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En el curs d'unes experiencies sobre vacunacio local

ens hem vist precisats a determinar les dosis minimes de

Colibacils que podien produir una infecci6 peritoneal

mortal. Per aix6, a partir d'un sol tipus d'emulsi6, hem

injectat dins el peritoneu de cobais, i, 5, 10 i 20 cc. En

les hores successives hem anotat el tipus de reaccio que

es produla i el resultat final. Un fenomen particular

ha cridat la nostra atencio. Era d'esperar que a mesura

que la dosi d'emulsi6 injectada fos mes gran, la infecci6

es produiria mes constantment. Pero moltes vegades

ens hem trobat amb que la dosi de 5 cc. matava els ani-

mals, mentre la de zo produla una reacci6 peritoneal

amb sobrevivencia. En principi hem interpretat aquests

fets com deguts a variacions de sensibilitat per condicions

particulars dels animals de prova. Pero mes tard, i es

aquest el motiu de la present comunicaci6, quan hem

estat en possessi6 d'un tipus de Colibacil que ha pro-

duit sempre la mort a una concentraci6 minima deter-

minada, hem fet, d'aquesta dosi minima, dilucions en

soluci6 salina en quantitats variables de i a 20 cc.

Els resultats han estat els segiients:
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Tres cobais injectats amb una dosi mortal de Coli-
bacils emulsionada en r cc. de solucio salina esteril.
Moren en quaranta-vuit hores.

Tres cobais inoculats amb la mateixa dosi emul-
sionada en 5 cc. de solucio salina. Dos moren en qua-
ranta-vuit hores. Un sobreviu i mor als sis dies.

Tres cobais injectats amb la mateixa dosi emulsio-
nada en io cc. Sobreviuen. Un mor als onze dies.

Tres cobais inoculats amb una emulsio en 20 cc.
Sobreviuen.

Aquests resultats ens permeten d'insistir en uns tre-
balls d'un de nosaltres publicats fa alguns anys que es
referien a l'accio de les dosis massives de solucio salina
fisiologica sobre les infections experimentals. L'aporta-
cio d'avui no es mes que un aspecte d'aquella giiestio
aplicat al detail tecnic de la dilucio en la determinacio
de les dosis minimes mortals d'un germen.
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