Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

No 1 (1963)

ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ
Α0ΙΜΩΞΕΩΣ ΕΠΙ ΚΑΣΤΟΡΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
A. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
doi: 10.12681/jhvms.18317

Copyright © 2018, A.ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

To cite this article:
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ A., & ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ. (1963). ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ Α0ΙΜΩΞΕΩΣ ΕΠΙ
ΚΑΣΤΟΡΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, (1),
27–32. https://doi.org/10.12681/jhvms.18317

https://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at: 09/01/2023 02:31:27

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Πτηνοτροφία και κληρονομική έρευνα
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week body weight of chickens and on the effects of sexlinked barring
and rate of feathering genes upon cholesterol and riboflavin in eggs.
T h e possibilities of searching for new germ plasm among the
Greek native breeds of poultry are discussed in the third part. Obje
ctives of a long term research project in utilizing our native breeds
could have been as follows : 1) To evaluate native poultry stocks
with respect to several economically important traits including inci
dence of broodiness and mortality from leucosis. 2) To evaluate cros
ses of the most promessing native stock with improved strains of birds.
3) To exchange semen between Greece and other countries in order
to facilitate crossing and testing of stock and 4) Genetype - environ
ment interaction studies with meat type chickens.

ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ Α0ΙΜ0ΞΕ0Σ ΕΠΙ ΚΑΣΤΟΡΟΝ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΙΑ
'Υπό

Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ - Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ
Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων Κ. Μ. Ι. Ύπ. Γεωργίας
Τελευταίως μας εδόθη ή ευκαιρία να άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως επί μιας
περιπτώσεως βαρείας θανατηφόρου λοιμώξεως, σημειωθείσης επί εκτροφής
καστόρων, τα αποτελέσματα της οποίας εθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως άνακοινώσωμεν δια της παρούσης μας δημοσιεύσεως.
Ή εκτροφή των καστόρων εν Ελλάδι έ'χει ως γνωστόν όλως ίδιαιτέραν οικονομικήν σημασίαν, ιδιαίτερα δε εις ώρισμένα διαμερίσματα τής Βο
ρείου Ελλάδος δπου συστηματικώς εκτρέφεται ό κάστωρ.
Τελευταίως όμως παρατηρείται μία προσπάθεια επεκτάσεως τής εκτρο
φής τών καστόρων και εις αλλάς περιφερείας τής χώρας, ως, εις το Λεκανοπέδιον τής Αττικής, δπου ως είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν, ευρίσκον
ται εις λίαν ικανοποιητικον βαθμον εκμεταλλεύσεως.
Και ενώ ή εκτροφή τών καστόρων συνεχώς επεκτείνεται, καΐ λαμβά
νει δλως ιδιαιτέραν οικονομικήν σημασίαν δια την χώραν μας, παραλλήλως
ελάχιστα γνωρίζομεν σχετικώς με τήν παθολογίαν αυτών, δσον καΐ δια τα
νοσήματα τών χρησίμων δια τον άνθρωπον τρωκτικών τούτων.
Δια τον λόγον τούτον, εθεωρήσαμεν σκόπιμον, όπως τάς παρατηρήσεις
μας και τα αποτελέσματα τής ερεΰνης επι τής ημετέρας περιπτώσεως, τ 3
άνακοινώσωμεν δια τής παρούσης μας μονογραφής, ελπίζοντες οΰτω, δτι
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θέλομεν συμβάλλει εν τινι μέτρω αφ ενός μεν εις την γνώσιν της νοσολο
γίας των καστόρων, α φ ' ετέρου δε εις την μείωσιν των κίνδυνων εκ μιας
σοβαράς νοσολογικής δνχότητος, ως ή περιγραφόμενη κατωτέρω τοιαύτη :

'Ιστορικόν της νόσου - έπιζωοτολονική έρευνα :
Την 21-11-62 παρουσιάσθη εις το ήμέτερον εργαστήρισν ό Δ.Β. προ
σκομίζουν δυο πτώματα καστόρων, δστις μας εγνώρισεν δτι τυγχάνει ιδιο
κτήτης μεγάλης εκτροφής καστόρων, άριθμοΰσαν περίπου 180 (εκατόν ογδοήκοντα) κεφάλας, εγκατεστημένης εις την περιφέρειαν Μεγάρων (Αττικής)
πλησίον τής θαλάσσης και δτι ή εκτροφή, εντός πέντε μηνών, σχεδόν άπεδεκατίσθη συνεπεία αγνώστου και θανατηφόρου νόσου.
Επιληφθέντες μετ' ενδιαφέροντος τής περιπτώσεως προέβημεν κατ' αρ
χήν, εις μίαν λεπτομερή επιζωοτολογικήν ερευναν επί των συνθηκών τής εκ
τροφής και τοΰ ιστορικού τής νόσου, καθ' ην εξηκριβώσαμεν τα εξής : C H
διατροφή τών ζώων διενεργείται καλώς, και συμφώνως προς τους διαιτολογικούς κανόνας. Ή τροφή των σύγκειται εξ αραβοσίτου, κριθής, βρώμης,
χαρουπίου, χόρτου, λινόπηττας ως καΐ άλλων πλακούντων.
Το χρησιμοποιοΰμενον, δια το πότισμα τών καστόρων ως και δια τάς
λοιπάς άνάγκας τής εκτροφής, ΰδωρ, είναι αφθονον και προέρχεται εκ δυο
φρεάτων ευρισκομένων πλησίον τοΰ χώρου τής εκτροφής.
Τα πρώτα κρούσματα θανάτων έσημειώθησαν κατά τον μήνα Άπρίλιον
1962. Κατ' αρχήν προσεβλήθησαν σποραδικώς τα νεογέννητα καί γενικώς
τα νεαρά την ήλικίαν ζώα, είτα ό ρυθμός προσβολής αυτών συνεχώς ηΰξανε
τελικώς δε προσεβλήθησαν καί εθανον τα 90°/0 τών νεαρών καστόρων. Έ ν
συνεχεία ήρχισαν να προσβάλλωνται τα ενήλικα ζώα, σποραδικώς καί αυτά
κατ' αρχήν, και κατ' αραιά διαστήματα, τελικώς δε ενόσησαν τα 5^ - 60 °/0
αυτών. Έ κ τών νοσησάντων ενηλίκων εθανον μόνον 30 (τριάκοντα) ήτοι
ποσοστον θνησιμότητος 50 - 70 °/0, ενώ αντιθέτως το ποσοστον θνησιμότητος τών νεαρών καστόρων άνήλθεν εις 100 °/0·
Τ' ανωτέρω περιστατικά ως καί αι άπώλειαι έσημειώθησαν από τοΰ
μηνός Σεπτεμβρίου τοΰ αΰτοΰ έτους.

Συμπτωματολογία τής νόσου :
Τα νοσοΰντα ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, κατ' αρχήν παρουσιάζουν άνορεξίαν και κατάπτωσιν τών δυνάμεων. Έ ν συνεχεία εμφανίζουν άπίσχνανσιν καί καχεξίαν σποραδικώς δε διαρροϊκός κενώσεις. Ή εξέλιξις τής νόσου
χαρακτηρίζεται από την δξεΐαν μορφήν ήτις προσβάλλει αποκλειστικώς τα
νεαρά ζώα και διαρκεί από 3 εως 6 ημέρας, και εις την χρονίαν τοιαΰτην
ήτις παρατηρείται εις τους ενήλικας κάστορας, ή διάρκεια τής οποίας κυ
μαίνεται μεταξύ 15 και 20 ημερών. Συνήθως τα ασθενή ζώα ατινα κατορ-

ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ACTINISÉ ΓΑΛΑ Ε Β Γ Α
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ε Ι :
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D

Σήμερα είναι είς δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής
Βιταμίνης D για τήν άνάπτυξι τοΰ οργανισμού του ανθρώπου καί, κυ
ρίως, των παιδιών.
Διότι, έκτος τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά,
προφυλάσσει τα παιδιά άπα τον ραχιτισμόν, που κινδυνεύουν να πάθουν
μέ τήν ελλειψί της, στην τζερίοοΌ πού αναπτύσσεται δ σκελετός τους.
Εύκολος καί ευχάριστος τρόπος για ν' αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο
άπο τα παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τον οργανισμό τους, είναι να
πίνουν το παστεριωμένον Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ, πού, έκτος άπο τά
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σέ φυσική Βιτα
μίνη D.
Έ ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της 'Επιστήμης εις
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη '.
Το παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ.
TÒ ΓΑΑΑ ACTINISÉ είναι ΓΑΑΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας
των ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) μέ ταυτόχρονον εκθεσίν του
είς τήν έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς) μέ αποτέλεσμα τήν
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D είς βάρος της περιεχόμενης είς το
γάλα χοληστερόλης.
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί
υπεριώδεις ακτίνες άποτελοΰν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R VITAL).
"Ετσι εξηγείται καί ή όπο τών διασήμων βιολόγων ερευνητών
-SCHEER, GRASSER, DUJOL, ROGET, LASSABLIÈRE,
R A N D O U I N , L E S N E καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων είς τήν
άνάπτυξιν τοΰ σκελετοΰ, τοΰ βάρους καί της έν γένει διαπλάσεως τών
νεαρών οργανισμών.
Ή διαφορά τής ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ
ACTINISE άπο τά λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι το
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D
κατά χιλιόγραμμον, ένώ τά λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι3 αυτό το
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ είναι περισσότερο υγιεινό, πε
ρισσότερο θρεπτικό.
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θώνουν να επιζήσουν πέραν της 20ης ημέρας παρουσιάζουν πλήρη καταβολήν της θρέψεως, άναστολήν τοΰ γενετησίου ενστίκτου, τελικώς δε περιέρ
χονται εις μαρασματικήν κατάστασιν.
3

ΑνατομοπαΰΌλογικά ευρήματα :

Εις το ήμέτερον έργαστήριον προσεκομίσθησαν συνολικώς 6 πτώματα
καστόρων επί τών οποίων εγένετο λεπτομερής νεκροτομική έρευνα.
Κατά τήν διάνοιξιν του πτώματος τοΰτο εμφανίζει δψιν ση\^αιμικήν,
ειδικώτερον δε έ'καστον όργανον παρουσιάζει τάς εξής μακροσκοπικός αλ
λοιώσεις.
Το ήπαρ : Εμφανίζεται αιμορραγικον και συμπεφορημένον.
Ό Σπλήν : Φυσιολογικός κατά μέγεθος, παρουσιάζει επί της επιφα
νείας αΰτοϋ διάσπαρτους αιμορραγικός κηλίδας.
TÒ λεπτον εντερον Έξωτερικώς κατά τόπους αιμορραγικόν, εσωτερι
κώς δε κατά τήν διάνοιξιν αΰτοΰ διακρίνεται διάχυτος βλενοαιμορραγική εντερίτις ώς επίσης και εκφΰλισις τοΰ βλενογόνου.
Το παχύ εντερον : 'Ως επί το πλείστον κατά φΰσιν μή παρουσιάζον
ανατομικός αλλοιώσεις, το περιεχόμενον δε αΰτοΰ εις πολτώδη κατάστασιν.
Ό Στόμαχος : Συνήθως κενός τροφών ή άπεπτων τοιούτων, κατά
τα ά'λλα κατά φΰσιν.
Ή καρδία : Εμφανίζει, εκφΰλισιν τοΰ μυοκαρδίου, πλαδαρότητα τοΰ
καρδιακοΰ μυός, επί τοΰ επικαρδίου και ενδοκαρδίου εκτεταμένας εκχυμώσεις.
'Εργαστηριακή έ ρ ε υ ν α :
α) Παρασιτολογική έξέτασις : Ελήφθη ΰλικον εξ δλων σχεδόν τών
οργάνων (ήπαρ, σπλήν, περιεχόμενον εντέρων, πνευμόνων, αίμα εκ της καρ
δίας) και διενεργήθη εκτεταμένη παρασιτολογική έξέτασις κατά τήν οποίαν
ουδέν π α θ ο γ ό ν ο ν παράσιτον ή ωάρια αυτών άνευρέθησαν.
β) Μικροβιολογική εξέτασις : Έχρησιμοποιήθησαν τα εξής θρεπτικά
υλικά: Ζωμός ορρός, ά'γαρ, αιματοΰχον ά'γαρ, tebrathionate V.F., ge
lose profonde, Sulfite de Na-f- Alun de Fer, Chapman, S.S., Kligler,
Simmons Citrate, Uree indole - test, Mannitol, Mobilité, Gelatine,
σάκχαρα.
Έγένοντο σποραί α) άεροβίως εκ τοΰ εντέρου, ήπατος, καρδίας, πνεΰμονος και όστοΰ, εις θρεπτικον υπόστρωμα ζωμοΰ δρροΰ και εις ύλικόν εμπλουτισμοΰ εντεροβακτηριδίων. β) "Αναερόβιους εις V F . εκ τοΰ εντέρου,
ήπατος και καρδίας.
1) 'Αποτελέσματα επί τών αερόβιων θρεπτικών υλικών : Έ π ί
τών άεροβίων υγρών θρεπτικών υλικών (ζωμός ορρός, tetrothionate) άνεπτΰχθη άφθονος μικροβιακή χλωρίς, τελικώς δε εκ τής καρδίας, ήπατος, και
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έντερου, άπεμονώθησαν μικροβακιλλοι GRAM αρνητικοί, άλλοτε κινητοί
καΐ άλλοτε ακίνητοι.
Οι GRAM αρνητικοί μικροβακιλλοι έδωσαν επι τοΰ S S . αποικίας ερυ
θράς ώς και αχρωας η διαφανείς τοιαύτας. c O αριθμός των ερυθρών αποι
κιών ήτο διπλάσιος έναντι τών διαφανών τοιούτων. Έ κ τών δυο τούτων
αποικιών - ερυθρών και διαφανών εγένοντο σποραί εις τα ειδικά θρεπτικά
υλικά διαχωρισμού και ταυτοποιήσεως τών εντεροβακτηριδίων ήτοι :
Kligler Urée Christensen, Simmons citrate
Mannitol - Motility, Gelatine, σάκχαρα.
Τα αποτελέσματα τών βιοχημικών δοκιμών ώς και τα λοιπά καλλιερ
γητικά χαρακτηριστικά τών δύο τούτων τΰπων αποικιών παραθέτομεν εις
τον κατωτέρω άναλυτικον πίνακα *.
Είδος δοκιμής
Gram
Κινηκότης
Glucose
με άέριον
Λακτόζη
HjS

Indole
Ουρία
Μανιτόλη
Σακχαρόζη
Σαλισίνη
Simmons Citrate
Gelatine

Έρυθραι
άποικίαι

+
+
+
—
+
+
+
+
—
—

Διαφανείς
αποικίαι

+;
4—
—
—
—
—
—
—
—

Έ κ τών ανωτέρω συγκεντρωθέντων στοιχείων εξάγεται εν συμπεράσματι δτι, 2 είναι τα απομονωθέντα παθογόνα μικρόβια. Το εν, ανήκει εις
την ομάδα τοΰ κολλοβακτηριδίου το δε έτερον της Σιγκέλλας.
2) 'Αποτελέσματα επί τών αναερόβιων θρεπτικών υλικών.
Άναεροβίως ουδέν κλωστηρίδιον ή άλλον παθογόνον άναερόβιον άπεμονώθη. Κατά την είς το V . F . σποράν άπεμονώθησαν κόκκοι και βάκιλλοι Gram
θετικοί καΐ Gram αρνητικοί. Κατά την εις την Gelose profonde άπομόνωσιναΰτών ήά'νευ Sulfite de Na-f-alun de F e r έδωσαν τα έξης καλλιεργη
τικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά.
1. "Ελεγχος άναεροβιώσεως=άναεροβίωσις μη υποχρεωτική
2. Gram-f-ή—
3. Άποικίαι=νεφέλώδεις ή σχήματος κέχρου.
4. Παραγωγή άερίων=άρνητικόν
5. ϊ Υδρόθειον=αρνητικόν.
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Συμπληρωματική έρευνα δια την έξακρίβωσιν των φορέων
της μολύνσεως : Έ ν τη προσπάθεια καΐ επιθυμία ημών, δπως έξακριβώσομεν τον τρόπον της εισόδου της μολύνσεως εις την εκτροφήν των κα
στόρων, επί τω τέλει, δπως καταστή λυσιτελεστέρα ή καταπολέμησις της εν
λόγω λοιμώξεως, άλλα και προς όλοκλήρωσιν τοΰ κύκλου της ερευνης, προέ
βημεν εις την περαιτέρω μικροβιολογικήν εξέτασιν, αφ' ενός μεν της χορη
γούμενης δια την διατροφήν τών καστόρων τροφής, αφ 3 ετέρου δε του
χρησιμοποιουμένου δια τάς άνάγκας της εκτροφής ύδατος εκ τών δυο
φρεάτων.
Δείγματα εκ τών χρησιμοποιουμένων δια την διατροφήν τών καστόρων
τροφών, ιδία δε τών συνθετικών τοιοΰτων εξητάσθησαν :
α) Μικροβιολογικός χρησιμοποιηθέντων τών αυτών ως ά'νω θρεπτι
κών υλικών, κατ 3 αυτήν δε ουδέν παθογόνον μικρόβιον άπεμονώθη και β)
Βιολογικώς εδόθησαν και εχρησιμοποιήθησαν ως τροφή εις τα πειραμα
τόζωα (λευκοί μΰες) εκ τών οποίων ουδέν εθανεν ή ενόσησεν.
Παραλλήλως προς τάς ανωτέρω εξετάσεις, προέβημεν εις τήν μικροβιο
λογικήν εξέτασιν τοΰ ύδατος, τών δυο φρεάτων, εκ τών οποίων υδρεύονται
οι κάστορες. Δια τον εν λόγω έ'λεγχον εχρησιμοποιήθησαν έκτος τών προ
αναφερθέντων θρεπτικών υλικών και Eosine bleu de Methylene.
Τελικώς κατά τήν μικροβιολογικήν εξέτασιν τοΰ ύδατος άπεμονώθησαν
τα εξής παθ-ογόνα μικρόβια : κολοβακτηρίδιον, πρωτεΐς, Σιγκέλλαι
Περαίνοντες τήν παροΰσαν μας άνακοίνωσιν επιθυμοΰμεν να ύπογραμμίσωμεν το γεγονός δτι τά, εν τω χώρω τής εκτροφής, ευρισκόμενα δυο
φρέατα γειτνιάζουν καί ευρίσκονται εις μικράν άπόστασιν (50 μέτρα το εν
καί 100 το έτερον) εκ παρακειμένου χοιροστασίου, τελούντος από απόψεως
καθαριότητος, ουχί εις τον ενδεδειγμένον βαθμόν, προφανώς δε τα ΰδατα
τής αποχετεύσεως του εν λόγω χοιροστασίου καταλήγουσιν πλησίον τών δυο
φρεάτων, ούτω δέ δύναται να εξηγηθή ή μόλυνσις τούτων.
Ληφθέντα μέτρα : Τα δυο άπομονωθέντα μικρόβια επί τών καστό
ρων εδοκιμάσθησαν διά τήν εΰαισθησίαν αυτών έναντι 12 αντιβιοτικών
χρησιμοποιήσαντες τήν μέθοδον του αντιβιογράμματος επί ενιαίου δίσκου.
Κατά τήν δοκιμήν αυτήν διεπιστώθη μεγάλη αύαισθησία έναντι τών αντι
βιοτικών, Χλοραμφενικόλης και νοβοβιοσύνης.
Κατόπιν τοΰ αποτελέσματος τούτου εδόθησαν όδηγίαι εις τον ΐδιοκτήτην δια τήν, δια των ανωτέρω αντιβιοτικών, θεραπείαν τών καστόρων.
Παραλλήλως δέ ΰπεδείξαμεν τήν άπολΰμανσιν τοΰ χώρου τής εκτροφής
δια διαφόρων απολυμαντικών ουσιών ώς καί τήν άπολΰμανσιν τοΰ ύδατος
τών δυο φρεάτων δια χλωριώσεως.
Μετά τήν εφαρμογήν τών ανωτέρω οδηγιών καί υποδείξεων ή νόσος εν
τη εκτροφή ήρχισεν να ΰποχωρή, δεν εσημειώθησαν δέ έκτοτε άλλοι θάνατοι.
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Τελικά συμπεράσματα : Έ π Ι τη βάσει δθ-εν των αποτελεσμάτων των
γενομένων εξετάσεων εξάγεται εν συμπεράσματι, δτι :
1) Ή βαρείας μορφής νόσος, ή ενσκΰψασα εις την εκτροφήν των κα
στόρων τοΰ Δ.Β. είναι σηψαιμικής μορφής, οφείλεται δε εις παθογόνα μι
κρόβια της ομάδος των κολοβακτηριδίων και της Σιγκέλλας.
2) Ή εξ εντεροβακτηριδίων λοίμωξις εις τους κάστορας δύναται να
προκαλέση βαρεΐαν και θ·ανατηφόρον νόσον.
3) Ή εκδήλωσις της νόσου εις την εκτροφήν των καστόρων προήλθεν
εκ τοϋ μεμολυσμένου ύδατος των δυο φρεάτων, ατινα προφανώς εμολυνθησαν εκ τοΰ πλησίον αυτών ευρισκομένου χοιροστασίου.
4) Είναι δυνατή ή θεραπεία μιας βαρείας λοιμώξεως των καστόρων
οφειλομένης εις εντεροβακτηρίδια, αρκεί να άπομονωθ-η το παθογόνον αί
τιον και να προσδιοριστή δια τοΰ αντιβιογράμματος το ενδεδειγμένον άντιβιοτικον και
5) Πρέπει να εκλέγεται μετά προσοχής, τόσον ό κατάλληλος χώρος
προς εγκατάστασιν μιας εκτροφής καστόρων, δσον και το χρησιμοποιοΰμενον δια τάς άνάγκας αυτής ύδωρ.

R Ε S U MÉ
Les auteurs décrivent un cas d' une infection grave et mortelle
dans un élevage de Castors (Nutria).
La maladie se manifeste plus frequement chez les jeunes, que
chez les adutes. La mortalité desquels arrive à 80 °/o pour les premiers et 50 °/0 pour les seconds.
Selon les lesions anatomo - pathologiques constatées pendant
Γ autopsie, et les examens bactériologiques il a été démontré que Γ
infection se manifeste d' abord, dans le tube digestif, pour se develloper ultérieurement à une forme septicemique.
Parmi la flore bacterinne rencontrée dans tous les organes et surtout dans le coeur, intestine et foie, les auteurs ont isolé des germes
pathogènes appartenant dans le groupe des enterobacteriaceae et en
utilisant les milieux de culture sélectifs ils sont arrivés à identifier
des colibacilles st shighella.
Le traitement curatif par le chloramphenicol et la Novobiocine a
donner des résultats excelents.
L ' etude epidemiologique de Γ infection a démontré, que la source
de Γ infection provenait de Γ eau de puits déjà contaminée par ces
germes à partir des porcheries avoisinantes.
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