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No fa molt, Varcellana i Zanzucchil han publicat un
article on asseguren que la diferenciacio del B. de Bang
i el M. Melitensis es pot realitzar facilment, per mitja de
les aglutinacions per substancies quimiques. Aquestes son
variades, pero els autors s'han servit preferentment de la
solucio d'acid lactic a 1'i per zoo. A fi de posar-nos en les
mateixes condicions dels autors , hem seguit llur tecnica.
Emulsionar un cultiu jove en aigua destil • lada. r cc.
d'aquesta emulsio es posat en contacte amb i cc. de la
solucio d'acid lactic. Seguint aquesta tecnica, els autors

observen que el M . Melitensis sempre aglutina i el B. de

Bang mai. Trobaren un B. de Bang que va aglutinar de-

bilment, pero creuen que la seva identitat no es prou clara.

Nosaltres hem comprovat aquest procediment amb

17 mostres de M. Melitensis i 6 de B. de Bang. Els

resultats foren els seguents : les 6 mostres de B. de Bang,

aglutinaren netament, io mostres de M. Melitensis,

igualment , i les 7 restants no aglutinen . Com pot obser-

var-se, els resultats son francament discordants . Es pos-
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sible que la composicio del medi de cultiu tingui una
influencia notable damunt de les caracteristiques aglu-
tinogens dels microbis, i, en aquest cas, potser els autors
esmentats s'han servit de medis diferents dels nostres.

Pero un fet especial ens induf a pensar si fora possi-
ble modificar artificialment les caracteristiques aglutino-
genes dels germens. Una de les mostres de B. de Bang
havia viscut en simbiosi amb un M. Melitensis, i aquest
Melitensis era perfectament aglutinable per les substan-
cies quimiques. Aquest fet va orientar-nos cap a repetir
1'experiencia amb tots els M. Melitensis que no es deixaren
aglutinar, posant-los en contacte amb les substancies del
metabolisme d'un B. de Bang. El nostre dispositiu con-
sisteix a introduir una bugia L a 1'interior d'un tub gros
que conte brou placenta. En el tub sembrem el Melitensis,
i, a 1'interior de la bugia, el B. de Bang. Al cap d'un mes
de vida en aquesta especie de simbiosi es fan sembres

en agar dels dos cultius i es procedeix a repetir les
aglutinacions. Dels 7 M. Melitensis que no aglutinaven,

despres de l'intercanvi establert, 6 aglutinaren netament.

Hom podia pensar, pero, que les nostres aglutinacions

fossin, en presencia de cultius mixtes, indiferenciables

per les tecniques de Laboratori. Per assegurar-nos de
la veritat dels nostres experiments, sembrarem dos tubs

de simbiosis : un a 1'interior de la bugia i un altre en

el tub solament. Despres d'un mes de permanencia a
1'estufa, comprovarem l'esterilitat dels llocs no sembrats.

Per tant, i atenent-nos als nostres resultats, creiem

que les aglutinacions per substancies quimiques no tenen

valor per a demostrar que el B. de Bang sigui un germen

diferent del M. Melitensis.
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