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De les 24 mostres de bacils d'Eberth estudiades des

del punt de sensibilitat al bacteriofag, dues d'elles (les

mostres 2 i 5) s'han presentat particularment lisables.

Hem fet estudis comparatius entre aquestes dues mostres

i dues d'altres, les mostres i i 3, la primera de les quals no

conte sinb elements sensibles, mentre que la 3 es abso-

lutament refractaria.

Les diferencies consisteixen en:

,.a Sedimentacio en medis liquids. Les mostres 2 i 5,

emulsionades a partir d'un cultiu recent en agar, en so-

IuciS salina o bilis de bou, s'aglutinen en 12 0 24 hores

al fons del tub deixant un liquid sobrenedant limpid. En

canvi, les mostres I i 3, aixi com altres de refractaries o

poc sensibles, queden uniformement repartides en el medi.

De la mateixa manera, els bacils resistents procedents

de les sembres dels lisats d'aquestes mostres engendren

una rata que ja no s'aglutina en la bilis o en el serum

fisiologic.



72 Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans

En vista d'aix6, hem intentat, fins ara vanament,
fer una separaci6 dels escassos bacils resistents continguts
en les mostres 2 i 5 a base dels cultius que poden obte-
nir-se, sembrant bilis sobrenedant aparentment sense ger-
mens, d'un tub on s'ha emulsionat un cultiu sencer en
agar d'una d'aquestes mostres.

2.a Creixement en medis pobres i acids : els bacils
de les mostres 2 i 5 cultiven normalment en una aigua

peptonada 2 per ioo, de reacci6 neutra o alcalina. Pero

si la reacci6 es d'un pH = de 6 a 6'2, 1'Eberth 2 hi neix
aglutinat i l'Eberth 5 no germina fins al cap de 48 hores.
En canvi, les respectives races resistents d'aquestes dues
mostres, aixi com altres mostres refractaries o mes o menys
sensibles, donen un cultiu normal.

3a Les mostres 2 i 5 tenen un poder menys energic
que les i i 3 en l'atac als sucres i producci6 de SH2. Les
respectives races resistents es comporten corn les mos-
tres i i 3.

4.a La mostra 2 es almenys io vegades menys vi-
rulent que la mostra r en injecci6 peritoneal al cobai, i
la mostra 5 ho es almenys 3 vegades menys que la
mostra 3.

Finalment, remarquem que de cap manera no volem
aplicar aquests resultats com a caracters generals dife-
rencials a pyioyi entre mostres sensibles i resistents, sin6
solament entre dues mostres de particular sensibilitat i
dues d'altres, una refractaria i una altra molt debilment
sensible.

No volern sin6 assenyalar com, en certs casos, la
sensibilitat o la lisi va acompanyada de fendmens
degeneratius facilment observables i com els escassos
individus resistents continguts en aquestes mostres
engendren una rata regenerada que a la seva resisten-
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cia a la lisi acompanya la desaparici6 d'aquells fe-

n6mens.

Finalment, no es pot atribuir la degeneracio de les

dues mostres estudiades als repetits passos per medis

artificials, ja que les mostres r i 3 son tan velles en aquest

sentit com les mostres 2 i 5.
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