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L'existencia de formes no esporulades en els cultius
de bacteridia carbuncosa es un fet comprovat de fa
molts anys. Pero 1'estudi sistematic de tan interessant
dualitat reproductiva es encara per fer. Nosaltres hi
farem unes modestes aportacions, que comencen a par-
tir dels fets de Rosenthal, qui obte aquestes formes sem-
brant la bacteridia en el seu propi antivirus. Nosaltres
hem comprovat completament aquests resultats, am-
pliant-los amb nous fets. Les formes anesporbgenes es
troben amb facilitat en les resembres en hetero-antivirus,
en cultius seriats en brou i patata biliada, i d'una ma-
nera especial i senzilla, fent plaques de cultius en brou
ordinari. Entre els vuit i setze dies, d'una manera quasi
constant, horn troba a les plaques sembrades amb dilu-
tions del cultiu en brou, dos tipus de colonia netament
diferenciables, que es poden repicar i reproduir indefini-
dament.

Per a obtenir aquests cultius es indiferent partir
de cultius veils totalment esporulats, o de sang del cor
de cobai mort de carb6, on les espores no s'hi veuen.

La bacteridia anesporogena presenta una imatge mi-
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croscbpica (en cultius joves ) molt semblant a 1'esporulada.

La grandaria es mes petita i les formes de cadena no abun-

den tant. El cultiu en brow es disgrega amb mes faci-

litat, donant l'aspecte d 'una emulsio uniforme, cosa que

no fa mai la bacteridia normal . En gelatina d6na per

picadura un cultiu com el mal roig.

El comportament en els altres medis de cultiu usuals

als laboratoris , es identic . Sobre aquesta giiestio te-

nim uns treballs en curs, els quals publicarem oportu-

nament.

La vitalitat en els medis de cultiu es molt limitada.

Generalment no ultrapassa els noranta dies, quan la

forma esporulada encara dona cultiu despres de molts

anys.

La seva virulencia es sensiblement igual a la de

1'esporulada, si s'investiga tot just aulada. Pero perd

gradualment les facultats patogenes en les successives

resembres, fins a esdevenir absolutament avirulenta.

Nosaltres no hem pogut retornar llur poder agressiu per

la inoculacio de fortes quantitats a ratolins blancs molt

petits.

En canvi, la inoculacio al cobai augmenta la viru-

lencia, tot conservant la seva incapacitat de produir

espores. Aquesta circumstancia ha estat comprovada

constantment per nosaltres , fent valoracions d'espores i

escalfant a 65° cultius de mes de vuit dies, i mai no hem

trobat un retorn a la esporulacio , adhuc en els cultius

virulentissims que ens maten el cobai en quaranta-vuit

hores a dosis insignificants, vint vegades mes petites que

les emprades amb bacteridia corrent.

Un fet sembla constant en 1'acc16 patogena de la

bacteridia anesporbgena , i es la produccio d'un edema molt

superior al que hom observa correntment en les inocu-

lations de bacteridia . Aquest fet podria explicar-se per



Treballs de la Societal de Biologia. 1930 219

la forma bacillar que inoculem, ja que la producci6 de

fort edema s'aconsegueix tambe inoculant sang o melsa

d'animals recent morts de septicemia carbuncosa.

La interpretaci6 tebrica d'aquestes formes pura-

ment vegetatives fa pensar en tipus anormals, ja que

mantenint bacteridies a 42'5°, o be en medis que con-

tenen antiseptics, no to hoc 1'esporulaci6, i unicament

hom troba aquesta forma resistent, esporulada, en finir

les condicions disgenesiques que modifiquen el seu meta-

bolisme. Admetent la forma esporular com a normal i

prbpia de l'especie, les bacteridies anesporbgenes serien

formes de mutaci6, ja que sembla que no retornen a llur

aspecte primitiu.
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