύπων.
Π Ι Ν Α Ξ II
Τύποι

Κατηγορίαι

Ξενικόν όνομα

1) Νωπός γάδος

1. Συντετηρημένος με πάγον

Iced Fish

2) Κατεψυγμένος

1. 'Ολόκληροι ιχθείς

Roundfish Frozen
Frozen Fillets cod

2. Φιλέτα (άνευ οστών)
Stokfish

3) Άπεξηραμένος
1. 'Ολόκληροι 'ιχθείς
4) 'Αλίπαστος
1.
2.
3.
4.
5) 'Αλίπαστος άπεξηραμένος

6) Έγκυτιωμένος

'Ολόκληρα τεμάχια
Φιλέτα
Συσκευασμένος εις βυτία
Πλυμένος

1. 'Ολόκληροι ιχθείς
2. Φιλέτα
3. Λίαν άπεξηραμένος
1. Έ κ νωπών Ιχθύων
2. Έ ξ αλιπάστων Ιχθύων

(Morue Salée)
Wet Salted Cod
»
»
» Fillets
Morue L,avée
Klipfisk ή Salted Dried
Fish
Fillets of Saltfish
Hard Dried Saltedfish
Morue en Boite (Fillets)
Canned Cod Fish Cake
Conserves de Morue
Salée

3. Τΰποι συντηρημένου βακαλάου εισαγόμενοι εις την χώραν μας.
Ό αλίπαστος βακαλάος (ύγράλατος) εις ολόκληρα φύλλα αποτελεί τον
κυριώτερον τΰπον συντετηρημένου βακαλάου πού προσφέρεται εις την Έλληνικήν άγοράν. Κατ' έτος εισάγονται πράγματι 10 - 12000 τόννοι αλιπάστου
βακαλάου.
Ό άπεξηραμένος βακαλάος (στοκοφίσι). Εισάγεται κατά μικράς πο
σότητας εις την χώραν μας. "Ό βακαλάος αυτός ζητείται ιδιαιτέρως εις την
Έπτανησιακήν άγοράν, εις την οποίαν και καθ-' ολοκληρίαν διοχετεύεται.
Το 1954 εισήχθ·η εις τη χώραν μας και ύ γ ρ ά λ α τ ο ς βακαλάος εις
φιλέττα (Wet Salted Cod Fillets), συσκευασμένος. ( Ό ύγράλατος βακα-

Ό αλίπαστος βακαλάος

17

λάος άνευ οστών (φιλέτα) προσφέρεται εις την άγοράν εντός ξύλινων κιβω
τίων. Επειδή δε είναι προϊόν περισσότερον φθαρτόν του κοινοΰ αλιπάστου
βακαλάου, ή διατήρησις αΰτοϋ εντός ψυκτικών θ-αλάμων είναι απαραίτητος.

II. Έπεξεργασίαι αλίσεως του Βακαλάου
Περιλαμβάνουν δυο κυρίως στάδια, την προετοιμασίαν προς ά'λισιν
και την κυρίως ά'λισιν. Ή προετοιμασία τών νωπών βακαλάων δια
την άλισιν συνίσταται εις την άφαίρεσιν τών κεφαλών και εντοσθίων»
την διάνοιξιν του κορμού αυτών, την άφαίρεσιν τών εμπρόσθιων 2 / 3 της
σπονδυλικής στήλης και τέλος εις το πλΰσιμον και καθάρισμα αυτών.
Δια τήν άλισιν 100 χιλιόγραμμων προετοιμασθέντων βακαλάων απαι
τούνται 30 χγρ. άλατος.
Ή άπόδοσις εις άλίπαστον βακαλάον κατέρχεται εις 55 εως 60 χιλιό
γραμμα ανά 100 χλγρ. ετοίμων προς άλισιν ιχθύων.

Μέθοδοι άλίσεως.
Ή άλισις τοΰ βακαλάου συχνάκις γίνεται κατά στοιβάδας ήτοι
δια της τοποθετήσεως διαδοχικών στρωμάτων ίχθΰων και άλατος. "Οταν ή
επεξεργασία γίνεται εις τήν ξηράν, μετά παρέλευσιν 2 εβδομάδων οί βακα
λάοι άναστοιβάζονται, κατά τήν άναστοίβαξιν δε επιπάσεται νέον άλας.
Μία παραλλαγή της ανωτέρω μεθόδου άλίσεως συνίσταται εις τήν
τοπδθέτησιν διαδοχικών στρωμάτων ιχθύων και άλατος, εντός υδατοστεγών
βαρελιών ή τεποζίτων, ή σχηματιζόμενη οΰτω άλμη καλύπτει τους ιχθείς.
Και αι δυο ανωτέρω μέθοδοι ανήκουν εις τήν κατηγορίαν της ξηράς
άλίσεως διότι και εις τάς δυο το άλας τίθεται υπό στερεάν μορφήν.
Εις χώρας τινάς ή συντήρησις ή μέρος της δλης επεξεργασίας τοΰ βα
καλάου, γίνεται δια της καλούμενης ΰγράς άλίσεως, μεθόδου ήτις συνίστατα1
εις τήν εμβάπτισιν του προϊόντος εντός συμπεπυκνωμένης διαλύσεως χλω
ριούχου νατρίου.
Ό Tressler (1920) άπέδειξεν δτι οι ύποστάντες επεξεργασίαν δια της
ξηράς άλίσεοος βακαλάοι περιέχουν εις τους εν επιφάνεια ιστούς 10 °/0
περισσότερον άλας άπό δτι οι δια της ύγράς τοιαύτης και συνεπώς είναι
πλέον συντηρήσιμοι.

4. "Αλας χρησιμοποιούμενον δια τήν άλισιν.
Δια τήν ά'λισιν τοΰ βακαλάου, ως και τών άλλων τροφίμων, χρησιμο
ποιείται το κοινόν άλας εμπορίου.
Ή χημική σΰνθεσις τοΰ άλατος επιδρά επί τών οργανοληπτικών ιδιο
τήτων του προϊόντος.

18

Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας

Τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου άτινα περιέχονται ώς άκαθαρσίαι
εις το θαλάσσιον ά'λας, προσδίδουν εις τους Ιχθείς μίαν γεϋσιν βαρεΐαν και
ύπόπικρον.
Κατόπιν των εργασιών τών R. Fillon καΐ M. Boury διεπιστώθη
επίσης δτι :
α) Οι πλέον λευκοί άλίπαστσι βακαλάοι εχουσι ύποβληθή εις επεξεργασίαν με άλας περιέχον άλατα τοΰ ασβεστίου και μαγνησίου.
β) Ή άλισις με άλας σχεδόν χημικώς καθαρόν προσδίδει εις τον βακαλάον μίαν κιτρίνην χροιάν.
Ό Tressler διεπίστωσεν δτι ή ΰπαρξις ακαθαρσιών εις το άλας είναι
επιβλαβής, καθ" δτι καθυστερεί την διείσδυσιν αΰτοΰ εις τους ιστούς τών
ιχθύων.
"Οσον άφορα την μικροβιακήν χλωρίδα τοΰ άλατος, το επεξεργασμένον
τοιούτον, περιέχει μικρόν σχετικώς αριθμόν άλοφίλων μικροοργανισμών, οι
όποιοι τόσας δυσκολίας εις το εμπόριον τών αλιπάστων προξενούν.
"Ό Fillon (1924) αποδίδει εις το αποτελούμε νον εκ μικρών κρυστάλλων
άλας ενα ελάττωμα της άλίσεως, το «κάψιμο», το όποιον είναι συνέπεια
μιας πολύ ταχείας άφυδατώσεως τών επιφανειακών στρωμάτων τοΰ ιχθύος
και της επερχόμενης πήξεως τών λευκωμάτων, γεγονός δπερ επιβραδύνει την
διείσδυσιν τοΰ άλατος εις τους εν βάθει ιστούς.
Β'. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΝ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Ν .
ΤΟΥ ΑΛΙΠΑΣΤΟΥ ΒΑΚΑΛΑΟΥ.

1) Χαρακτηριστικά τών κυριοτέρων αλλοιώσεων αύτοϋ.
α) Ε ρ υ θ ρ ά άλλοίωσις.
Κατ 3 αρχάς οι προσβεβλημένοι εξ ερυθράς σήψεως ιχθείς παρουσιάζουν
επι της επιφανείας αυτών μικράς ερυθρωπάς ζώνας' ή σαρξ των είναι μάλλον
κανονική, το δέρμα και ή οσμή κανονικαί.
Βραδΰτερον τα κοιλιακά τοιχώματα, λαμβάνουσιν ερυθρωπήν χροιάν,
ή επιφάνεια αυτών καθίσταται γλοιώδης, ή σαρξ πλέον μαλθακή κατά μήκος
δε της σπονδυλικής στήλης λαμβάνει καστανόχρουν χροιάν. Το δέρμα άποκολλάται ευκόλως ή οσμή γίνεται πλέον έντονος, ουχί δμως και δυσάρεστος.
Κατά το στάδιον αυτό αι μυϊκαί ίνες εις τους εν τω βάθει ιστούς πα
ραμένουν λευκαί.
Εις πλέον προκεχωρημένον βαθμόν σήψεως δλη ή σαρξ είναι ερυθρά
εύ'θρυπτος και κολλώδης. Το δέρμα είναι γλοιώδες και άποκολλάται με μεγάλην εύκολίαν. Ή άναδιδομένη δσμή είναι δυσάρεστος.
Δια την αϊτιολογίαν της αλλοιώσεως ταύτης εγένοντο πολλαί ερευναι εις
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tò εξωτερικόν και ιδιαιτέρως εις τας άσχολουμένας με τον άλίπαστον βακαλάον χώρας, εκ των ενεργηθεισών δε εργαστηριακών εξετάσεων οι περισσό
τεροι τών ερευνητών αποδίδουν την άλλοίωσιν ταΰτην εις δυο μικροοργανι
σμούς, τους Micrococcus Gaddìdrum καΐ Amoebobacter Morrhuae.
Ή ερυο-ρά άλλοίωσις τοΰ βακαλάου μόνη είναι άβλαβης, πλην δμως
δημιουργεί κατάλληλον περιβάλλον δια την άνάπτυξιν τών μικροβίων της
σήψεως. Εις την Γαλλίαν και Ίταλίαν δπου συχνά καταναλίσκεται «ερυθρός
βακαλάος» σπανίως παρατηρούνται δυσμενή επακόλουθα, οσάκις δε παρετηρήθησαν τοιαύτα, εύρέθ-η, δτι δεν οφείλονται εις την έρυθράν άλλοίωσιν
άλλα εις το γεγονός δτι οι βακαλάοι είχον προσβληθεί και εξ άλογενών μι
κροβίων.
Ή τακτική επομένως του ενεργούντος την ύγειονομικήν εξέτασιν δεν θα
εξαρτηθή μόνον από τον βαθμόν της προσβολής τών βακαλάων εκ της ερυ
θράς αλλοιώσεως, άλλα και άπο τήν ταΰτόχρονον ή μή προσβολήν τοΰ εφο
δίου εκ τών μικροβίων τής σήψεως, δπερ φυσικά δύναται να διαπιστωθή
μόνον εργαστηριακώς. Οΰτω, εν περιπτώσει προσφάτου επιφανειακής προσ
βολής εκ τής ερυθράς αλλοιώσεως το προϊόν χαρακτηρίζεται κατάλληλον προς
βρώσιν άφου δμως προηγουμένως εξυγίανση. Ή έξυγίανσις γίνεται δια πλΰσεως τών τεμαχίων και βουρτσίσματος αυτών, ή κατά τον Penso δια τής
εκθέσεως των εις τον ήλιον 4 - 5 ώρας, ( 2 - 3 ώρας από τήν πλευράν τής
κοιλιακής χώρας και 1-2 ώρας άπο τήν πλευράν τής ράχεως). e O εξυγιανθείς
βακαλάος διατίθεται εις κατανάλωσιν κατ 3 απόλυτον προτεραιότητα.
Έ ά ν αντιθέτως, άνιχνευθή κατά τήν ύγειονομικήν εξέτασιν ασυνήθης
τίς οσμή ως τοΰ τυροΰ (ενδειξις ασυνήθους ζυμώσεως), τής αμμωνίας κλπ.
δσον ελαφρά και αν είναι ή ερυθρά προσβολή, το προϊόν χαρακτηρίζεται
άκατάλληλον προς βρώσιν.

β) ΛοιπαΙ αλλοιώσεις.

3

Ι. Ή τ α χ ε ί α σ ή ψ ι ς . Αΰτη παρατηρείται εις ιχθείς εναποθηκευ
μένους εις θερμούς, υγρούς και κακώς αεριζόμενους χώρους. Ή σαρξ τών
προσβεβλημένων ιχθύων εντός μικροΰ χρονικοΰ διαστήματος λαμβάνει χροιάν
κιτρινωπήν ή ερυθρωπήν ενίοτε δε μέλαιναν αναλόγως τοΰ είδους τών μικρο
βίων καΐ βαθμοΰ τής σήψεως. Ή συνεκτικότης τής σαρκός μειοΰται καΐ το
δέρμα άποκολλαται ευκόλως. Ή οσμή τών ιθχΰων είναι δυσάρεστος.
Οι προσβεβλημμένοι εκ τής σήψεως ταύτης ιχθείς κοινώς λέγονται
«αναμμένοι».
I I . Β ρ α δ ε ί α σ ή ψ ι ς . Ή σαρξ τών προσβεβλημμένων εκ τής
σήψεως ταύτης ιχθύων είναι πλαδαρά, διατηρεί τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Ή χροιά αυτής δεν είναι ομοιόμορφος άλλα κατ' ακανόνιστους ζώνας είναι
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κιτρινωπή, φαιοκιτρίνη ή χρώματος σκωρίας. Αι ζώναι αύται παρατηρούνται
ιδιαιτέρως κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Ή σαρξ εις τας εν λόγω
ζώνας είναι εύ'θρυπτος ή υγρά και μειωμένης συνεκτικότητος.
I I I . Κ ί τ ρ ι ν η ά λ λ ο ί ω σ ι ς : Αΰτη ώς εΐδομεν ήδη είναι δυνα
τόν να οφείλεται εις την χημικήν σΰνθεσιν τοΰ χρησιμοποιηθέντος κατά τήν
ά'λισιν άλατος. Έ φ ' δσον οφείλεται εις μικροβιακήν προσβολήν, ή τακτική
τοΰ ενεργούντος τήν ΰγειονομικήν εξέτασιν κατά τον Penso είναι διαθ-εσις
προς κατανάλωσιν των επιφανειακώς προσβεβλημένων ιχθύων και άπόρριψις τών εν βάθει άλλοιωθέντων.
IV. Σ κ ω ρ ί α σ ι ς : Ή χροιά της σκωρίας οφείλεται κατά τον
Soderò εις ενα μικρόκοκκον. Οι προσβεβλημμένοι εκ της αλλοιώσεως ταύ
της ιχθείς αποσύρονται της καταναλώσεως.
2) 'Υγειονομική έξέτασις.
Έ ν πρώτοις, εξετάζεται ό τρόπος στοιβάξεως τοΰ εφοδίου και αί συνθήκαι εναποθηκεύσεως αΰτοΰ, εΐτα λαμβάνεται άντιπροσωπευτικον δείγμα
δεμάτων το περιεχόμενον τών οποίων εξετάζεται οργανοληπτικώς. Ή συνεκτικότης της σαρκός και ή άναδιδομένη από τοΰ εφοδίου δσμή αποτελούν
τα κυριώτερα επί τούτοις χαρακτηριστικά.
Δια τήν εξέτασιν της χροιάς του εφοδίου, εκτός της εσω πλευράς τών
φύλλων, πρέπει να εξετάζεται και ή εξωτερική τοιαύτη μετά τήν άποκόλλησιν τοΰ δέρματος, ώς επίσης και ή επιφάνεια μιας εγκάρσιας τομής παρά
τήν σπονδυλικήν στήλην. Έ φ ' δσον ή οψις της εσωτερικής επιφανείας τών
φύλλων βακαλάου και ή σΰστασις της σαρκός δημιουργούν υπόνοιας περί
απαρχής σήψεως, εξετάζεται μετά προσοχής και ή εξωτερική επιφάνεια
αυτών, δεδομένου δτι εν από τα κυριώτερα γνωρίσματα της αρχομένης
σήψεως τυγχάνει και ή άλλοίωσις τοΰ δέρματος, το όποιον καθίσταται
γλοιώδες ή εύ'θρυπτον ή δε υπ' αύτοΰ άναδιδομένη οσμή δυσάρεστος. Ή
εν λόγω εξέτασις τής καταστάσεως τοΰ δέρματος γίνεται ιδιαιτέρως κατά
μήκος τής ράχεως τοΰ ιχθύος, δπου και ή άλλοίωσις το πρώτον εμφα
νίζεται.
Έ ά ν το εφόδιον έχει παραμείνει εκτός ψυκτικοΰ θαλάμου επ' άρκετόν
χρονικόν διάστημα (1-2 ημέρας) και κατά τους θερινούς Ιδία μήνας, ή σαρξ
του καθίσταται κατά το μάλλον ή ήττον μαλθακή χωρίς να συνοδεύεται
πάντοτε υπό σήψεως. Κατά τήν περίπτωσιν ταΰτην συνιστάται ή επανεξέτασις τοΰ εφοδίου μετά παραμονήν αύτοΰ επ' ολίγας ημέρας εντός ψυκτικών
θαλάμων. Κατά τήν επανεξέτασιν, εφ' δσον ή σαρξ τοΰ προϊόντος επανήλθεν εις τήν προγενεστέραν κατάστασιν καί πιεζόμενη δια τοΰ δνυχος προς
άποκόλλησίν της διαχωρίζεται εις σχετικώς ευδιάκριτους κροκίδας, το εφό-
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διον δε, δεν παρουσιάζει ά'λλα χαρακτηριστικά σήψεως, συνιστάται ή ταχεΐα
διάθεσις αΰτοΰ προς κατανάλωσιν.
"Οσον άφορα την ερυθραν άλλοίωσιν δεν πρέπει να συγχέεται αΰτη εις
το πρώτον στάδιον της εμφανίσεως της με την ΰπαρξιν επί της εσω επιφα
νείας των φΰλλων ερυθ-ρωπών επιφανειακών κηλίδων αι όποΐαι οφείλονται
εις μύκητας η εις τους μη προκαλοϋντας την ερυθραν άλλοίωσιν άλοφίλους
μικροοργανισμούς. Μακροσκοπικούς ή διάκρισις είναι ενίοτε δύσκολος, πάν
τως τοιαΰται κηλίδες συνήθως δια της τριβής εξαφανίζονται.
Τέλος ή ΰπαρξις επι τών αλιπάστων ιχθύων αιματωμάτων, υπολειμμά
των τών εσωτερικών οργάνων, κακώσεων ή ά'λλων ελαττωμάτων της προε
τοιμασίας και επεξεργασίας αυτών, είναι ποιοτικοί παράγοντες, πλην δμως
λαμβάνονται νπ όψιν υπό τοΰ ενεργούντος την ύγειονομικήν εξέτασιν επειδή
τα ελαττώματα ταύτα μειώνουν τον χρόνον συντηρήσεως τού βακαλάου.
Γ'.

Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΙΣ

1) Παράγοντες έττιδρώντες έττΐ της ποιότητος.
α) Ε π ο χ ή αλιείας. Κατά τήν ά'νοιξιν, εποχήν της ωοτοκίας ο βακα
λάος είναι παχύς και ή αλιεία του γίνεται εντατικά. Μετά, οι βακαλάοι κα
θίστανται ισχνοί και υστερούν ποιοτικώς.

β) Ταχεία έμφάνισις της νεκρικής ακαμψίας.
Ι. Τρόπος αλιείας. Εις τους άλιευομένους με ά'γκιστρον ιχθείς ή νεκρική
ακαμψία εμφανίζεται ταχέως. Έ κ τών βακαλάων τούτων προέρχεται το
καλύτερον προϊόν.
Έ ν αντιθέσει, οι άλιευόμενοι με συρόμενα δίχτυα φέρουσι μωλωπισμούς, συρόμενοι δε επ' άρκετάς ώρας (από 1 έ'ως 5 ώρας) υποφέρουν, δι' δ
και εις αυτούς ή νεκρική ακαμψία εμφανίζεται βραδέως.
I I . c O χρόνος θανατώσεως τών ιχθύων άπό της συλλήψεως αυτών.
γ) Μεταχείρισις καΐ προετοιμασίαι τών ιχθύων προς αλισιν.
Δια της τραχείας μεταχειρίσεως τοΰ αλιεύματος μειούται ή ποιότης τού
τελικού προϊόντος (χρησιμοποίησις καμακιών κ.λ.π.).
δ) Ή νωπότης τών υποβαλλομένων προς αλισιν ιχθύων απο
τελεί ενα έκ τών σπουδαιότερων παραγόντων. Πράγματι δσον ταχύτερον γίνει ή άλισις τούτων τόσον μικρότερα είναι και ή καταβολική επίδρασις τών διαφόρων ενζύμο^ν και μικροβίων επι της σαρκός τοΰ εφοδίου
και επομένως το τελικον προϊόν καλύτερον.
Δια μίαν ταχεΐαν άπό της συλλήψεως τών ιχθύων θανάτωσιν και μίαν
επιμελή προετοιμασίαν προς αλισιν ας σημειωθή εδώ δτι επεισέρχονται διά
φοροι παράγοντες ως :
Ι. "Ό τόπος εις τον όποιον λαμβάνουσι χώραν αι κατεργασίαι αύται.
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I I . Ή ποσότης τοϋ αλιεύματος.
III. Αι διαθέσιμοι εργατικά! χείρες.
IV. Το ενδιαφέρον των ασχολουμένων με την ά'λισιν και δια την ποιό
τητα τοΰ τελικού προϊόντος κ.λ.π.
c
O τρόπος άλίσεως και ή παρακολοΰθησις τοΰ εφοδίου κατά τα διά
φορα στάδια ταύτης έχει ιδιαιτέραν σημασίαν δια την ποιότητα. "Οσον
άφορα τον βαθμόν άλίσεως διακρίνομεν τους ατελώς άλισθέντας ιχθείς,
(δψις σαρκός εις σημεία ως νωπή), τους καλώς άλισθέντας και τους ύπεραλισθέντας (Salt burned).
ε) Ή ποιότης τοΰ άλατος.
στ) Ή μεταχείρισις τοΰ προϊόντος μετά την αλισιν. "Ητοι, από
τάς επικρατοι''σας συνθήκας κατά την άποθήκευσιν και μεταφοράν τοϋ
προϊόντος.

2) Ποιοτική διαβάσμισις τοο αλιπάστου βακαλάου.
Δια τον αλίπαστον βακαλάον δεν ύπάρχουσι ποιοτικά! διαβαθμίσεις
καθιεωρωμέναι από τάς διαφόρους χώρας παράγωγης.
Έ κ τών χωρών α! όποΐαι εισάγωσιν αλίπαστον βακαλάον εις την χω
ράν μας, ώρισμέναι έξάγουσι έ'να μόνον τΰπον (Γαλλία) αλλαι δε ως ή
'Ισλανδία 2 - 3 . Συνήθως δμως οι τΰποι αΰτο! αφορούν το μέγεθος τών
ιχθύων.
Εις την χώραν μας δια τον ποιοτικόν χαρακτηρισμον μιας ποσότητος
αλιπάστου βακαλάου συνήθως αναφέρεται ή προέλευσις αυτής, λέγοντες επ!
παραδείγματι οτι ό τάδε βακαλάος είναι Γροιλανδικος εννοοϋμεν μίαν ωρισμένην ποιότητα.
Ό χαρακτηρισμός αυτός γίνεται δια δυο κυρίως λόγους :
1) Δια της παρακολουθήσεως της άλίσεως υπό της Κρατικής υπηρεσίας
εις τάς παραγοΰσας χώρας, το προς εξαγωγήν προϊόν είναι κατά το μάλλον
ή ήττον τυποποιημένον.
2) Λόγφ τοϋ διαφορετικοΰ τρόπου αλιείας και επεξεργασίας τοϋ εφο
δίου τα χαρακτηριστικά ως κα! ή ποιότης αΰτοϋ διαφέρουσι από χώρας
εις χώραν.
'Αναλόγως με την προέλευσιν τοϋ αλιπάστου βακαλάου εις την Έλληνικήν άγοράν ακολουθείται ή κατωτέρω διαβάθμισις. Ό Γροιλανδικος βα
καλάος κα! ιδιαιτέρως ό πλυμένος—πρεσαρισμένος—ξαναλατισμένος, «το
φροΰτο τής αγοράς» κατά την εκφρασιν τών εισαγωγέων, είναι ό καλύτερος.
Δεύτερος έρχεται ό 'Ισλανδικός, ό όποιος είναι ενα πολϋ καλόν προϊόν.
Κατόπιν άκολουθοϋν οι προελεύσεως Φερόων Νήσων, Νέας Γής, Νορβη
γίας, Καναδά, 'Αγγλίας κα! Γαλλίας. Πάντως ή προέλευσις ενός προϊόντος
δεν αποτελεί τεκμήριον τής καλής ή μη ποιότητος αΰτοϋ, δεδομένου δτι ακα
θόριστοι παράγοντες, ως αι καιρικά! συνθήκαι ή έ'λλειψις εργατικών χειρών,
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δύναται να επιδράσουν δυσμενώς επί, της ποιότητος αΰτοΰ. Χαρακτηριστικόν
επί των ανωτέρω τυγχάνει το γεγονός, δτι αι μεγαλΰτεραι εις την χώραν
μας έταιρείαι εισαγωγής αλιπάστου βακαλάου δια τάς εκάστοτε προμηθείας
των δεν επαφίενται εις προσχηματισθείσας γνώμας περί της ποιότητος τοϋ
Α ή Β προελεύσεως εφοδίου, οΰτε εις Διεθνείς οίκους ποιοτικού και ποσο
τικού ελέγχου, ως ή Surveillance, άλλα άποστέλουσιν εις τους τόπους
παραγωγής εμπειρογνώμονας προς μόρφωσιν αντικειμενικής γνώμης περί
τής ποιότητος τών αλιπάστων ιχθύων νέας εσοδείας.

3) "Οροι προδιαγραφών
ισχύοντες έν Ελλάδι δια τόν αλίπαστον βακαλάον.
α) Δια της υπ' αριθ. 419/1939 αποφάσεως τοϋ 'Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου ορίζεται δτι :
1) Ό εις την κατανάλωσιν προσφερόμενος παντός τΰπου αλίπαστος
βακαλάος δέον να μην περιέχη ΰγρασίαν άνωτέραν τών 49 Ρ/0 και άλας ά'νω
τών 18 °/0.
2) 'Απαγορεύεται ή προσθήκη εις τον τοιούτον αλίπαστον βακαλάον
πάσης αντισηπτικής ΰλης και γενικώς ά'λλων, προς επιβάρυσιν αυτοΰ πάσης
φύσεως υλών.
β) Δια τής υπ 3 αριθ. 1555/1951 αποφάσεως τοϋ Α.Χ.Σ. περί συμπλη
ρώσεως και καθορισμοϋ ανωτάτου ορίου υγρασίας δια τον ΰγράλατον βακα
λάον, επιτρέπεται άνώτατον δριον υγρασίας 54 °/0.

4) Ή ποιοτική έξέτασις
Αΰτη, συνίσταται εις την εξέτασιν ώρισμένων χαρακτηριστικών τοϋ
εφοδίου ώς το μέγεθος τών τεμαχίων, ή χροιά τής σαρκός, ή σϋστασις και
οσμή αυτής και άλλων, τα όποια λέγονται ποιοτικοί παράγοντες. Δια τον
προσδιορισμόν τής υγρασίας και περιεκτικότητος εις ά'λας λαμβάνεται δείγμα
εκ μικρών τεμαχίων, φύλλων βακαλάου, όπερ και αποστέλλεται δι 5 εργαστηριακήν εξέτασιν.
Ή ποιοτική εκτίμησις μιας ποσότητος αλιπάστου βακαλάου γίνεται δια
τής εξετάσεως τών ποιοτικών παραγόντων αΰτοϋ έν συσχετίσει με τα
Standards τοϋ αλιπάστου βακαλάου τής αυτής προελεύσεως. Εις τόν Ίσλανδικον βακαλάον π.χ. ή μη άφαίρεσις τών μελανών μεμβρανών αί όποΤαι
καλϋπτουσι τα κοιλιακά τοιχώματα δεν εΐναι δυσμενής ποιοτικός παράγων,
ενώ εις τόν γροιλανδικόν βακαλάον ή παρουσία αυτών αποτελεί ελάττωμα
δεδομένου δτι κατά την επεξεργασίαν τοϋ Γροιλανδικοϋ βακαλάου αι μεμβράναι άφαιροϋνται.
Τό προϊόν επομένως χαρακτηρίζεται από την προέλευσίν του και την
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ποιοτικήν του κατάστασιν λ.χ. εν φορτίον Γαλλικού βακαλάου θα χαρακτηρισθ-fj ώς Γαλλικός βακαλάος καλής, μετρίας ή κακής ποιότητος.
Κατωτέρω θα εξετάσωμεν τους κυριωτέρους ποιοτικούς παράγοντας :

α) Το μέγεθος των τεμαχίων (φύλλων) βακαλάου.
Εις τα μικροΰ μεγέθους τεμάχια τα μη βρώσιμα μέρη των ιχθύων ως
το δέρμα, ή ουρά και τα πτερύγια είναι ηύξημένα. Επιπροσθέτως οι μικροΰ
μεγέθους ιχθείς είναι απρόσφοροι προς τεμαχισμόν εις ΐσας όμοιομόφους
μερίδας γεγονός δπερ αποτελεί μειονέκτημα εφ' δσον πρόκειται να διανεμη
θούν εις ομάδας ανθρώπων (στρατιώτας κλπ.).
"Αν και τα μεγάλου μεγέθους τεμάχια είναι πλέον οικονομικά, εις την
Έλληνικήν άγοράν ζητούνται ιδιαιτέρως τα μετρίου μεγέθους τεμάχια λόγω
τοΰ γεγονότος δτι οι μεν αγοραστοί προτιμούν ολόκληρα τεμάχια οι δε έμπο
ροι να μη τα τεμαχίζουν προς αποφυγήν φΰρας.

β) Το πάχος τών τεμαχίων.
Τα τεμάχια τα προερχόμενα από ισχνούς βακαλάους είναι λεπτά, ταΰτα
υστερούν ποιοτικώς των παχέων τεμαχίων βακαλάου.
γ) Ή χροιά της σαρκός.
Είναι εις εκ των σπουδαιότερων ποιοτικών παραγόντων λόγω τοΰ δτι
εξαρτάται εκ τής καταστάσεως τοΰ εφοδίου. Ή εξέτασις αυτής γίνεται και
επι τών δυο επιφανειών τών τεμαχίων, ή εξωτερική επιφάνεια φυσικά εξε
τάζεται μετά την άποκόλλησιν τοΰ δέρματος. Ή λευκωπή ή ελαφρώς ύποκιτρίνη χροιά είναι ή πλέον επιθυμητή. Ή ομοιόμορφος χροιά τής σαρκός,
χαρακτηριστικον μιας καλής άλίσεως, επιζητείται ιδιαιτέρως.

δ) Ή σύστασις τής σαρκός.
Ή συνεκτικότης τής σαρκός είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή.

ε) Ή οσμή τοΰ προϊόντος.
Επιζητείται ή χαρακτηριστική ελαφρά και ευχάριστος οσμή τοΰ εν καλή
καταστάσει ευρισκομένου αλιπάστου βακαλάου.
στ) Ή νεΰσις.
Εξετάζεται συνήθως επί μικροΰ τεμαχίου τοΰ φιλέτου τοΰ ιχθύος.
Επιζητείται ή συνήθης ευχάριστος γεΰσις τοΰ βακαλάου, εφ' δσον ή γεΰσις
κρίνεται ώς λίαν αλμυρή επιβάλλεται ή εργαστηριακή εξέτασις προς προσδιορισμον τής περιεκτικότητος τής σαρκός εις άλας.
Εις περίπτωσιν ανευρέσεως ασυνήθους ή δυσάρεστου γεΰσεως ερευνάται
ή προέλευσις αυτής από υγειονομικής πλευράς.

Ό αλίπαστος βακαλάος
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ζ) Ή συντηρητικότης τοΰ εφοδίου.
Έ φ ' δσον τα χρονικά όρια συντηρήσεως μιας ποσότητος αλιπάστου
βακαλάου εΐναι μειωμένα, ή αγοραστική αξία τούτου μειοΰται.
η) 'Ελαττώματα.
"Ως ελαττώματα κατά την ποιοτικήν εξέτασιν νοούνται :
1) Ή άνεΰρεσις επί των τεμαχίων βακαλάου, εις το άλας συντηρήσεως
ή εντός των δεμάτων συσκευασίας τοΰ εφοδίου, διαφόρων ξένων υλών ακίν
δυνων δια την ύγείαν τοΰ άνθρωπου.
2) Τα αιματώματα, οι μωλωπισμοί, αί συνθλίψεις της σαρκός και εν
γένει κακώσεις προκληθεΐσαι συνεπεία τραχείας μεταχειρίσεως τοΰ αλιεύ
ματος ή τοΰ επεξειργασμένου εφοδίου.
3) Αί αλλοιώσεις ή αΐ άτέλειαι αί προϋπάρχουσαι εις τους νωπούς
Ιχθείς.
4) Αί άτέλειαι της επεξεργασίας, ως το ατελές σχίσιμο των ιχθύων,
ή μη πλήρης άφαίρεσις των σπλάχνων, το πλημμελές πλΰσιμον των
ιχθύων κ.λ.π.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
c

O αλίπαστος βακαλάος υπόκειται εις φυσιολογικός ένζυματικας και
μικροβιακός επεξεργασίας, ή εμφάνισις, έ'κτασις και έ'ντασις των οποίων
εξαρτώνται άπο την άρχικήν κατάστασιν αΰτοΰ (άπό της αλιείας των ίχθΰων
μέχρι τοΰ πέρατος της άλίσεώς των) και τάς μετέπειτα συνθήκας εναποθη
κεύσεως, μεταφοράς και εν γένει μεταχειρίσεως αΰτοΰ. Ή λήψις επομένως
των ενδεδειγμένων μέτρων προς συντήρησίν του κατά τους θερινούς ιδίως
μήνας είναι αναγκαία δια να διατηρηθή εις καλήν κατάστασιν μέχρι της
χορηγήσεως του προς κατανάλωσιν. Κατά τήν ποιοτικήν εξέτασιν τοΰ βακα
λάου πρέπει να λαμβάνεται υπ' δψιν ή προέλευσις αυτοΰ καί ιδιαιτέρως δία
τήν ερμηνείαν ωρισμένων ποιοτικών δρων εις : «καλώς κατεργασμένος«, «λευ9
κωπος» κ.λ.π. Ή υγειονομική εξέτασις τέλος, δέον όπως ενεργείται μετ
ιδιαιτέρας προσοχής και δή δσον άφορα τήν άνίχνευσιν αρχομένης σήψεως,
της οποίας κυριώτερον χαρακτηριστικόν τυγχάνει ή άναδιδομένη οσμή, ενφ
ή υγρασία τής επιφανείας τών ίχθΰων, καί ή μαλθακότης της σαρκός είναι
χαρακτηριστικά τα όποια επιφέρουν ενίοτε σΰγχυσιν. Ώς εκ τούτου προς
αποφυγήν σφαλμάτων οσάκις τα χαρακτηριστικά τής σήψεως δεν είναι απο
λύτως σαφή, φρόνιμον είναι να μήν λαμβάνεται αμέσως άπόφασις περί τής
τΰχης τής εξετασθείσης ποσότητος, άλλα να επανεξετάζεται αΰτη μετ' δλιγοήμερον παραμονήν της εις ψυχρον καί ξηρόν θάλαμον ή μετά εκθεσίν της
άπο 4 - 5 ώρας εις τον ήλιον.
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Capitaine - Vétérinaire

Dans son étude l'auteur examine la morue salée du point de
vue qualitatif et sanitaire.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΞΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RENOUX G. : Μετάδοσις της βρουκελλώσεως εις τον ανθρωπον.
(Transmission de la brucellose à l'homme). Archives de l'Institut
Pasteur de Tunis, 1959, Vol. X X X V I , 77-121.
Ό Καθηγητής κ. Renoux, Διευθυντής του 'Ινστιτούτου Παστέρ της
Τύνιδος, εξαντλεί άπο πάσης πλευράς το θέμα της μεταδόσεως της βρου
κελλώσεως εις τον ανθρωπον.
Ό άνθρωπος και υλα τα επιδεκτικά προσβολής εκ βρουκελλώσεως ζφα
δύνανται να νοσήσουν εξ όλων των ειδών της βρουκέλλας. Πλην των, συνηθέστερον προσβαλλόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, εκ βρου
κελλώσεως προσβάλλονται και δ ίππος, δ βούβαλος, ή κάμηλος, δ κόνικλος,
δ κυων και ή γαλή. Έ ξ άλλου βρουκέλλωσις διεπιστώθη είς τα ορνιθοειδή,
άγρια ζώα και πτηνά ήτοι εϊς τον αΐγαγρον, τήν ελαφον, την δορκάδα,
τήν άλώπεκα, τον λαγωόν, τον κόρακα, τους αγρίους μυς κλπ.
C
H βρουκέλλωσις μεταδίδεται συνηθέστερον δια του πεπτικού συστή
ματος δια τής βρώσεως γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος,
σπλάχνων και κρεατοπαρασκευασμάτων μεμολυσμένων υπό βρουκελλών,
δια τής πόσεως ύδατος περιέχοντος βρουκέλλας και δια τής βρώσεως λαχα
νικών και οπωρών δια τήν πλΰσιν τών δποίων εχρησιμοποιήθη τοιούτον
ύδωρ. Γάλα προερχόμενον εξ εκτροφής έξυγιανθείσης όσον άφορο; τήν
βρουκέλλωσιν δεν δύναται να θεωρηθή άκίνδυνον. Δια τής παστεριώσεως
αι βρουκέλλαι τοΰ γάλακτος καταστρέφονται.
Ό συγγραφεύς παραθέτει εν περιλήψει τα αποτελέσματα τών κυριωτέρων ερευνών σχετικών μέ τήν άντοχήν τής βρουκέλλας εις τα τρόφιμα
ζωικής προελεύσεως, νωπά ή ΰποστάντα διαφόρους επεξεργασίας. Ή βρουκέλλα δύναται να επιζήση εις τίνα εϊδη τυροΰ και εις το βοΰτυρον μέχρις
90 ημέρας, είς δε το κρέας ΰποστάν τήν επίδρασιν τοΰ άλατος μέχρις 200
ημέρας. "Οσον δε άφορα τήν επίδρασιν τοΰ ψύχους επι τής ζωτικότητος
τής βρουκέλλας, δ συγγραφεύς διεπίστωσεν, δτι ή βρουκέλλα αντέχει πλέον
τών 14 μηνών είς σπλάχνα αίγος διατηρηθέντα εις—25° Κ.
Ή μετάδοσις λαμβάνει χώραν επίσης συνηθέστατα δι 9 επαφής μετά
ζώων ασθενών και παθολογικών υλικών, δι' δ ή βρουκέλλωσις εχαρακτηρίσθη ώς κατ 9 εξοχήν επαγγελματική νόσος τών κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων,
ποιμένων, εκδοροσφαγέων κλπ. Ή βρουκέλλωσις μεταδίδεται και δια τής
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αναπνευστικής οδού δια της εισπνοής, εν μεμολυσμένω περιβάλλοντι, κονιορτού, ένθα ή βρουκελλα δύναται να επιζήσχ) μέχρις 40 ήμερων. Ό συγ
γραφεύς αναφέρει επίσης περιστατικά μεταδόσεως της νόσου δια της μεταγ
γίσεως αίματος προερχομένου εξ ατόμων προσβεβλημένων υπό βρουκελλώσεως, καί εξετάζει την δυνατότητα της μεταδόσεως τής νόσου δια των
εντόμων καί παρασίτων, ως δια των κωνώπων και κροτώνων, εις τον οργανισμον των οποίων ή βρουκελλα διατηρείται επί μακρόν. Επίσης αναφέρει
οτι εις πλείστας χώρας εσημειώθησαν περιστατικά βρουκελλώσεως εις τον
ανθρωπον εϊτε δι3 εργαστηριακής μολύνσεως εϊτε δια μολύνσεως εκ ζοόντων
άντιβρουκελλικών εμβολίων, κατά την παρασκευήν και χρησιμοποίησιν τού
των. Ή βρουκέλλωσις μεταδίδεται από ανθρώπου εις αν\)ρωπον δια του
θηλασμού, δια των εκκρίσεων (οΰρα, εκκρίσεις κόλπου, σπέρμα), και των
περιττωμάτων των ασθενών.
Τέλος δ συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι ό προληπτικός εμβολιασμός των
αιγοπροβάτων δια του ελαιώδους φορμολοΰχου εμβολίου Br. Melitensis
53 Η. 38, θα συμβάλη τα μέγιστα δια την προφύλαξιν τοΰ ανθρώπου εκ
τής βρουκελλώσεως, δια τής εξαλείψεως των εστιών μολύνσεως.
II.Α.Κ.
ΒΕΛΤΣΟΣ Α., Σ Α Ρ Α Π Ω Τ Η Σ
ρώσεις εν Ε λ λ ά δ ι . II. Ή
ptospiroses en Grèce. II.
Pasteur Hellénique, Tom.

Γ., Ρ Ε Κ Λ Ε Π Ή Σ Σ. : Αϊ λεπτοσπειλεπτοσπείρωσις τοΰ κυνός. (Les leLa leptospirose canine). Arch. Inst.
IV., No 1, 1958, pp. 31-38.

Οι συγγράφεις περιγράφουν εν αρχή και εν συντομία την κλινικήν
εικόνα τής λεπτοσπειρώσεως τοΰ κυνός, διαχωρίζοντες ταΰτην εις πέντε
μορφάς : την ήπιαν, την αίμορραγικήν, την ίκτερικήν, την ούραιμικήν καί
την χρονίαν. Ό κύων παραμένει φορεύς, δυνάμενος ούτω να μολύνη τον
ά'νθρωπον.
Έ ν συνεχεία ερευνάται ορολογικώς ή νόσος επί 221 κυνών συλληφθέν
των υπό τής Έ τ . Προστασίας Ζώων περιοχής "Αθηνών καί περιχώρων.
Ούτω ευρέθη ποσοστον 9,5 °/0 μεμολυσμένων κυνών (θετικοί κΰνες 1/800
καί ά'νω) εξ ων ή Iy. Canicola εϊς ποσοστον 7,67 °/0 καί L Icterohaemorragiae 1,83 °/0.
Συμπεραίνουν επομένως οι συγγραφείς δτι ό εκ τής Λεπτοσπείρας τής
κυνοκτόνου πυρετός εις τον ανθρωπον υφίσταται παρ' ήμίν καίτοι μη
διαγνωσθείς εισέτι.
Π.Ν.Δ.
Π Α Ν Ε Τ Σ Ο Σ Α., ΒΕΛΤΣΟΣ Α. : Ή κοκκιδίωσις τών σαρκοφάγων
ζώων. Αϊ δύο πρώται περιπτώσεις έπί κυνών έν Ε λ λ ά δ ι . (La
coccidiose des carnivores. Les deux premiers cas sur le chien en
Grèce). Arch. Inst. Pasteur Hellénique, Tom. IV, JSTo 1, pp. 39-53.
Αι συναντώμεναι κοκκιδιώσεις

εν Ελλάδι ανεφέροντο εις τα πτηνά

'Αναλύσεις ξένων εργασιών
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καί τους κονίκλους μέχρι τοΰ μηνός Μαΐου 1958 οπότε Οι έρευνηται διεπίστωσαν δόο συγχρόνως περιπτώσεις κοκκιδιώσεως επι κυνών (εις Θεσσαλονίκην και Αθήνας), οφειλομένας εις Isospora bigemina και Rivolta.
Ε π ε τ ε ύ χ θ η επιτυχής πειραματική αναπαραγωγή της νόσου επί κυνος
40 ημερών.
Π.Ν.Δ.
G R A N V I L L E , F I E V E Z : Ή χρήσις των αντιβιοτικών είς τήν
συντήρησιν των τροφίμων. (L'utilisation des antibiotiques dans
la préservation des denrées alimentaires). Ann. Méd. Vét.,
Nov.
1958, No 7, pp. 472-487.
Εις τήν λίαν εμπεριστατωμένην έργασίαν των οι συγγραφείς ασχο
λούνται με τήν συντήρησιν τών τροφίμων πάσης προελεύσεως, ζωικών καί
φυτικών, δια τών αντιβιοτικών τη βοηθεία τη; ψύξεως η και άνευ αυτής,
αναφέρονται σχεδόν εις δλας τάς γενομένας εργασίας επί τοΰ -θέματος
τούτου καθώς και εις ιδίας πειραματικάς εργασίας. Συμφωνούν δτι τα
αντιβιοτικά μικρού φάσματος, δποκ ή πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη και οίλλα
δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον δια τήν συντήρησιν τών τροφίμων' απ 9 εναν
τίας τα τρία αντιβιοτικά εΰρέος φάσματος καί μεγάλης καταναλώσεως, δπως
ή tetracycline, Chlortetracycline και Oxytetracycline, δίδουν εξαιρετικά
αποτελέσματα ιδίως δταν συνδυασθούν με τήν ψΰξιν. Οι συγγραφείς συμ
περαίνουν δτι δεν δΰναταί τις ακόμη να απάντηση επί της ωφελιμότητος ή
βλαβερότητος τών αντιβιοτικών δια τον καταναλωτήν. Παραδέχονται δτι
ή τοξικότης είναι μηδαμινή, αποτελεί δμως δίκοπον μάχαιραν ή άνάμιξις, ιδίως αντιβιοτικών μικροΰ φάσματος, διότι ευνοεί τήν δημιουργίαν
ανθεκτικών στελεχών, καί)ώς καί ή συνεχής χρήσις τροφίμων συντετηρημένων δι' αντιβιοτικών πιθανόν θα εδηαιοΰργει εντερικός λοιμώξεις δευτερευοΰση; αιτιολογίας (Proteus, Colibacille). Τέλος, συνιστούν τήν συνέχισιν
τών πειραματισμών, καθώς και τήν συμπαράστασιν δια τήν διαλεΰκανσιν
τοΰ ζητήματος τοΰ ΐατρικοΰ κόσμου, διότι φρονοΰν δτι το υψίστης σημα
σίας ώς ά'νω θέμα δύναται ευκόλως να μετατραπή εις επιζήμιον δια τήν
δημοσίαν ύγείαν.
Α.Δ.Π.

LA PLACA Μ., MORA Α. : Έπί της ανευρέσεως τοΰ Μυκοβακτηριδίου της φυματιώσεως εις τα κρέατα βοοειδών πασχόντων
έκ φυματιώσεως. (Sulla prezenza del Mycobacterium
Tubercu
losis nelle carni di Bovini Infetti). Zooprofilassi, XIV, No 1,
pp. 31-45.
Οι έρευνηται αναφέρουν τα αποτελέσματα, οί εσχον, επι της ανευρέσεως
τοΰ Μυκοβακτηριδίου τη: φυματιώσεως εντός δειγμάτων κρέατος ληφθέν
των εκ διαφόρων ανατομικών μερών 48 φυματιώντων βοοειδών. Τα 18 εξ
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αυτών παρουσίαζον τοιαύτης εκτάσεως άνατομο-παθολογικάς αλλοιώσεις,
ώστε εκρίθησαν βρώσιμοι υπό είδικάς συνθήκας, ως π.χ. κρέας εβρασμένον,
εγκυτιωμένον, precooked. Τα υπόλοιπα 30, εθεωρήθησαν κατάλληλα
προς βρώσιν συμφώνως προς τος ισχύουσας διατάξεις.
Εις την πρώτην μεν ομάδα τών 18, ευρέθη το Μ.Φ. εντός τυΰ κρέατος
επί 15 βοοειδών, ήτοι 83,33 °/0, ης την δευτέραν δε εκ 30 βοοειδών ομάδα,
ευρέθη επί 11 ζώων, ήτοι ποσοστον 36,66 °/0.
Π.Ν.Δ.
Π Α Ρ Ι Σ Η Σ ΕΛΕΥΘ. : "Ερευναι ε π ί της ικανότητος π α ρ α γ ω γ ή ς αντι
σωμάτων κατά του τετάνου είς κίονα. (Vizgâlatok a Kutyâknak
T e t a n u s Elleni Iramunanyagtermelokepésségérol), M. Allatorvosok Lapia, 1954, I.
"Η ερευνητική αΰεη εργασία εγένετο εν τοϊς εργαστηρίοις τοϋ οροπαραγωγικοΰ 'Ινστιτούτου της Βουδαπέστης Phylaxia.
ΔιεπιστώΑη δτι άτλή εγχυσις άνατοξίνης τετάνου ουδόλως ή εϊς μι
κρόν μόνον βαθμόν συντελεί είς την παραγωγήν αντισωμάτων είς τον κυνα.
Τουναντίον ακολουθείται ΰπο παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων εάν ή
άνατοξίνη είναι προσροφημένη επί Al ( O H J υδροξειδίου τοΰ αλουμινίου.
Εις κΰνας, έχοντας ήδη βασικήν άνοσίαν, απλή άνατοξίνη ή προσρο
φημένη είς ΑΙ (ΟΗ 3 ) τοιαύτη, ενιεμένη εις μεγαλυτέρας ποσότητας
είναι ικανή να προκαλέση ουσιώδη ΰψωσιν τοΰ τίτλου άντιτοξίνης κατά
την 10-17 ήμέραν.
Είς κΰνας, οΐτινες κέκτηνται ήδη βασικής ανοσίας, απλή εγχυσις τοξί
νης συνεπάγεται την αΰξησιν τοΰ τίτλου αντισωμάτων κατά την 8ην - ΙΟην
ήμέραν. "Οταν δμως ή εγχυσις επαναληφθή τρις ανά τετραήμερον το μέγιστον τοΰ τίτλου παρατηρείται τήν 12ην ήμέραν. Κατ' αυτήν λαμβάνει
χώραν μικρά πτώσις μέχρι τής 19ης ημέρας, οπότε πλέον ή πτώσις ά'ρχετα1
με γοργώτερον ρυθμόν.
Κ.Β.

FINCHER M. G. : Τα ηρεμιστικά φάρμακα έν τη κτηνιατρική
πράξει. (Έλλην. Κτην., Α', Τεΰχος 3ον, 1958, σελ. 129-137).
Ό συγγραφεύς, καθηγητής τής Μαιευτικής τής Κτηνιατρικής Σχολής
Cornell Ν. 'Υόρκης, αναφέρει τήν χρήσιν τών ηρεμιστικών φαρμάκων εν
τή Κτηνιατρική πράξει καταλήγοον είς τα κάτωθι συμπεράσματα :
1. Οιονδήποτε εκ τών ηρεμιστικών φαρμάκων απεδείχθη χρήσιμον έν
τη κτηνιατρική πράξει υπό τον ορον τοΰ μετά προσοχής ύπολογισμοΰ τής
δόσεως.
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2. "Ενια εξ αυτών προΰκάλεσαν μη ικανοποιητικά τίνα αποτελέ
σματα, δ ce ή δοσολογία ή άγνωστοι τίνες παράγοντες δεν ήλέγχοντο.
3. Συνιστάται δπως ή περφεναζίνη (Trilafon) μη χρησιμοποίηση επι
ίππων αξίας, μέχρις δτου περαιτέρω έ'ρευναι λάβουν χώραν επι ίππων.
4. Είναι πιθ-ανον αληθές ότι πλείστα δσα ατυχήματα και άποτυχίαι
παρετηρήθ-ησαν μετά την χρήσιν των ηρεμιστικών φαρμάκων, ατινα δέον
δπως όδηγοΰν τον εξασκοΰντα κτηνίατρον προς προστασίαν τών ασθενών του.
Π.Ν.Δ.
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν. : Η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά
Τεΰχος 3ον, σελ. 138-144).

φάρμακα.

(Έλλην. Κτην. Α'., 1958,

Γενική άνασκόπησις της εφαρμογής τών ηρεμιστικών εν τή κτηνια
τρική πράξει.
Π.Ν.Δ.

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ EMM. : Συμβολή εις την μελε'την της κυστικερκώσεως τών βοοειδών Β. Ελλάδος. (Έλλην. Κτην, Α', 1958,
Τεύχος 3ον, σελ. 145-148).
Το ποσοστον μολύνσεως υπό της κυστικερκώσεως τών βοοειδών τών
κρεοσκοπουμένων εις τα σφαγεία Θεσσαλονίκης είναι άσήμαντον, άνερχόμενον μέχρι σήμερον εις 0,3 °/00. Ό συγγραφεύς εφαρμόζων την μέθ-οδον
Juraske, δηλαδή τών διπλών τομών εφ' εκάστου μασητήρος και εφ' δλης
της εκτάσεως αυτών, άνεΰρεν εντός δέκα ημερών επι 1019 κρεοσκοπηθ-έντων βοοειδών οκτώ περιπτώσεις κυστικερκώσεως, ήτοι ποσοστον μολύνσεως
0,78 °/0. Τέλος συνιστά τήν διενέργειαν διπλών τομών εις εκαστον μασητήρα,
και ρΰθ-μισιν τοϋ ζητήματος της καταψύξεως τών σφαγίων μετά κυστικερκώσεως τών Επαρχείων και συνεργασίαν τών Κτηνιατρικών και 'Υγειονο
μικών υπηρεσιών προς άνίχνευσιν τών πασχόντων εκ ταινιάσεων ανθρώπων.
Π.Ν.Δ.

CONSTANTIN Ι DIS Α. : Ή εφαρμογή τοϋ δείκτου Feder εις τον
ύπολογισμον της περιεκτικότητος είς ύδωρ τών έγκυτιωμένων
κρεατοπαρασκευασμάτων. (Application de l'indice de Feder à
l'appréciation de la teneur en eau des pâtés en boîtes). Bui.
Acad. Vét.-Tome. X X X , 1957, pp. 405-415.
Εις τήν εν επικεφαλίδι άναφερομένην μελετην του ό συγγραφεύς εξε
τάζων τα εγκυτιωμένα κρεατοπαρασκευάσματα, ή ποιοτική εκτίμησις τών
οποίων είναι αδύνατος υπό τοΰ αγοραστοί), διότι αΰτη απαιτεί πολύπλοκους
εργαστηριακός μεθόδους, μελετά τήν συμβολήν τοΰ δείκτου τοΰ Feder εις
τον ύπολογισμόν της περιεκτικότητος αυτών εις ΰδωρ.
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Κατόπιν συγκρίσεως των διαφόρων μεθόδων μετά της τοιαύτης του
Feder, ώς αΰτη αρχικώς καθ-ωρίσθ,η και μεταγενεστέρως ετροποποιήθ-η
επιλέγει on ή μέθοδος του Feder παρουσιάζει πραγματικόν ενδιαφέρον.
Κ.Β.Τ.
C O N S T A N T I N I D I S Α. : e H άναζήτησις της π α ρ ο υ σ ί α ς τοΰ βακίλλου του Koch εντός των μυών βοοειδών π α σ χ ό ν τ ω ν έ« χρο
νιάς φυματιώσεως. (Recherche de la présence du bacille de Koch
dans le muscle des bovins atteints de tuberculose chronique).
Bui. Acad. V é t , T . X X X I , 1958, pp. 491-500.
'Από τίνος χρόνου ή παρουσία βακίλλων τοϋ Koch εντός των μυών
βοοειδών πασχόντων εκ φυματιώσεως αποτελεί ως γνωστόν θ^μα ερεΰνης,
άλλα και διαφωνίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητών. Ό κ. Α. Κωνσταντινίδης επιθυμών να συμβάλη και οΰτος εις την διευκρίνισιν τοΰ ζητήματος
τούτου, διεξήγαγε σημαντικός έρευνας εις το Έργαστήριον ελέγχου τροφί
μων της Σχολής Alfort, κατά τάς οποίας δεν ήδυνήθ-η να διαπίστωση την
παρουσίαν βακίλλων τοΰ Koch εντός τών μυών βοοειδών προερχομένων εκ
ζώων πασχόντων εκ διαφόρων μορφών φυματιώσεως.
Κ.Β.Τ.
PILLON Ρ. : Ή κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ς της Βρουκελλώσεως τ ώ ν βοοειδών
εις την Δανίαν. (La lutte contre la Brucellose bovine au Dane
mark). Recueil de Méd. Vétérinaire, 1958, T. CXXXIV, 391-394).
e

H καταπολέμησις τη; Βρουκελλώσεως τών βοοειδών εις την Δανίαν
συντελείται από τοΰ 1948 βα'σει Νομοθεσίας, ήτις συνετάγη συμφώνως προς τα πορίσματα τη; έρεΰνης επί της καταπολεμήσεως της νόσου εις
3.800 άγέλας της νήσου Borwholm.
Τα άπηλλαγμένα Βρουκελλώσεως βοοειδή εγγράφονται εϊς είδικόν Μητρφον, εις δε τους ίδιοκτήτας τοΰεων παρέχονται εΰκολίαι δια την διάθεσιν καί εξαγωγήν τών ζωοκομικών προϊόντων των. Έ ξ άλλου εις τους
ίδιοκτήτας τών θανατουμενων ζφων παρέχεται επιχορήγησις κατά το ήμισυ
υπό τοΰ Κράτους και κατά το ήμισυ υπό τών Συνεταιρικών οργανώσεων.
Τα λαμβανόμενα μέτρα συνίστανται εις τον ανά τρίμηνον ε'λεγχον
δλων τών αγελών δια της δακτυλιοειδούς δοκιμασίας τοΰ γάλακτος εκάστης
εκτροφής υπό τοΰ εν Κοπεγχάγη Κρατικοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικοΰ
'Εργαστηρίου. Έ ά ν ή δοκιμασία άποβή αρνητική τετράκις συνεχώς, επα
ναλαμβάνεται μετά 2 εως 6 μήνας, οπότε εάν και πάλιν άποβή αρνητική
δι 8 δλην την άγέλην αίκη εγγράφεται εις το Μητρώον ώς υγιής. Έ ά ν
ή δοκιμασία άποβή θετική, δλα τα ζφα ηλικίας μεγαλύτερος τοΰ έτους,
υποβάλλονται δις τοΰ έτους εις έξέτασιν δια τών μεθόδων δρροδιαγνωστι-
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κής, οπότε, εάν ό αριθμός τών αντιδρώντων θετικώς είναι μικρός, ταΰτα
διατίθεται το ταχΰτερον προς σφαγήν. Έ α ν δμως ό αριθμός τών άντιδραίντων είναι μέγας και συνεπώς δεν είναι δυνατή ή ταχεία διάθεσίς
των, ταΰτα απομονοΰνται εις χώρον, ένθα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα
απολυμάνσεων, ή άπομονοΰνται εν ύπαίθρφ. Έ α ν ή αγέλη ευρέθη λίαν
μεμολυσμένη και παρατηρούνται άθρόαι εκτρώσεις, ή διάθεσις τών αντι
δρώντων θετικώς ενεργείται μετά την παρέλευσιν της Οξείας φάσεως της
λοιμώξεω:. Εις τάς προσβεβλημένας έκτροφάς ενεργείται εμβολιασμός τών
μοσχίδων εις ήλικίαν 6 μηνών και ά'νω.
Ή λήψις τών ανωτέρω μέτρων συνετέλεσεν εις την πτώσιν του πο
σοστού μολύνσεως τών αγελών από 33,2 °/0 εις 1 % περίπου. "Εκτοτε δε
δλαι «ϊ αγέλαι παρακολουθούνται δια τακτικών Κτηνιατρικών επιθεωρή
σεων και δια της διενεργείας, ανά τρίμηνον, εξετάσεως δια της δακτυλιοει
δούς δοκιμασίας του γάλακτος' κατά κανόνα δε δ πλακους τών αγελάδων,
αί δποΐαι ηθελον αποβάλει εξ οιασδήποτε αιτίας υποβάλλεται εις μικροβιολογικήν εξέτασιν.
Ό συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι το παράδειγμα της Δανίας αποδει
κνύει, δτι ή εκκρίζωσις της βρουκελλώσεως τών βοοειδών είναι δυνατή δια
της εφαρμογής αρτίου προγράμματος καταπολεμήσεως στηριζόμενου εις την
συνεργασίαν της Διοικήσεως, τών συνεταιριστικών οργανώσεων και τών
παραγωγών "Απαραίτητος δμως προϋπόθεσις δια τήν καταπολεμησιν της
βρουκελλώσεως είναι ή ΰπαρξις αρτίου Κτηνιατρικού δικτύου και ή λει
τουργία πλήρως εξοπλισμένου Εργαστηρίου Βρουκελλώσεων, διότι απαι
τείται ή λήψις μεγάλου αριθμού δειγμάτων γάλακτος και αίματος ώς και
ή εκτέλεσις πολυαρίθμων εργαστηριακών εξετάσεων.
Π.Α.Κ.

MEYKNECHT Ε., VAN DAM. Β. : Μερικαί παρατηρήσεις επί της
επιδράσεως της θερμοκρασίας της παστεριώσεως. (Quelques
remarques sur l'influence de la temperature de pasterisation de
lait pasteurisé industriellement). C R . X l V e C L L . Rome vol. I
p. 545-553, 1956.
Οι συγγραφείς συγκρίνουν δργανοληπτικώς μετά επώασιν lìti δυο ημέ
ρας εις 17,°5 τήν ποιότητα διαφόρων δειγμάτων παστεριωμένου γάλακτος.
Τό πρώτον δείγμα γάλακτος παστεριωθέντος εις 73° δίδει άντίδρασιν ύπεροξυδάση; θετικήν, τό δεύτερον δείγμα γάλακτος παστεριωθέντος εις 80»
και πλέον δίδει άντίδρκσιν ύπεροξυδάσης άρνητικήν.
Έ κ τών δυο δειγμάτων το πρώτον ήτο καλλιτέρας συντηρήσεως και
υπερτερούσε ποιοτικώς, έλεγχτΉντων και τών δυο δια της μεθόδου του
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κυανοί) του μεθυλενίου (reductase test) : ομοίως ερευνήσαντες δλας τάς
μεθόδου; του έλεγχου συντηρήσεως των διαφόρων δειγμάτων, κατέληξαν
εις το συμπέρασμα δτι ή παστερίωσις εις μετρίαν θερμοκρασίαν εις 73° και
δια της ταχείας μεθόδου παστεριώσεως επί 10"-15" υπερτερεί κατά πολύ
της παστεριώσεως εϊς εις 80°-85° επί περισσότερον χρόνον, καθ 9 δτι ή συντήρησις του γάλακτος εντός των φιαλών είναι κατά πολύ άνοηέρα. Το
φαινόμενον τούτο αποδίδεται εις την ενεργεί αν της γολακτενίνης ουσίας
του γάλακτος εχούσης μικροβιοκτόνους ικανότητας και ή oncia καταστρέ
φεται εις άνωτέραν θερμοκρασίαν μη εμποδίζουσα ούτω την ανάπτυξιν
των μικροβίων. "Αλλη εξήγησις είναι δτι δια τη; θερμοκρασίας των
80" - 85° ορισμένοι βάκιλλοι ιδίως σπορογόνοι (bacillus cereus) αναπτύσ
σονται εύκολώτερον και μολύνουν το εις ύψηλήν θερμοκρασίαν πασϋεριωίίέν γάλα δια της βοηθείας την οποίαν προσφέρουν εις τήν ανάπτυξιν τών
βακίλλων τού γάλακτος.
Α.Δ.ΙΊ.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Α'.

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

— Ό κτηνίατρος κ. Θεοφ. Ρώσσης διωρίσθη εις το Νομοκτηνιατρικον
Γραφεΐον Βοιωτίας και άπεσπάσθη εις Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον 'Αττικής.
— e O κτηνίατρος κ. Θεοδ. Σακελλαρίδης, επίκουρος Νομοκτηνιατρικοΰ
Γραφείου 'Ιωαννίνων και Διευθυντής 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 'Ιωαννίνων
προήχθη εις τον βαθμον τοϋ Τμηματάρχου.
— Ό κτηνίατρος - μικροβιολόγος κ. Παναγιώτης Καρβουνάρης, άπεσπάσθη επί εξάμηνον εις Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον
'Αθηνών.
— Εις το υπ' αριθ. φύλλον 54 (Τεΰχος Πρώτον) 24-3-1957 της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη Β.Δ. «περί τρόπου διενεργείας δια
γωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων κτηνιατρικού κλάδου Α' Κατηγο
ρίας επί 7 ω βαθμω».
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

'Ανανόρευσις του καθηγητού κ. M. Flncher εις έπίτιμον διδά
κτορα τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ό καθηγητής της
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Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Cornell τής Πολιτείας τής
Νέας Υόρκης κ. Myron F i n cher, μετά εξάμηνον παραμονήν του εις Θεσσαλονίκην παρά τη Κτηνιατρική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου, ανεχώρησε την
20ήν 'Ιανουαρίου 1959 επιστρέφων εις Ή . Πολιτείας Αμερικής.
Ό κ. Fincher κατά την εις Θεσσαλονίκην παραμονήν του ήσχολήθη
με ερευναν επι θεμάτων τής ειδικότητος του. Έ κ παραλλήλου ήσχολήθη
με διδασκαλίαν, παραδίδων τρις τής εβδομάδος εις τους δετεΐς φοιτητάς
μαθήματα επι των νεωτέρων προόδων είς τον τομέα των μαστιτίδων και
τής παθολογίας τής αναπαραγωγής. Αι παραδόσεις αΰτοΰ μετεφράζοντο
συγχρόνως εις την Έλληνικήν υπό τοΰ κτηνιάτρου κ. Π. Τσακάλωφ.
Ή Κτηνιατρική Σχολή τιμώσα την πολΰτιμον βοήθειαν αΰτοΰ είς την

Ό κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
καθηγητής κ. Κ. Βλάχος έπιδίδων εις τον καθηγητήν
κ. M. Fincher το δίπλωμα τοΰ επιτίμου διδάκτορος.
Σχολήν και την διεθνώς γνωατήν συμβολήν αΰτοΰ εις την Κτηνιατρικήν
Έπιστήμην άπεφάσισεν παμψηφεί και άνηγόρευσεν αυτόν την 19/12/1958
εν επισήμω εορτή εις την αιθουσαν των τελετών τοΰ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ενώπιον τοΰ Πρυτάνεως και πλήθους κόσμου, επίτιμον
διδάκτορα.
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Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
"Εφεδροι Κτηνίατροι.
α) Περατωθείσης της παρά της Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οι κάicofft Δ'.Ι&Α. Κτηνίατροι 47ης και 43ης Ε.Σ.Σ.Ο. ετοποθετήθησαν ως
ακολούθως :
Σχαρβέλης 'Αλέξανδρος 47ης Ε.Σ Σ.Ο. εις 978 Α.Κ.Ι.
ystôfcyio« Απόστολος 48ης Ε.Σ.Σ.Ο. εις 19 Σ . Π .

και Παπα-

β) W s t « ' θ έ σ ε ι ς : Ό Δ.Ε.Α. Παπαστεριάδης Άχιλ. εκ του 33
Σ.ΙΪ. είς 26 Σ.Π. Ό Δ.Ε.Α. Μπουμπουγιοτζής Δημ. εκ του 19 Σ.Π. εις
Δ.Σ.Κ.Ι./Ιης Στρατιάς. Ό Δ.Ε.Α. Βαλαβάνης Δημήτριος εκ του 976 ΑΚί
εις 985 Κ.1. Ό Χασιρτζόγλου Μέναν. εκ τοϋ 65 Σ.Π. εϊς 975 Π.Α.Κ.Υ.
γ) Κατετάγησαν εις, το Στράτευμα οι κάτωθι Διπλωματούχοι Κτηνία
τροι 49ης Ε.Σ.Σ.Ο. :
'Αργυρίου Συμεών, 'Αθανασιάδης Γεώργιος, Δεληγκάρης Νικόλαος,
Λάρδας Κων/νος, Μίπαρκοΰτας Παναγιώτης, Παπαδόπουλος 'Ορέστης,
Σεϊμένης Άρίσταρχσς, Στοϊλης Ευστράτιος, Τζιόβας Βασίλειος και Κεφαλέας Ηλίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΚΟ

INQ2.I2.

Παρακαλούνται, οί κ. 3« συνάδελφοι, οϊτινες τυγχάνουσι μέλη του
Π.Κ.Σ. και δεν ετα^οοκοιήθήσαν ταμειακώς μέχρι σήμερον να αποστεί
λουν την εκ 50 Δρχν συνθ^ομήν των oèà το 1959 είς τον Ταμίαν του
Π.Κ.Σ. κ. "Αγγελον Παπαδόπουλον Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον, Βοτανικός Κήπος, 'Αθήναι.
Είναι ΰψιστον* καθήκον απάντων των συναδέλφων να ενισχύσουν οικο
νομικώς τον Π.Κ.Σ. προς εκπλήρωσιν της αποφάσεως του Δ.Σ. όπως ενοι
κίαση από κοινού μετά της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας μεγαλυτέραν αΐθουσαν συνεδριάσεων ως καί Γραφεΐον δυνάμενον να προβάλη τον
κλάδον καί να άνταποκριθη εις τάς προσδοκίας αΰτοΰ.
—Κατά το πρώτον τρίμηνον του 1959 εγένον το διάφοροι ενέργειαι του
Π.Κ.Σ. επί πολλών θεμάτων γενικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, το κυ-
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ριώτερον δε ύπήρξεν ή σθεναρά στάσις την οποίαν ελαββν δ Σύλλογος
έναντι των άσυστάτων, αβασίμων και άντιεπιστημονικών κατηγοριών ~χάς
οποίας διετΰπωσεν δ κ. Μανουσάκης στρατιωτικός ιατρός ε.ά Μ άπό των
στηλών των εφημερίδων επί θεμάτων κτηνιατρικής αρμοδιότητος.
—Το Δ.2. τοΰ Π.Κ.Σ. συντάσσει σχέδιον Νόμου το οποίον θ α ύποβάλη αρμοδίως, προς κατοχΰρωσιν των κτηνιατρικών αρμοδιοτήτων ^ccct
γενικώς τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος.
— Ό Πρόεδρος τοΰ Π.Κ.Σ. κατόπιν αποφάσεως της Γβνικής,Συνβλβυσεως επεσκέφθη τον Διευθυντήν της Κτηνιατρικής υπηρεσίας ταΰ Ύ π .
Γεωργίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου εις τον όποιον διεφίβασε τη* βυχήίν .tÄv
αδιόριστων συναδέλφων όπως προσληφθοΰν εις την ύπηρεσίαν άνευ διαγω
νισμού. Ό κ. Διευί)υντή; εξέφρασε την λΰπην του διότι τό Β. Διάταγμα
περί εξετάσεων εΐχεν ήδη δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυ|^ρνηα«ίάς.
—Τό Δ.Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. ελαβεν την άπόφασιν δπως προβή είς τάς δέου
σας ενεργείας, δπως συμπεριληφθοΰν καί οί κτηνίατροι είς την άπαλλαγην
φορολογίας τών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως βάσει τοΰ Νόμου 3487/55
απαλλάσσοντος τα αυτοκίνητα τών ιατρών και οδοντιάτρων των εγκα
τεστημένων είς πόλεις κάτω τών 4000 κατοίκων. Δια τοΰτο δσοι συνάδελφοι
εκ τών επαρχιών είναι κάτοχοι αυτοκινήτου Ι Χ. παρακαλοΰνται να Ξαποστεί
λουν είς τον Π.Κ.Σ. σχετικήν αιτησιν ίνα κατατεθή υπόμνημα »είς τό
Ύπουργεΐον τών Οικονομικών.
— Ύ π ό τοΰ Δ.Σ. ελήφθη ή άττόφασις εκτυπώσεως τοΰ 'Καταντά τικοΰ
τοΰ Συλλόγου δπερ θα άποσταλή προσεχώς είς άπαντα τα μέλη .τσν'ΠίΚ.'Σ.
— Ό συνάδελφος κ. Θ. Ρώσσης παρητήθη λόγω φόρτου εργασίας από
μέλος τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου* την κενουμένην θέσιν κατέλαβεν τό πρώτον
άναπληρωματικόν μέλος, δ κ. Ε. Σκουλας.
—'Υπό τοΰ Δ.Σ. ελήφθη ή άπόφασις εκδόσεως ατομικών Δελτίων ταυτό
τητος δια τα μέλη τοΰ Συλλόγου, δσοι εκ τών κ.κ. συναδέλφων επιθυμοΰν
Δελτίον ταυτότητος να απευθύνονται δι 9 αιτήσεως των εις TCW 'H.Κ.Σ.
( Ά χ . Παράσχου 85, 'Αθήναι 7), έπισυνάπτοντες δύο φωτογραφίας κα\
20 δρχ. δια τα έξοδα εκτυπώσεως και αποστολής.
—'Υπό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Π.Κ.Σ. έγένετο σΰστασις προς τους κ. κ. συνα
δέλφους να εγγράφουν άπαντες εις τό Τ.Σ.Α.Υ. οΰτω μελλοντικώς tfotoτελοΰντες άξιόλογον άριθμητικήν δΰναμιν θα δυνηθώμεν να διεκδικήσωμεν
εκπροσώπησιν εν αΰτφ.
—'Υπό τοΰ Π.Κ.Σ. εκδίδονται πιστοποιητικά δια τα μέλη αΰτοΰ υπο
χρεωτικά δια το Τ . Σ . Α.Υ., τον Ο.Τ.Ε. ή ίδιωτικάς επιχειρήσεις. Οί αίτοΰν-
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τες δέον να απευθύνονται εγγράφως η αύτοπροσοίπως προς τον κ. "Αγγ.
Παπαδόπουλον Ταμίαν του Π.Κ.Σ. επισυνάπτοντες δρχ. 10 δι' εκαστον
πιστοποιητικόν.
— Ύ π ο του Ελληνικού Κυνο?^ογικοΰ 'Οργανισμού, ανηγγέλθη ή διε
νέργεια της 3ας Πανελληνίου Εκθέσεως κυνών, ήτις θέλει λάβει χίόραν
την 3ΐην Μαΐου ε. ε., ήμέραν Κυριακήν, εΐς το "Αλσος Κηφισίας.
— Ύ π ο εκδοσιν : «Ειδική νοσολογία των ίπποειδών και κλινική κτη
νιατρική διαγνωστική», υπό Έ μ μ . Ματθαιάκη, Γεν. 'Αρχιάτρου.
Σύγγραμμα ύπερεξακοσίων σελίδων, περιλαμβάνων 75 εικόνας και 23
περιληπτικούς πίνακας συγκριτικής διαγνώσεως και άπαρτιζόμενον εκ τών
εξής κεφαλαίων :
1) Κλινική έξέτασις. 2) Δέρμα. 3) Άναπνευστικόν σύστημα. 4)Κυκλοφορικον σύστημα. 5) Πεπτικον σύστημα. 6) Ούροποιητικον σύστημα.
7) Αίμα. 8) Νευρικον σύστημα. 9) Κινητικον σύστημα. 10) Νόσοι ενδοκρινών
αδένων. 11) 'Ανοσοβιολογική διαγνωστική. 12) Μικροσκοπική διαγνωστική.
Πληροφορίαι : Κον Έ μ μ . Ματθαιάκην, Γεν. Άρχικτηνίατρον, Μαιζώνος 4, 'Αθήναι.

ΎΛοΐροφίαι.
Κατόπιν διαγωνισμού προκηρυχθέντος ύπο του Ι.Κ.Υ. κατά μήνα
Φεβρουάριον ενεστώτος έτους ετυχυν υποτροφιών δια το έξωτερικον εις μεν
τήν Μικροβιολογίαν ό κ. Παντελής Δραγώνας, εις δε τον ελεγχον τροφί
μων ζωικής προελεύσεως ό κ. Κ. Γενηγιώργης.
'Επίσης ετυχον υποτροφιών Ν.Α.Τ.Ο. οϊ κάτωθι κτηνίατροι κ. κ. Ε.
Στοφόρος, Α. Φραγκόπουλος, Δ. Τρακατέλης, Α. Γιώτης.

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΙΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 6 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1958
°Επ' ευκαιρία της Π<»γκοσμίου Έκθέσεω; τών Βρυξελλών και εν τφ
πλ<ηαίφ ταύτης ελαβον χώραν κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον αί Κτη
νιατρικά! ημερίδες τών Βρυξελλών ύπο τήν Ύψηλήν προστασίαν τών κ. κ.
Υπουργών Γεωργίας, Δημοσίας Υγείας, Παιδείας και 'Αποικιών.
Το «νενικόν θέμα» τών Κτηνιατρικών αυτών ημερίδων ήτο : <ή Κτη
νιατρική επιστήμη, οτοιχεΐον προόδου», ωργανο)θησαν δε ύπο τής ενοίσεοος
τών Βέλγων Κτηνιάτρων και τής Κτηνιατρικής Εταιρείας του Brabant.
Αι συνεδρίαι τών ημερίδων ελαβον χώραν εντός ειδικών

κτιρίων τής
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παγκοσμίου εκθέσεως ε π ' ευκαιρία της οποίας ώ ρ γ α ν ώ θ η σ α ν και επραγματοποιήθησαν περί τα 300 έτερα επιστημονικά συνέδρια.
Την εναρξιν του συνεδρίου εκήρυξεν ό κ. ' Υ π ο υ ρ γ ό ς της Γεωργίας
και ό Πρόεδρος της Ε ν ώ σ ε ω ς των Βέλγων Κτηνιάτρων κ. R . V e r s t r a e t e
καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής της Γάνδης προσφωνήσας καταλλήλως
τους συνέδρους και ευχηθείς το ευ παρέστητε είς ταςξένας αντιπροσωπείας.
Έ κ τών κληθέντων αντιπροσώπων ξένων κτηνιατρικών οργανώσεων
παρέστησαν οι αντιπρόσωποι της 'Ιταλίας, Γαλλίας, Όλλανδίας, Λουξεμ
βούργου, 'Αγγλίας, Γερμανίας, Ε λ β ε τ ί α ς , Γιουγκοσλαβίας, Ε λ λ ά δ ο ς , "Ισπα
νίας, 'Ιρλανδίας και Ρωσίας.
Τ α θ έ μ α τ α τα οποία ώρίθησαν κατά τάς κτηνιατρικός
Βρυξελλών ήσαν προσηρμοσμένα
παγκοσμίου εκθέσεως της πόλεως

προς το γενικον
και

θέμα

ημερίδας

και

σκοπον

των
της

άνεπτΰχθησαν ύπό διακεκριμμένων

επιστημόνων, οΐτινες μετά διαύγειας και ακριβείας

εξέθεσαν

τάς

γνώμας

των επί τών ζητημάτων δια τα όποια εκλήθησαν να λάβουν τον λύγον.
Ό S i r T h o m a s D a l l i n g σύμβουλος της F . Α . Ο . άνέπτυξεν το θ έ μ α :
«Ό ρόλος τής ζωικής παραγωγής εις την οϊκονομικην
και κοινωνικήν
εξέλιξιν τον
άν&ρώπου».
Ό D r J. Μ. V a n d e n Born, διευθυντής τών Κτηνιατρικών
σιών τών Κ ά τ ω Χοορών, ανέπτυξε το θ έ μ α : « Ό Κτηνίατρος
και
μοσία
Υγεία».

υπηρε
ή Δη

Ό D r T h e i s e n , διευθυντής της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του Λουξεμβοΰρχου ανέπτυξε το θ έ μ α : « Ό ρόλος του Κτηνιάτρου
είς την ανύψωοιν τον
άγρότου.
Ό κ α θ η γ η τ ή ς R. V u ì l l a u m e , διευθυντής τών Κτηνιατρικών Υ π η 
ρεσιών τής Γαλλίας ανέπτυξε το θ έ μ α : « Ό ρόλος του κράτους
είς τον
αγώνα εναντίον τών μεταδοτικών
νοσημάτων».
Ό D r R . W i l l e m s , διευθυντής τοΰ Έ θ ν ι κ ο ΰ

'Ινστιτούτου

Κτηνια

τρικών ερευνών τοΰ Βελγίου παρουσίασε τα συμπεράσματα και εξέθεσεν εν
περιλήψει τάς κυρίας ιδέας τών ομιλητών, εσχολίασε εν μέρει
έκαμε

τέλος

μίαν

γενικήν

συνθεσιν

τών

όσων

τ α ύ τ α ς και

εξετέθησαν

κατά

το

συνέδριον.
"Απαντες οι όμιληταΐ επέτυχον πλήρως είς δ,τι άφορα

είς τήν ερμη-

νείαν τοΰ γευικοΰ θέματος «ή Κτηνιατρική επιστήμη στοιχεϊον
Έ κ τοΰ συνόλου δε τών γνωμών των και εκ τής

προόδου».

επιχειρηματολογίας

δύνανται να εξαχθούν ώρισμένα συμπεράσματα καί τίνες
δποΐαι δέον να λαμβάνωνται ίσως υ π ' όψιν είς το μέλλον.

των

κΰριαι ίδέαι, αι
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Μετά tò πέρας της ομιλίας εκάστου ομιλητού εγένετο διαλογική συζήτησις και έζητούντο ώρισμέναι διευκρινίσεις. Μετά δε το πέρας απασών
τών διαλέξεων δ υποδιευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Σοβιε
τικής Ενώσεως αντιπρόσωπος της χώρας ταύτης εϊς το συνέδριον εϊπεν
ολίγα τινά περί της οργανώσεως της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εις τήν
χώραν του.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ δοθέντος μετά τάς πρώτας συνεδρίας γεύμα
τος, ή αυτού έξοχότης ό Υπουργός τής Γεωργίας τοΰ Βελγίου εσχε τήν
εύκαιρίαν να έκφραση τήν ίδιαιτέραν του χαράν δια τήν παρουσίαν πολλών
ξένων αντιπροσώπων. Μεταξύ άλλων εχαιρέτησεν τον κτηνιατρικόν κλάδον
τής Ελλάδος και άφοΰ ετόνισε ιδιαιτέρως τάς καλάς επιστημονικές σχέσεις
μεταξύ Ελλάδος και Βελγίου, άπετάνθη προσωπικώς εις τον άντιπρόσωπον
τής Ελλάδος τοΰ οποίου εξήρε τήν επιστημονικήν δράσιν αύτοΰ και τών
συναδέλφων του εν Βελγίω, αναφερθείς καί εις το γεγονός δτι ο αντιπρό
σωπος τής Ελλάδος ως και πλείστοι τών διακεκριμένων κτηνιάτρων εν
Ελλάδι ελαβον τα πρώτα φώτα τής Κτηνιατρικής Επιστήμης εις τήν
Κτηνιατρικήν Σχολήν τοΰ Cureghem. *
c

O αντιπρόσωπος τής Ελλάδος εγερθείς ηΰχαρίστησε τον κ. Ύπουργον και τήν Ένωσιν τών Βέλγων Κτηνιάτρων δια τα ευγενή των αισθή
ματα έναντι τών Ελλήνων Κτηνιάτρων καί διεβίβασε εις τήν "Ενωσιν
τάς εύχας τοΰ Προέδρου τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας καί διευ
θυντού τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών τής Ελλάδος κυρίου Φ. Παπαχριστοφίλου όστις κωλυόμενος δεν ήδυνήθη να παραστή.
Συμπεράσματα τών ημερίδων
Ι. Οί όμιληταί κατέδειξαν τήν σημασίαν τών κοινών νοσημάτων ζώων
καί ανθρώπου. Αι ζωονόσοι, ετόνισαν, αποτελούν το αντικείμενον πολλών
φροντίδων καί ασχολιών τών υγιεινολόγων ολοκλήρου τοΰ κόσμου καί τών
ειδικών τών μεγάλων παγκοσμίων οργανώσεων : Παγκόσμιος Όργάνωσις
'Υγείας, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Όργάνοοσις Οικονομικής Συνεργασίας,
Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών.
Δέον, είπε εις τα συμπεράσματα του ό κ. Willems, να εντείνωμεν
τάς προσπάθειας μας εις το πεδίον τούτο τής επιστημονικής δράσεως διότι

*) Ό κ. Έ λ . Τσιρογιάννης, ώμίλησε κατόπιν προσκλήσεως τοΰ 'Υπουρ
γείου Γεωργίας περί τής Παθολογίας τοΰ προβάτου εις πέντε πόλεις τοΰ
Βελγίου.
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εχομεν να εκπληρώσωμεν εν αΰτώ Κοινωνικον καθήκον. 'Αλλ* ινα ή δρασις μας άποβή κατά το δυνατόν τελεσφόρος δφείλομεν να άναπτΰξωμεν τάς
σχέσεις μας μετά των ιατρών ετι περισσότερον' τοΰτο δε δέον να έπιτΰχωμεν τόσον από απόψεως προσωπικών επαφών ασον καί από απόψεως των
σχέσεων τών οργανώσεων μας.
I I . Κατά την άνάπτυξιν του -θέματος του ρόλου του Κράτους εϊς την
καταπολέμησιν τών μεταδοτικών νοσημάτων ανεφέρθη συχνάκις το ζήτημα
της επεμβάσεως του Κράτους εις τας καθαρώς Κτηνιατρικός iδραστη
ριότητας.
Αι επεμβάσεις αύται εις το καθαρώς κτηνιατρικον πεδίον θεωρούνται
σήμερον αναπόφευκτοι αν δχι απαραίτητοι. Ό άγων εναντίον τών μεγάλων
επιζωοτιών και αΰταί αί επιζωοτίαι δέν δύνανται να νοηθούν άλλως πως.
Παρεκτός δμως τών διατάξεων τών ύγιειονομικών μέτρων το κράτος
διευθύνει και οργανώνει ωρισμένας δραστηριότητας τών κτηνιάτρων καθα
ρώς Ίατρικάς : φυματινισμοί, λήψεις δειγμάτων-προς διαφόρους εξετάσειςεμβολιασμοί.
Το αυτό συμβαίνει και εις οτι άφορ$ τον ελεγχον τών κρεάτων. Εις
τον τομέα αυτόν ή επίσημος επίβλεψις του κράτους προβλέπεται να
επεκταθή εις το μέλλον και εις πολλά ά'λλα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως.
Ή τεχνητή σπερματέγχυσις, τής οποίας ή οργάνωσις έιναι κατά το
μάλλον ή ήττον πρόσφατος, διέπεται (εις το Βέλγιον) ύπο τοιούτων κανο
νισμών ώστε οι κτηνίατροι ot όποιοι άσκοϋν ταυτην απέβησαν σχεδόν Δη
μόσιοι υπάλληλοι.*
Ε'ις την ζωοτεχνίαν το κράτος επεμβαίνει όλονέν και περισσότερον.
Τούτων ένεκα δΰναταί τις να διερωτηθή μήπως ή ΙΙέλφ,ς .αυτή της
κτηνιατρικής κατάληξη τελικώς, «ϊς κατά το μάλλον ή ήττον ~μί**β<>ν X§°~
νικόν διάστημα, εις μίαν σχεδόν τελείαν κρατικοποίησιν χαν κτηνιατρικοί}
επαγγέλματος, Και δια τούτο, δέν {>ά έπρεπε ή τ,ροβιή αυτή τών κτηνια
τρικών πραγμάτων να άποτελέση άντικείμενον μελέτης καί επιμελούς κριτι
κής εξετάσεως εκ μέρους τών επαγγελματικών Εθνικών /και διεθνών κτη
νιατρικών οργανώσεων ;
Δέον να εξετασθούν λεπτομερώς αί σχέσεις μεταξύ κράτους και ημών,
συνεχίζει εις τα συμπεράσματα του ό κ. Willems καί wà αρβσΛαθήαωμεν
*) Έν Βελγίω ή τεχνητή σπερματέγχυσις διευθύνεται υπό τής Κτηνιατρι
κής αποκλειστικής 'Υπηρεσίας, ól "δέ οττερματεγχύται έΐναι άπαντες διπλωμα
τούχοι κτηνίατροι.
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να προΐδωμεν τον άντίκτυπον ιό όποιον θα έχουν εις το μέλλον αί σχέσεις
9
αύται δι αύΐήν ταΰτην την ύπαρξιν του επαγγέλματος.
Θα ήτο ίσως εύκταΐον να πραγματοποιηθώ εν «modus vivendi»
όπερ εξασφαλίζον, εις tò κράτος ως συμ[3αίνει σήμερον, μίαν αποτέλε
σμα πκήν ετι δε και λίαν ί.κτεταμένην συνεργασίαν των Κτηνιάτρων, να
εχη την δυνατότητα να αφίση εις αυτούς επαρκή άνεξαρτησίαν εντός του
πλαισίου τών ιατρικών παραδόσεων.
Πράγματι, αυτό τούτο το συμφέρον τών αγροτικών πληθυσμών δύνα
ται να απαίτηση ενα ελάχιστον δριον επαγγελματικής ελευθερίας ήτις είναι
δ εγγυητής τής αξίας τών ιατρικών υπηρεσιών.
Ή οργάνωσις εν τούτοις αύτη επί τη βάσει τοΰ «modus vivendi»
θα είναι άναγκαστικώς διάφορος αναλόγως τών χωρών, διότι δέον να λαμλάνωνται ύπ 9 δψιν αϊ εθνολογικαί, οίκονομικαί, κοινωνικά! πολιτικαί συνθήκαι εκάστης χώρας.
I I I . Συνεζητήθη ωσαύτως πολύ ή συμμετοχή τών Κτηνιάτρων εϊς
ωρισμένας πάρα - ίατρικάς δραστηριότητας:
Περισσότερον εκτεταμένος
έλεγχος τροφίμων (χημικός λ. χ. έλεγχος), υγιεινή και οικονομία τής εκτρο
φής τών ζώων και τής διατροφής των, ετι δε ή συμμετοχή τών κτηνιάτρων
και εις ώρισμένας βιομηχανίας.
Το θέμα τοΰ το θέτει επί τάπητος το ζήτημα τών ειδικοτήτων εις την
Κτηνιατρικήν.
Είναι άραγε επαρκής ή γενική μόρφωσις τήν οποίαν λαμβάνουν σή
μερον οι κτηνίατροι Ι'να δυνηθούν να εισέλθουν εις νέας οδούς με άρκετας
πιθανότητας επιτυχίας ;
Οι Κτηνίατροι αντιμετωπίζουν σήμερον όλονέν περισσότερον προβλή
ματα οικονομικής φύσεως τα όποια απασχολούν τάς κτηνοτροφικός επιχει
ρήσεις και τάς αγροτικός βιομηχανίας. Είναι επαρκώς προπαρασκευασμένοι
ώστε να δυνηθούν να αντεπεξέλθουν εϊς τάς πολλαπλάς τα)ν αύτας προσ
πάθειας ; Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν καλύτερον επί του αντικειμένου
τούτου ; Είναι άπαραίτητον να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν τα
προγράμματα σπουδών ; Πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν διπλώματα ειδι
κεύσεως ; (λ.χ. δίπλωμα υγιεινολόγου Κτηνιάτρου ;).
Πάντα ταύτα είναι ζητήματα ενδιαφέροντα άκρως σημαντικά άλλα και
λίαν περίπλοκα. Φαίνεται εν τούτοις δτι επήλθεν ό καιρός να μελετηθούν
βαθέως υπό τών διευθυνόντων τον κλάδον και υπό τών ακαδημαϊκών μας
αρχών. "Εν τοιαύτη περιπτώσει αί προσωπικότητες αύται δέον να εμπνευ
σθούν εκ τών αναγκών τών νέων χρόνων εις τρόπον ώστε να εύρουν λύσεις
προσηρμοσμένας εις τάς οϊκονομικάς ανάγκας και τας κοινωνικός άπαιτή-
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σεις, τόσον τάς σήμερον επικρατούσας δσον και τάς τοιαύτας του μέλλοντος.
Τοΰ λοιπού πράγματι, εις κλάδος δεν δύναται να βασίση την δργάνωσί του επι τη βάσει τών επιθυμιών και τών συμφερόντων των μελών
του παρά μόνον άφοΰ λάβη υπ' όψιν τα καθήκοντα και τύς εΰθΰνας τάς
οποίας έχει έναντι του συνόλου της κοινωνίας.
IV. Όφείλομεν τέλος να άσχοληθώμεν περισσότερον, με τάς μελλον
τικός σχέσεις τοΰ κλάδου επί διεθνούς κλίμακος. Δέον να δεχόμεθα μετά
προσοχή; τάς νέας τάσεις αϊτινες εκδηλοίνονται πέραν τών συνόρων μας
και να ενημερωνόμεθα περί τών εις το έξωτερικον γιγνομένων. Δέον να
μην αμελοΰμεν τάς αντηχήσεις οΐτινες δύνανται να μας έλθουν εξ οιασδή
ποτε πλευράς διότι δύνανται να έχουν τεραστίαν σημασίαν και ενδιαφέρον
δια τάς κατευθύνσεις τη; ζωικής παραγωγής και την δργάνωσιν τών εμπο
ρικών συναλλαγών αϊτινες όλονεν και περισσότερον εξαρτώνναι εκ της
υγιεινής καταστάσεως τοΰ ζωικοΰ κεφαλαίου τών κρατών.

Μετεκπαίδευσις εις την τήν πτηνοτροφίαν.
Δια αποφάσεως τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας της Γαλλίας εδημιουργήθη υπό τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alf ort και τοΰ Έθνικοΰ άγρονομικοΰ 'Ινστιτούτου τών Παρισίων ειδική σχολή δια τήν μετεκπαίδευσιν
κτηνιάτρων, γεωπόνων και διπλωματούχων βιολογικών επιστημών εΐς τήν
πτηνοτροφίαν και πτηνοπαθολογίαν. Ή διδασκαλία θα είναι δίμηνος θεω
ρητική και πρακτική προβλέπονται δε και επισκέψεις προτύπων πτηνοτροφι
κών ιδρυμάτων. Δια το 1959 ή Σχολή θα λειτουργήση τήν 27/4/1959.
Πληροφορίαι και αιτήσεις εγγραφή; εϊς τήν γραμματείαν τής σχολής.
(Cours supérieur d'Aviculture. Secretariat. 16 Rue Claude Bernard,
Paris Ve).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 4HÇ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1959
"Ελαβε χώραν εν τη αιθοΰση τής Έλλην. Κτην. Εταιρείας (οδός
'Αγίου Κωνσταντίνου 4) τήν 19 και 30' ώραν υπό τήν ΙΙροεδρίαν τοΰ κ.
Φ. Παπαχριστοφίλου παρουσία 29 εταίρων.
'Αναγιγνώσκονται εν αρχή και επικυροΰνται τα πρακτικά τής τελευ
ταίας Γενικής Συνελεύσεως (17-12-1958). Μετά ταΰτα άκολου&εΐ διοικη
τικός και οικονομικός απολογισμός δια το λήξαν έτος 1958.
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοί επιθυμίαν τοΰ καθηγητοΰ Bonadonna δπως
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ελθη εις επικοινωνίαν μετά της Έλλην. Κτην. Εταιρείας κατά την προ
σεχή ά'φιξίν του ενταύθα και προτείνει δπως οΰτος καταστή επίτιμον μέλος
της Ε.Κ.Ε. Ή πρότασις γίνεται δεκτή παμψηφεί.
Καλείται κατόπιν εις ιό βήμα ό εταίρος κ. Α. Βέλτσος δστις αναγι
γνώσκει εργασίαν του, εκπονηθεΐσαν μετά των κ. κ. Γ. Σαραγιώτη και Σ.
Ρεκλείτη, υπό τον τίτλον : « Ή λεπτοσπείρωσις των κυνών». Μετά το
πέρας τής ανακοινώσεως ακολουθεί διαλογική συζήτησις και ό κ. Πρόεδρος
ευχαριστεί τους συγγραφείς.
Ό κ. Ταρλατζής αναγιγνώσκει ακολούθως άποσταλείσας εργασίας των
1) Έ λ . Τριαντοπούλου υπό τον τίτλον «Τραυματική περικαρδίτις εϊς αγε
λάδα και χειρουργική θεραπεία αυτής» και 2) Ε. Στοφόρου υπό τον τίτλον
«Μυϊκή δυστροφία των αμνών». 'Ακολουθεί διαλογική συζήτησις άμα
τφ πέρατι των άνακοινοόσεων και εΰχαριστίαι του κ. Προέδρου προς τους
συγγραφείς.
Άγγέλλεται υπό του κ. Προέδρου ό θάνατος του εκ των ιδρυτών τής
Ε.Κ.Ε. Γεωργίου Στράνη εις μνήμην τοΰ οποίου τηρείται 1 λεπτοί
σιγή και λαμβάνεται ομόφωνος άπόφασις καται^έσεως δραχμών 300 υπέρ
φιλανθρωπικού σωματείου, κατά τήν κρίσιν του Δ. Σ.
'Υποβάλλεται αίτησις προς εγγραφήν ώς μέλους τής Ε Κ.Ε. του κτη
νιάτρου κ. Άλεξ. Γεωργιάδου, ήτις γίνεται δεκτή.
Ό κ. Ταρλατζής αναφέρει δτι ό Πανελλήλιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
έχει τάξει ώς βασικήν του επιδίωξιν τήν δια νομοθετικής όδοΰ ρΰθμισιν
όλων των εκκρεμούντων κτηνιατρικών -θεμάτων, κατά τα πρότυπα τοΰ
Π.Ι.Σ., ήδη δε ήρχισεν ή σχετική προεργασία. Πρώτη επιδίωξις θα
είναι ή εισδοχή μας ε'ις το Δ.Σ. τοΰ Τ.Σ.Α.Υ.
Ό κ. Πρόεδρος προτείνει δπως επισπευθή ή σΰνταξις τοΰ Νομοσχε
δίου, όρισθή δε καί επιτροπή δια τήν επεξεργασίαν αύτοΰ.
Μ ε θ ' δ μή υπάρχοντος
ώραν 20 καί 30'.

ετέρου

θέματος,

λύεται

ή συνεδρίασις περί

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1959
"Ελαβε χώραν εν τη αίθοΰση τής Ε.Κ.Ε. (οδός ε Αγ. Κωνσταντίνου 4)
περί ώραν 19 καί 30' υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου πα
ρόντων 38 εταίρων.
Θ έ μ α : Έ π ι τών δημοσιευθέντωντων εις τάς εφημερίδας εν σχέσει
με τον ελεγχον τροφίμων ζωικής προελεύσεως.
Ό κ. Πρόεδρος εξηγεί δι" ολίγων το ιστορικόν τοΰ θορύβου καί κα
τόπιν δίδει περίληψιν τών ανακοινώσεων τοΰ Τέως Γεν. "Αρχιάτρου κ.
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Μανουσάκη, γενομένων εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών
εις την εφημερίδα «Έλευθερίαν».

και δημοσιευθεισών

Κατόπιν του ίου συνήλθεν το Άνώιατον Κτηνιατρικον Γνωμοδοτικον
Συμβούλιον, το όποιον δια καταλλήλου ανακοινώσεως, ήτις εδημοσιεΰθη
ολόκληρος εις την «Έλευθερίαν» και περιληπτικώς ε'ις τάς λοιπάς Ά θ η ναϊκάς εφημερίδας, έδωσε άπάντησιν εις την άστήρικτον επιχειρηματολογίαν τοϋ κ. Μανουσάκη.
Δια την διαφοίτισιν δμως πλήρως της Κοινής γνώμης, ό κ. Πρόεδρος
συνιστά δπο)ς γίνωσι σειραι διαλέξεων επί του θέματος, ίνα ή δημοσία
γνώμη εφησυχάση και άντιληφθή πλήρως τον ρόλον του κτηνιάτρου.
Έ ν συνεχεία τον λόγον ελαβον οί εταίροι κ. κ. Βέλτσος, Ταρ/^ατζής,
Κοεμτζόπουλος, ΙΙερακάκης, Μιχαλάς, Γορδατος, Κιάππε, 'Αναλυτής,
Τζωρτζάκης, Καρβουνάρη:, Δασκαλόπουλος, Αουμένη;, Ζαμπετάκης, Πα
παδόπουλος, Χριστόφορου και Καραμαρίας, άπαντες συμφωνήσαντες δπως
ή Ε.Κ.Ε. λάβη σθεναράν στάσιν έναντι τοϋ \)ορι''βου Μανουσάκη.
Προτείνεται δπως ή Ε.Κ.Ε. εκδώση άνακοίνωσιν επι του τρόπου του
διεξαγόμενου ελέγχου των τροφίμων ζωικής προελεύσεως υπό των κτηνια
τρικών υπηρεσιών και τών κτηνιάτρων εν γένει, υντίγραφον δε αυ
τής επιδοθή καί εις το μέλλον να συνέλθη Άνώτατον Ύγειονομικον
Συμβούλιον.
Ό κ. Ταρλατζής αναγιγνώσκει σχέδιον ανακοινώσεως, το όποιον κατό
πιν ομοφώνου αποφάσεως της Συνελεύσεως, θα έπεξεργασθή προηγουμένως
επιτροπή εκ τών κ.κ. Τζωρτζάκη, Ταρλατζή, 'Αναλυτή, Γορδάτου, Καραμαρία και Βέλτσου, ίνα διατύπωση τοΰτο πλήρως.
Ό κ. Πρόεδρος τέλος καλεί τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Σΰλλογον
και τον Κτηνιατρικόν Σΰλλογον δπως λάβωσι θέσιν άνάλογον.
Μεθ' δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται
ώραν 21ην.

ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Πλην τών επ' ανταλλαγή λαμβανομένων
λήφθησαν τα κάτωθι :
α) 'Επιστημονική Έπετηρίς
Θεσσαλονίκης, Τόμος ΙΙος, 1957.

ή συνεδρίασις

περί

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
συνήθων

Κτηνιατρικής

περιοδικών, παρε

Σχολής

Πανεπιστημίου

β) 'Επιστημονικά! μελέται του 'Ινστιτούτου ορρών και εμβολίων Παστέρ
Βουκουρεστίου. (Lucrante stiintifice ale Institutului de Seruri si
Vaccinuri Pasteur Bucuresti). Τόμος ΙΠος, 1958.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ!
Π. ΚΑΛΑΊ'ΣΑΚΗ, Ύφηγητοΰ Ζωοτεχνίας παρά τη Α.Γ.Σ. : Σημειώσεις θεωρη
τικής καΙ έφηρμοσμένης Πτηνοτροφίας. ('Αθήναι 1958. Σχ. 8ον, Πολυγραφ. σελ. 250, δραχ. 100).
Πρόκειται περί του πρώτου επιστημονικού βιβλίου Πτηνοτροφίας δπερ κυ
κλοφορεί εν Ελλάδι. Ό μετριόφρων τίτλος των «Σημειώσεων» καθιστά μεν τον
συγγραφέα συνεπή προς τον σκοπόν δι' δν οΰτος προορίζει το βιβλίον αλλ' αναμ
φιβόλως αδικεί το τελευταΐον.
Ό συγγραφεύς, γνωστός δια την εν γένει έπιστημονικήν δράσιν αύτοΰ,
ταξινομεί εν τφ βιβλίω αύτοΰ τάς πτηνοτροφικάς γνώσεις επί τη βάσει των τελευτείων απόψεων τής φυσιολογίας των Πτηνών, ης φαίνεται να διαθέτη άρίστην
και πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν. Ούτω καθιστά τον μή έ'μπειρον μελετητήν τοΰ
βιβλίου του ίκανόν να άντεπεξέρχηται εις τάς έπαφάς του προς τον πεπειραμένον
πρακτικόν.
Έ ν αρχή διεξέρχεται τάς κυριωτέρας φυλάς των ορνίθων ουτινες έμφανίζουσιν ενδιαφέρον δια την 'Ελλάδα ώς και την γενετικήν των κυριωτέρων μορφο
λογικών ιδιοτήτων των φυλών και εισέρχεται έν συνεχεία εις τα άφορώντα είς
την φυσιολογίαν του φαινομένου τής ωοτοκίας. 'Εξετάζει τήν γενετικήν βάσιν
τής τελευταίας επί τή βάσει των νεωτέροον απόψεων, αναλύει διεξοδικώς τους
παράγοντας οΐτινες έπηρεάζουσι τήν ώοτοκίαν και εκθέτει ιόν επιστημονικον τρό
πον ελέγχου αυτής. 'Ακολούθως διαπραγματεύεται το ώόν τόσον από χημικής
πλευράς δσον και από απόψεως εσωτερικών και εξωτερικών χαρακτηριστικών
αύτοΰ ϊνα έν κατακλείδι άσχοληθη, με το θέμα του ελέγχου τής νωπότητος καί
τοΰ τρόπου συντηρήσεως αύτοΰ.
Το έπόμενον κεφάλαιον είναι άφιερωμένον είς τήν έπο')ασιν καί θίγονται έν
αύτφ ή όντογένεσις, ή φυσιολογία αυτής, τα κρίσιμα σημεία τής επωάσεως, οι
παράγοντες οί έπηρεάζοντες αύιήν, αί μέθοδοι επωάσεως, ό τρόπος εφαρμογής
αυτών κλπ. Είς τα τρία επόμενα κεφάλαια ό συγγραφεύς ασχολείται διεξοδικώς
με τήν άνατροφήν τών νεοσσών, τήν πάχυνσιν αυτών καί τήν έκτροφήν τών
ώοτόκων ορνίθων (ώοπαραγωγής καί αναπαραγωγής) υπό ôiaqo<_,a συστήματα
παρέχων λίαν χρήσιμ* καί άφθονα στοιχεία έφηρμοσμένης Πτηνοτροφίας, το δε
τελευταΐον κεφάλαιον είναι άφιερωμένον είς τήν άναπαραγωγήν τών ορνίθων ή
οποία εξετάζεται βάσει τών τελευταίοι απόψεων τής Ζωοτεχνίας.
'Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή συμβολή τοΰ συγγράμματος καί δια τήν ακριβή
όρολογίαν ή οποία ασφαλώς θα καθιερωθή έν τή 'Ελληνική 'Επιστήμη.
Κ.Β.Τ.
ΔΙΟΝ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ : Ή ιστορία τών φαρμάκων καί ή δύναμις τοΰ κυττά
ρου. (Αθήναι 1958, σελίδες 408).
Συνεχίζων τήν πρωτότυπον καί τόσον ένδιαφέρουσαν συγγραφικήν έργασίαν
του, ό διαπρεπής 'Υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Γενούης κ. Δίον. Τουλιάτος
έδημοσίευσε προσφάτως, τον τρίτον καί ώραιότερον ίσως τόμον τής, επί τής
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Εις το βιβλίον τοΰτο εξιστορείται ή δια φαρμάκων θεραπευτική τοΰ παρελ
θόντος συγκρινόμενη μέ εκείνην τής σήμερον, και αποκαλύπτεται ή δια μέσου
των αιώνων διηνεκής πάλη τοΰ άνθρωπου κατά τής νόσου.
Έ π ί πλέον όμως το βιβλίον τοΰτο, τό όποιον μετά των προηγουμένως εκδο
θέντων έτερων δύο ('Αρρώστιες, Γιατροί και Φάρμακα 1956.—Ή εξέλιξις τής
'Ιατρικής δια μέσου των αιώνων 1957) αποτελεί εν ώραιότατον τρίπτυχον, είναι
και είς διδύραμβος δια το αίώνιον Έλληνικόν Πνεΰμα το όποιον πρώτον ήρεύνησε και εξήγησε επιστημονικώς το μυστήριον τής ζωής.
Έ κ τής άναδιφήσεως των βιβλίων τοΰ διαπρεποΰς. συγγραφέως, ό αναγνώ
στης όχι μόνον διδάσκεται και τέρπεται, άλλα και θαυμάζει την τεραστίαν προσπάθειαν τήν οποίαν κατέβαλεν ό κ. Τουλιάτος δια να συγκέντρωση τήν υλην ή
οποία άπητήθη δια τήν συγγραφήν των βιβλίων του τα όποια θα πρέπει μάλλον
να άποκληθοΰν τό «"Επος τής 'Ελληνικής Ιατρικής».
Μίαν δέ διάπυρον εύχήν εκφράζει ό υπογράφων, όπως τα βιβλία τοΰ κ.
Τουλιάτου όχι μόνον καταλάβουν τήν έμπρέπουσαν θέσιν εις τήν βιβλιοθήκην
παντός "Ελληνος διανοουμένου, άλλα και μεταφρασθούν είς ξένας γλώσσας δια
να γίνουν γνωστά και πέραν τών στενών ορίων τής πατρίδος μας.
Κ.Β.Τ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. Δ/ΝΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝΕΙΩΝ : Στοιχεία ΪΓτπολογίας, υγιεινής, έκγυμνάσεως καΐ εργασίας κτηνον.
(Δεκέμβριος 1958).
Κατά τα τελευταία έ'τη έχει δΐ^μιουργηθεΐ ε'ις πολλούς ή εντύπωσις ότι ή
μηχανοκίνησις τών μεταφορικών μέσων τοΰ στρατοΰ, έθεσε τελειωτικά εις τό περιθώριον τα ζώα ώς μέσα κινήσειος και μεταφορών.
'Εάν όμως λάβει τις υ π ' όψιν του τήν φύσιν τοΰ ελληνικού γεωγραφικού
χώρου και ένθυμηθή τήν συμβολήν τοΰ ζώου είς τας επιτυχίας μας κατά τήν
Άλβανικήν Έποποιΐαν θα άντιληφθη, τήν σημασίαν αυτού ώς πολυτίμου
οργάνου μάχης.
"Ενεκα τούτου ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία Στρατοΰ υπό τήν πεφωτισμένην
ήγεσίαν τοΰ Διεευθυντοΰ αυτής Ταξιάρχου κ. Άλεξ. Ζαμπετάκη έξέδωκε τό εν
έπικεφαλίδι έγχειρίδιον τό όποιον θα είναι ασφαλώς πολύτιμον βοήθημα όχι
μόνον δια τους κτηνιατρικούς αξιωματικούς άλλα και δια τό άσχολούμενον μέ
τα ζώα τοΰ στρατεύματος προσωπικόν.
Κ.Β.Τ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : 'Επιστημο
νική έττετηρίς. (Τόμος 2ος, 1957).
"Ηδη, επτά μόλις έ'τη άπό τής ιδρύσεως της ή Κτηνιατρική Σχολή τοΰ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκυκλοφόρησεν τον δεύτερον τόμον τής 'Επιστημο
νικής έπετηρίδος αυτής.
'Εξαίρετος τόσον είς έμφάνισιν όσον και ε'ις επιστημονικόν περιεχόμενον,
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ή έπετηρίς αποτελούμενη εκ τριακοσίων περίπου σελ ίδιο ν εξεδόθη τη φροντίδι
τοΰ τακτικού καθηγητού Μαιευτικής και Παθολογίας Βοοειδών κ. Κ. Βλάχου,
Κοσμήτορος της Σχολής κατά το έτος της εκδόσεως, όστις και προλογίζει ταύτην.
Ή 'Επιστημονική Έπετηρίς περιέχει τας κάτωθι
τοϋ διδακτικού προσωπικού της Κτην. Σχολής :

επιστημονικός

μελετάς

1) Κ, Βλάχου, Ά δ . Νικολαΐδου - Βαρελλά και Π. Τσακάλωφ: Αΰξησις τής μακρό·
βιότητος τοΰ σπέρματος δι'αντικαταστάσεως μέρους των ηλεκτρολυτών δια
γλυκόζης και δισανθρακικοΰ νατρίου εις τα αραιωτικά μέσα.
2) Ν. "Ασπιώτη, Α. ΚαραμανλΙδη και Β. ΊΕλέζογλου ·' ΑΙμαχοεγκεφαλικός φραγμός
καί οδοί προσπελάσεοις των φαρμάκων εις το κεντρικόν νευρικόν

σύστημα.

il) Ι. ΒικελΙδου : Ή όστεοσύνθεσις εις τα μικρά κατοικίδια ζωα.
4) Έ. Τοίρογιάννη : Συμβολή εις τήν άνατομοπαθολογικήν μελέτην των νεφρίτι
δων τών ζφων και Ιδιαιτέρως τής «σπιλώδους» νεφρίτιδος των μόσχων.
5) Α. Σπαή : Ή σημασία τοΰ χαλκοϋ είς την παθολογίαν τών προβάτων καί τών
βοοειδών.
Π.Ν.Δ.
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