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Convencuts que les experiencies d'immunitat en el

carbuncle, si son fetes amb animals de laboratori, no

poden donar-nos resultats aprofitables, per l'extraordinaria

sensibilitat dels cobais i conills a la bacteridia, hem pre-

ferit portar les nostres investigacions al camp.

En primer floc, per a observar les reaccions que

produiria al bestiar ovi, i en segon terme, per consi-

derar que tot l'interes de les nostres experiencies radica

en l'eficacia corn a tecnica de vacunacio de tipus eco-

nomic i inofensiu.

Fou fet un primer assaig amb bacterfdies anespo-

rdgenes, corn a tempteig reaccional.

Els cultius esmer9ats son en brou Martin, de vuit dies.

Les dosis aplicades, o'i cc. per via intradermica. La

corba termica mitjana obtinguda fou aquesta : en inocu-

lar, 38'7; 24 hores, 39'8; 48 hores, 41; 72 hores, 39`7;

96 hores, 39'2, i 12o hores, 38'8.
La reaccio local es rapidissima, generalment abans

dels vint minuts. Es veu clarament un petit edema al

lloc de la inoculacio, que persisteix un parell de dies,
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per a desapareixer totalment als quatre dies. Els animals

no han deixat de menjar, i el seu aspecte es aparent-

ment normal, sense les coixeres habituals en aquestes

vacunacions.

La innocuitat d'aquesta primera experiencia ens

feu pensar que caldria utilitzar un cultiu de major

virulencia, que logicament hauria de donar major immu-

nitat.

En una nota anterior, comunicavem haver trobat una

tecnica que mantenia , d'una manera practicament estable,

la virulencia de la nostra bacteridia anesporogena.

Utilitzant, doncs, cultius en brou Martin, d'una vi-

rulencia calculada en 0`115 cc., per a matar cobais de

500 gr., comencarem per inocular un lot de 6 ovelles

i 6 xais amb 1/5 i 1/8 cc., respectivament. Foren inocu-

late aquests caps el dia 20 d'abril del 1931, a les sis de

la tarda. Les temperatures preses al mati i tarda do-

naren aquestes variacions : dia 20, 38'6; dia 21, 39'3
i 39'8; dia 22, 39'6 i 4o'2; dia 23, 39'8 i 40'4; dia 24,

39'3 i 39'5; dia 25, 39 i 39'2; dia 26, 38'7 i 38'9; dia 27,

38'6 i 38'7.
Despres del dia 27, la temperatura es normal. La

reaccio local augmenta fins al segon dia, seguint un curs

harmonic amb la temperatura. Al segon i tercer dia,

els animals no mengen gaire de gust. Surten a la pas-

tura sense delit. Alguns coixegen i altres no es mouen

d'ajeguts. Els senyals d'una reaccio son, doncs, per-

fectament visibles.

Despres d'aquestes proves, son inoculats els lots

segiients:

59 maig 1931 ........ 412 ovelles amb 115 de cc.
9 juliol ............. 500 ovelles amb 1/8 de cc.
10 juliol ............. 660 ovelles amb 1/5 de cc.
17 Juliol ............. 650 ovelles amb 1/8 de cc.
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Les reaccions generals foren aproximadament com

les observades en el lot anterior de prova, sense cap

baixa per carbuncle.

Els animals vacunats passaren l'estiu i la tardor en

rostolls, on tots els ant's morien un bon tant per ioo

de caps a causa de la bacteridia, malgrat la vacunacio

per la tecnica classica de Pasteur.

Unicament del lot del 9 de juliol moriren, durant

el mes d'octubre, 12 caps. No es pogue fer un diag-

nostic de laboratori, pero, per les dades cliniques reco-

hides, hom crew que no fou la bacteridia la causa de

la mort.

Tot esperant resultats d'inoculacions mes nombroses,

amb els corresponents controls, pot fer-se aquesta con-

clusio provisional : la bacteridia anesporogena, amb la

virulencia esmentada, dona, amb una sola inoculacio

intradermica, una immunitat suficient per a resistir el

contagi natural. El seu maneig no 6s perillos, i les

reaccions son Glares i rapides.

Instituto de Biologia Animal.

Madrid.


