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La separacio en tipus del pseudomona piocianic ve

fent-se des del 1920, segons la classificacio de Gessard.

El brou, l'aigua de peptona i l'agar-peptona-glicerinat

serveixen per a esbrinar les conditions de fluorescencia

i pigment, base de la classificacio.

Un de nosaltres,l en col•laboracio amb Socies, ha

descrit una varietat gomosa de piocianic, que neix en

virtut d'una mutacio, com a element de resistcncia de

les colonies envellides. En estudiar les caracteristiques

d'aquest tipus gomos, fe'iem constar que en el desenvo-

lupament normal d'un germen es produien variants que

eren inhibides per la germinacio de la variant predo-

minant. Aixo feia que moltes vegades un cultiu ens

sembles homogeni, quan en el fons hi havia, en cl seu

si, neutralitzats, els elements de les mes grans variacions.

Aixi, modificant els mitjans de cultiu, podia afavorir-se

una d'aquestes varietats que, en creixer optimament,

inhibien les altres.

Un estudi sistematic de moltes mostres de pseu-
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domona piocianic ens ha permes de separar constantment
les varietats de colonies S i R amb elements intermedis de
diffcil classificacio. Amb aquestes colonies hem intentat
de refer el tipus de classificacio. Rs a dir, ales colonies
S i R, d'una determinada varietat, obeeixen al matrix
tipus de la classificacio de Gessard?

El conjunt de moltes determinacions ens permet
d'afirmar que no. Adhuc en algunes variants, la forma-
66 de pigment s'ha demostrat produida per circumstan-
cies molt semblants a les que producixen la fermentacio
simbiotica de Castellani. Altres vegades, la condicio cro-
mogena d'un tipus de colonia s'ha vist inhibit per un
altre. I sempre, en els cultius en medi liquid, la va-
rietat que s'ha vist inicialment mes afavorida ha im-
posat els seus caracters a les altres. Totes aquestes
circumstancies seran motiu d'una proxima publicacio.
De moment, ens sembla d'interes cridar l'atencio de les
dificultats d'una classificacio de les varietats de pio-
cianics fonamentada en uns caracters que poden variar,
segons el tipus de colonia que elegim en fer les ressem-
bres de classificacio.

Per a continuar utilitzant aquestes normes de Gessard,
creiem convenient fer les ressembres a partir d'un gran
nombre de colonies S i R, o d'un cultiu damunt agar
en linia. Aixf, la classificacio de Gessard continua fruint
del valor, cosa que perd quan la determinacib del tipus
vol fer-se a partir d'una colonia aillada.
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