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L'acci6 bacteriolitica especifica de la mescla de se-
rum anti i complement damunt d'una determinada bac-
teria depen, ultra la riquesa especifica del serum i 1'acti-
vitat particular del complement, de les proportions rela-
tives que tenen en la mescla aquests dos elements i de
la diluci6 del conjunt. Despres de les descobertes de
Bordet, aquestes circumstancies han estat ben precisa-
des per Neisser i Wechsberg. Resta, no obstant, de-
terminar la influencia que en aquest fenomen to la bac-
teria, ja que de trobar-se o no en un mitja adaptat al seu
creixement i reproducci6, les conditions poden variar.
Aixi, per exemple, el b. d'Eberth, que en el mitja intern
troba inhibit el seu creixement per 1'aparici6 de subs-
tancies especifiques reactives perque el medi hematic
en si mateix ja no es adaptat a la seva vida, no to la
mateixa sensibilitat a tals factors quan la mescla de
complement i anticos s'afegeixen a un tub de brou que
contingui el b. d'Eberth en plena germinaci6. Es el que
hem establert en les experiencies que anem a transcriure.
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Es determinen les conditions bptimes bacterioliti-

ques de la mescla serum antieberth, d'un valor agluti-

nant a i/i6,ooo, i complement. Sabudes aquestes, es

fa actuar damunt d'una emulsi6 de b. d'Eberth en so-

lucib fisiologica i una altra d'igual concentracib, perb ob-

tinguda per germinacib en brou directament. Es deixen

els tubs a 37°, i cada sis hores es fan ressembres en medis

de cultius solids, i preparacions microscbpiques. Un

tub de brou sembrat amb b. d'Eberth serveix de control.

Resultat:
Tub A (Serum anti i complement ; dilucions fetes en sol . fisio-

logica; b . d'Eberth obtingut per vint-i -quatre hores de cultiu

en agar i emulsionat en solucio salina fisiologica).
Tub B (Serum anti i complement en iguals quantitats que en

el tub anterior ; dilucions fetes en brou ; b. d'Eberth obtin-

gut per vuit hores de cultiu en brou, tenint la mateixa con-

centracio que la corresponent al tub A).
Tub C ( Bacil d'Eberth cultivat en brou al mateix temps que

1'utilitzat en el tub B).

En el tub A s'observa a les sis hores una aglutinacio

total dels bacils. Les sembres en medis solids i liquids

no donen resultat positiu. Al tub B hi ha tambe aglu-

tinacib i aclariment del medi de cultiu, perb les sembres

donen resul.tat positiu.

A les dotze hores, el volum del sediment del tub B

es veu augmentat considerablement. Les sembres con-

tinuen essent positives. En les preparacions microscb-

piques apareixen formes filamentoses de b. d'Eberth

amb un gran nucli central que tenyeix el colorant de

Giemsa i que al metode de Gram resta clar, donant al

bacil un marcat caracter bipolar.

A les vint-i-quatre i quaranta-vuit hores continua

observant-se un marcat creixement, que sembla estimu-

lat pel fet de l'addicio de la mescla serum i complement.

Als vuit dies comenca a disminuir la quantitat de
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bacils vius, trobant-se a les preparacions moltes formes

degeneratives, i entre els dotze i divuit dies, les sembres

donen ja resultat negatiu, quan en el tub control C el

creixement del b. d'Eberth es abundant encara.

Les conclusions que poden deduir-se de l'anterior

experiencia son:

Que les mescles de serum anti i complement afegides

a bacils d'Eberth que es troben en plena reproduccio en

un medi optim per al seu creixement, no tenen el valor

que classicament se'ls admet, ans be, poden convertir-se

en un element d'estimul.

Que, aixb no obstant, a la llarga, els bacils d'Eberth

que s'han reprodult en aquestes condicions tenen un coe-

ficient de vitalitat inferior als elements normals.

Laboratori Municipal Bacteriologic. Barcelona.


