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Rs gairebe classic que, en el cas del carbuncle, les

idees de vida i d'immunitat han esdevingut inseparables.

Tots els esforcos intentats per obtenir, mitjancant virus

morts o substancies mancades de microbis vius, una resis-

tencia a la infecci6 carbunclosa, han fracassat. Es per

aixb que la vacunaci6 preventiva continua essent encara

avui la defensa mes seriosa contra aquesta terrible ma-

laltia.

Amb tot, alguns experimentadors pretenen haver

reeixit a conferir un cert grau d'immunitat amb produc-

tes que no contenen microbis vius. Ch. Hruska diu que

es pot obtenir la immunitat dels cobais per la inoculaci6

d'edema filtrat no escalfat. Aquesta experiencia ha estat

l'origen de les nostres recerques a partir del liquid d'edema

provocat per la inoculaci6 de bacteridies anesporbgenes.

En les nostres comunicacions precedents, hem demos-

trat amb quina facilitat es poden obtenir aquestes races,

aixi com la possibilitat de fixar-ne la virulencia. Per

altra banda, hem observat una propietat interessant de

les bacteridies anesporbgenes, propietat que consisteix en

la producci6 d'un fort edema. Es aleshores que, aprofi-
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taut-nos d'aquesta darrera par*_icularitat i de la facilitat

amb que es poden destruir els germens que no esporulen,

hem realitzat series d'experiencies a fi d'estudiar les possi-

bilitats immunitzan±s dels liquids i de les maceracions

d'edemes mancats de microbis.

Hem emprat per a immunitzar els nostres animals,

1'edema de dos cobais inoculats de dos dies amb la bacteri-

dia ancspordgena.

S'haii tractat dos lots

El primer, pel liquid d'edema diluit a un volum igual

amb serum fisiolbgic, i filtrat per bugia de Chamber-

land LL, despres de comprovada 1'absencia de formes mi-

crobianes per sembra en agar ordinari. La inoculacio ha

estat intradermica.

Cobai n.' i ............................ 0'50 cc.
Cobai n.' 2 ........................... I CC.

Cobai n.' 3 ........................... "50 cc.

El segon lot ha estat inoculat amb un producte pre-

parat de la manera segiient.

Tot 1'edema (substancia gelatinosa i pell) es tritura

curosament i es posa a la nevera, en una placa de Petri,

a fi de prociuir una congelacici forty. L'endema es des-

congela aquesta preparaci6 i despres es posa novament

a la nevera, i aixf durant trey dies. Es filtra per una

glassy el macerat que s'obte despres de la tercera conge-

lacio, i es barreja a parts iguals amb una solucio saturada

d'acid bdric. Despres de vint-i-quatre hores de contacte,

es prova 1'c^sterilitat de la barreja per sembra d'algunes

gotes en agar ordinari. La inoculacio es, tambe, en

aquest cas, intradermica.

Cobai n.° 4 ........................... 0'So cc.
Cobai n.° 5 ........................... 0'8o cc.
Cobai n.° 6 ........................... z cc.
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Passats deu dies, els cobais es proven mitjancant
0'2 cc. de la segona va.cuna anticarbunclosa Pasteur.
Cada lot to el mateix nombre de controls.

Tots els controls han mort de carbuncle entre les
quaranta-vuit i les cinquanta-sis hores. Els cobais 4, 5, 6

i i han mort al cap de tres dies. Els cobais 2 i 3 han so-

breviscut.

Aquests resultats ens han portat a repetir les experien-

cies, sobretot amb el filtrat sense acid boric, i fent la ino-

culaci6 de prova unes vegades del costat oposat on es fara

la injeccio vacunant, i altres del mateix costat.

Despres d'aquesta segona experlencia, tots els cobais
han mort.

Hem fet una tercera expericncia, servint-nos de la

inoculacio en llencol, recomenada per Besredka, i emprant
una dosi mes forta de filtrat i de maceracio d'edema. Els

resultats obtinguts no han estat encoratjadors, ja que ha

estat un sol el cobai que ha sobreviscut a la prova practi-

cada amb la segona vacuna Pasteur.

CONCLUSI 6

El liquid i la maceracio d'edema provocat per la ino-

culacio de bacterfdies anesporogenes, fet esteril per filtra-

cio o per 1'acid boric, no confereixen, adhuc emprats a

grans dosis, una immunitat apreciable enfront de la prova

practicada amb la dosi mortal de la segona vacuna Pasteur.
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