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Totes les aportacions coriegudes fins avui dia rela-

cionades amb la giiestio tan debatuda de la identitat

del Melitensis i del Bang, sor. tan poc concordants, que

deixen facilment entreveure la desorientaci6 existent.

Evans (i) proposa diferenciar els dos germens per la

saturaci6 d'aglutinines. Altres autors que han cornpro-

vat aquesta tecnica no han pogut arribar a conclusions

satisfactories.

Domingo i Lopez (2) diuen que es possible la dife-

renciaci6 mitjancant el biliatge previ de les emulsions.

Ficai i Alessandrini (3) cr•muen que l'escalfament dels

serums a 65° durant mitja hora fa desapareixer les aglu-

tinines no especifiques.

A fi de comprovar aquests dos procediments hem fet

una serie d'experiencies que anem a precisar breument.

Per a les aglutinacions ens hem servit sempre d'emul-

sions fresques de diferents races de bacteries, tant Me-

litensis com Bang.

Una serie de serums de vaques que havien avortat

feia poc temps i clinicament diagnosticades de causa

infecciosa, foren posats en front d'emulsions normals i
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biliades de Melitensis i de Bang. En doble serie; serum

fresc i serum escalfat, segons la tecnica de Ficai i Alessan-

drini.

En general, els resultats foren poc diferents. En dos

casos els serums escalfats donaren aglutinacions parado-

xals, pero no arribaren al titol obtingut amb serum fresc.

En un sol cas hem observat un titol superior respecte

del Melitensis. La majoria de les vegades obtinguerem

xifres aproximades.

L'accio de la bilis no ha estat C.'una caracteristica

especifica. En general, aconseguirer-i xifres iguals a

1'emulsi6 normal. En un cas fou inferior respecte del

Bang. Potser doni mes uniformitat que 1'escalfament.

Els conills tractats amb emulsions de Bang mortes

per la calor donen xifres concordants per al Meli i el

Bang. Els conills tractats per emulsions de Bang mortes

pel formol donen resultats semblants, pero a titol mes

baix. En tots, pero, hem anotat un titol un xic supe-

rior per les emulsions biliades de Bang.
Dues cabres, a les quals comprwarem previament

les aglutinines (que resultaren negatives), foren inoculades

amb cultius vius de B. de Bang.

Clinicament no presentaren cap alteracio que fes

pensar en res d'infeccio.

Al cap de divuit dies comprovarem les aglutinines

i trobarem en la cabra n.° 2 que eren s.iperiors damunt del

Melitensis que en front del Bang, i d'una manera especial

en les emulsions biliades.

La cabra n.° i va donar un resultat tambe forta

interessant : 1'aglutinacio mes forta fou pel Meli biliat,

despres pel Bang normal i, a un mateix titol, pel Bang

biliat i el Meli normal.

Convencuts de ]es dificultats que horn troba per a
adquirir sang d'avortades a les vaqueries, ens determina-
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rem a recollir la de les vaques que, procedents de vaque-

ries de la ciutat, eren sacrific ades a l'escorxador.

Hem recollit 256 serums, dels quals go donaren aglu-

tinacions superiors al 1/200, i :ian estat aquests unicament

els que hem utilitzat per a les recerques que ens propo-

savem.

Davant de les diferencies tan petites que observavem
respecte a les modifications de les tecniques d'aglutinacio

(biliatge, escalfament), hem treballat sempre amb emul-

sions normals que no tenien ones de vuit dies.

Els resultats, d'un alt interes experimental i epide-

miologic, els resumim en un quadre.

El tftol major que obtinguerem fou el de i/ro,ooo.

Total serums analitzats ............ ................... 256
Positius per al Bang i el Melitensis per damunt 1/200... 90

Taut per loo aproximat de vaques infectades........... 35'15
Serums amb titol aproximat Melitensis i Bang... ....... 41-45'5 0/0
Serums amb titol superior pel Melitensis ................ 11-12'2 °/0
Serums amb titol superior pel Bang .................... 16-17'7 0/0
Serums aglutinant solament el Melitensis ................ 11-12'2 0/0
Serums aglutinant solament el Bang .................... 11-12'2 0/0

CONCLUSIONS

I.a De les tecniques quo ens han servit per a les

aglutinacions, cap no es prou especifica per a poder afir-

mar quan ens trobem en front d'un serum antibang o

antimeli. Unicament en alguns casos el biliatge dona

tftols mes alts, peril sense la constancia necessaria per

a esser estrictament especifica.

2.a El fet que les cabres inoculades amb Bang

donin xifres superiors en front del Meli, sembla indicar

que es l'especie animal la quc dona la caracterfstica del

tipus d'aglutinacio. Aixd fa sospitar si el Bang no es
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altra cosa que el Melitensis adaptat a la vaca o vice-

versa.

D'altra part, l'experiencia d'Evans fent avortar una

vaca inoculant-li cultiu de Melitensii, es un argument

mes que fa pensar en la identitat dels germens en questio.

Els casos de febre de Malta humana, on no s'ha pogut

esbrinar el contagi per les cabres, i, en canvi, seinbla

evident la infecci6 per les vaques, refermen el criteri

de la identitat, que morfol6gicament :ii de cultiu ja ningu

no discuteix.
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