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SUMMARY
Many deaths of turkey chicken aged 1—20 days, as well as cases of tur
key eggs not opened after the normal period of incubation or lethal chic
kens from incubated and opened eggs, led to the isolation of Arizona Ari
zona e.
The clinical symptoms are described as well as the autopsy findings
and the applied treatment which was consisting of the administration in the
drinking water for 5—6 days one of the antibiotics to which the isolated
strain was sensitive (Chloramphenicol or Neomycin)· This treatment gave a
slight only decrease of morbidity and mortality.
Κατά τους μήνας Άπρίλιον - Μάϊον του έτους 1972, εύρέθημεν προ
μιας βαρύτατης ένζωοτίας τών νεοσσών ινδιάνων - εκτροφών νομού Λαρί
σης - ταχείας εξελίξεως καί λίαν θανατηφόρου.
Κατά τό αυτό χρονικό ν διάστημα, ενιοι τών έκκολαπτών, προσεκόμιζον κατά εκατοντάδας ώα ινδιάνων μη διανοιγέντα μετά την κανονικήν περίοδον έκκολάψεώς των καί συγχρόνως μεγάλον αριθμόν θανόντων καί θνησι
γενών

νεοσσών.

Τόσον εκ τών προσκομισθέντων νεοσσών ινδιάνων όσον καί εκ τών
επιτόπιων επισκέψεων μας εις έκτροφάς καί εκκολαπτήρια, διεπιστώθη οτι
* 'Ελήφθη την 3.6.73.
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τα προσβληθέντα ένεφάνιζον συμπτώματα λοιμώξεως τινός ώς άνορεξίαν,
κατήφειαν, κατάπτωσιν, στήριξιν επί της κνημιομεταταρσικής άρθρώσεως,
διάρροιαν και πολλά εξ αυτών δύο χαρακτηριστικά συμπτώματα, ήτοι τύφλωσιν μονόπλευρον ή άμφοτερόπλευρον και μίαν περιστροφικήν και τρομώδη κίνησιν της κεφαλής.
Οί προσβεβλημένοι νεοσσοί ήσαν κυρίως ηλικίας 1 ημέρας εως 20 ήμε
ρων, ό θάνατος δε επήρχετο εντός 24 - 48 ωρών.
Έκφύλισις τοΰ ήπατος, υπέρμετρος διόγκωσις της χοληδόχου κύστεως,
εντερΐτις, διόγκωσις τών τυφλών, θολερότης του χοριοειδούς και έναπόθεσις πυώδους εξιδρώματος εις όφθαλμικήν κοιλότητα, ήσαν τα πλέον χαρα
κτηριστικά νεκροτομικά ευρήματα.
Αί μικροβιολογικοί εξετάσεις α) σπλάγχνων νεκρών εμβρύων και θνη
σιγενών ατόμων και β) σπλάγχνων θανόντων νεοσσών ινδιάνων ηλικίας
1-3 εβδομάδων εϊχον ώς αποτέλεσμα - κατόπιν πολλών δυσχερειών, ένεκα
παρουσίας και ετέρων μικροοργανισμών- τήν άπομόνωσιν βακτηριδίου
Gram - ,κινητοϋ, παρουσιάζοντος τάς κάτωθι βιοχημικός ιδιότητας : Glu
cose + , Lactose + , H 3 S +, Malonate + , M R + , Gelatine+, Citrate+, Ly
sine+, Arginine+, Β- Galatossidase +, Urease—, Indole—, VP—, PPA—,
Saccharose—, Adonutole—, και Dulcite—.
Έκ τών ανωτέρω βιοχημικών ιδιοτήτων του, έταυτοποιήθη ώς Arizona
Arizonae 1 , 2 .
'Ορολογική ταυτοποίησις δεν έγένετο ελλείψει ειδικού άντι - άριζόνα
συγκολλητικού ορού. Έ ν συνεχεία προέβημεν εις τήν δοκιμήν ευαισθησίας
τοΰ άπομονωθέντος μικροοργανισμού προς εξ (6) αντιβιοτικά δια της με
θόδου τών δισκίων. Τήν μεγαλυτέραν εύαισθησίαν παρουσίασεν προς τήν
χλωραμφαινικόλην, νεομυκίνην και όλιγώτερον εις τήν όξυτετρακυκλίνην.
Ή χορήγησις ενός έκ τών ανωτέρω αντιβιοτικών και βιταμινών εις το
πόσιμον ύδωρ επί 5-6 ημέρας, είχεν ώς αποτέλεσμα τήν έλαφράν μείωσιν
της νοσηρότητος και θνησιμότητος τών προσβεβλημένων νεοσσών.
Ή έρευνα συνεχίζεται, αποτελούσα ενα έκ τών προγραμμάτων έρεύνης
τοΰ Ιδρύματος. Μετά τήν όλοκλήρωσιν ταύτης θά δημοσιευθούν αναλυτι
κώς αί μέθοδοι εργασίας, τα τελικά αποτελέσματα και τα σχετικά συμπερά
σματα.
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