
DE L'ANTIVIRUS ESTAFILOCOCIC I DE LES
DIVERSES MANERES DE PREPARAR-LO

per

Z. ILLITCH F. 1)URAN REYNALS

A partir de les recerques de Besredka sobre la in-
munitzacio local mitjancant cures especffiques, ens hem
preguntat si no es podria arribar a coneixer millor el
mecanisme de la immunitat obtinguda en aquests casos,
variant la tecnica.

Se sap que Besredka empra cultius veils de 8 a

15 dies, que filtra despres d'haver utilitzat solament els

derivats microbians solubles, amb exclusio dels cossos

dels microbis.

No deixava d'esser interessant, el saber si aquests

derivats solubles designats per Besredka sota el nom

d'antivirus, podien obtenir-se per un altre procediment,

i particularment per una autolisi realitzada, ja sigui en

el buit, ja sigui per addicio de Thyrothrix o de bac-

teriofag.

En una serie d'experiencies sobre 7 cobais, hem fet

is d'un autolitzat preparat segons el procediment de

Jaumain; (I) cultius d'estafilococs en brou, veils de

48 hores, es tancaven a la flama i es posaven a l'es-

tufa, a 37°, durant 3 dies. En finir aquest terme, el
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liquid, esdevingut quasi completament clar, es filtrava

per bugia.

En una altra serie d'experiencies sobre 3 cobais,
hem sembrat simultaniament l'estafilococ i el Thyrothrix

scaber; (2) el cultiu en brou es posava a 37° durant 5 dies
i despres es filtrava.

En una tercera serie d'experiencies sobre 6 cobais,
hem afegit a un cultiu d'estafilococs i gota de bacte-
riofag actiu; despres de clarificar-se en 24 bores, el lisat
s'utilitzava directament, o be calentat previament a ioo°
durant 15 minuts.

Aquests diversos liquids, aixi corn el filtrat que

devia servir de control i que provenia d'un cultiu en

brou veil de 8 dies, foren emprats en cures, segons la

tecnica de Besredka.

Un lot de 7 cobais fou tractat amb brou corrent.

Compreses imbibides amb aquests diferents lisats ban

estat mantingudes sobre el ventre dels cobais durant

24 bores; despres s'ha procedit a la inoculacio, sota la

pell, de 3 cc. de cultiu en brou, d'estafilococs, vius, vells

de 24 bores. 7 cobais controls foren inoculats al ma-

teix temps.

Hens aci els resultats d'aquestes experiencies:

Els 7 cobais controls i tots els cobais curats amb
brou simple, moriren al cap de 2 a Io dies, menys un,
que havia presentat una gran llaga supurada, que dura
7 setmanes.

Els cobais curats amb els diferents lisats ban sobre-

viscut, en Ilur major part, despres d'haver presentat le-
sions poc acusades. Dels 7 cobais curats amb l'auto-

litzat segons Jaumain, dos ban mort. Respecte dels

5 cobais restants, no hi ha hagut mes que un mort per

grup.

D'aquestes experiencies en podem deduir que:
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jr.El poder preventiu de I'antivirus estafilococic

emprat sota forma de cura, es sensiblement el mateix,

independentment de la manera de preparar-lo.

2.° L'antivirus obtingut per mitja del bacteridfag

to la mateixa accio, que hagi estat calentat (15 minuts

a 100 °) o no.
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