
VACUNACIO PER VIA DIGESTIVA

per

R. TURR6

Per a facilitar la comprensio do its experiencies que
vull cxposar-vos, recordare que on tota una Ilarga serie
de treballs escampats, he anat demostrant la presencia de
bactoriolisines naturals on multitut do teixits i he demos-
trat tambe quo llur generalitzacio es tan gran, que fins se
troba on els ous de gallina frescos transportats asseptica-
ment dins de vasos de cristall esterils. Al cap d'uns dos
mesos, pot observar-se que s'han barrejat la clara i el
rovell i on la part superior s'hi distingeix clarament una
substancia hialina, sumamcnt limpida i transparent, que
conte bacteriolisines tau actives contra el b. anthracis, que
on el transcurs de dos dies el digercixen on grans quanti-
tats in vitro. Aquestes propietats bacteriolitiques no s'ex-
tingeixen amb el temps; on efecte, posseeixo flascons que
ja tenon any,-; i contimien essent actives. An aquesta subs-
tancia, per a donar-li nom, l'anomeno oviserum. Ara be,
si a un conill Ii injectem, per via subcutania, 30 c.c. d'ovi-
serum per cada Kgr. d'animal i on tres vegades, aquest
conill queda vacunat contra el virus carbunc6s, al cap de
io dies de la darrera injeccio, estat refractari que dura molt
temps, dotal] que encara no s'ha pogut fixar. Cori se pot
veure l'animal ha estat vacunat contra el b. anthracis. Si
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pel mitja d'una sonda, administrem per via gastrica a un

altre conill l'oviserum, a la dosi de 60-70 c.c. per Kgr. d'ani-

mal, en tres vegades i en dies alternats, al cap de dos dies

de la darrera ingestio tambe queda refractari it 1'inocu-

laci6 d'un virus carbuncos, que mata els testimonis als

tres dies. L'estat refractari conferit per via gastrica dura

de 40 a 45 dies.

Per als que han seguit el curs de nostres treballs sobre

immunitat sera facilment compres perque tenen hoc aquests

fets. Si cis judiquessim des del punt de vista de 1'ambo-

ceptor i de l'alexina, resultarien inexplicables, pero si do-

nem a ]a bacteriolisina la genuina acepcio d'un ferment

defensiu, ens semblara naturalissim que a116 que confereix

a 1'organisme tin mitja d'atacar el bacil, mes potent que

el que ja tenia, l'ha de pr.sservar forcosament de l'infeccio.
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