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Eu els nostres estudis sobre aigues residuals i aigues del mar contami-

nades ens hem trobat continuament en la necessitat d'haver d'emprar

metodes que ens indiquin no solament si una mostra d'aigua esta o no

contaminada, sin6 que ens expressin tambe la densitat de la contamina-

66, o sigui la quantitat. En els estudis conrparatius entre uses mostres i

altres parlem dc grans o d'index de pol4uci6 hacteriana.

En la recerca de bacteriofags en l'aigua de mar tanibe ens hem trobat

quc ncccssitavem parlar un idioma quantitatiu.

L'aplicaci6 dels metodes de de bacteriofags actualinent en

ris i coneguts per nosaltres no ens permetia de presentar tins resultats

quantitatius suficientment satisfactoris.

Tots els metodes patcixen d'un error de principi. En no poder reco-

neixer els bacteriofags d'una manera directa, sigui morfologicament, per

tinci6 o per reactions bioquimiques, ens hem de valer de procediments

indirectes, com ho es la determinaci6 de llur poder de lisi vers un germen

determinat. Pero ni tots els bacteriofags no lisen una Bola especie, ni dis-

posers d'un germen sensible a tots els bacteriofags dc grup.

Es parteix, per definicio, utilitzant un germen que es lisi en la major

quantitat possible de bacteriofags del grup, pet-6 mai no disposem d'un

quc sigui sensible a tots ells. I encara, de vegades, aquests germens es lisen

a bacteriofags afins, corn s'csdeve entre certs coli i algunes shigelles.

Aixo denxrstra que qualscvol metode quantitatiu no pods esser mai

exacte, almcuys en cls nostres concixements actuals.

Pero justament perquc hem de partir d'antuvi amrb aquestes limitacions,

crcicm que no ens podern permetre de sumar els errors initials de prin-

cipi als d'uns metodes inapropiats, sigui a causa de llur poca sensibilitat

o perquc les xifres trobadcs s'expressin en nonrbre empiric i pot indicatiu.

El nostre metode, basat, corn tots els altres, en una determinaci6 indi-

recta dels bacteriofags, previ enriquiment, i la lectura transformada en

xifres del sistema metric decimal que ens dona el calcul de probabilitats,

creiem que ha reeixit a resoldre aquesta llacuna.

El metode en si no constitueix cap descoberta teorica; no descrivim

res que sigui absolutarnent original. Simplement se'ns va ocdrrer per asso-

ciacid d'idees com a cosa logica, que ens permetia de desenvolupar-lo amb
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el poc material de que disposem al laboratori , i que ens donava uns resul-
tats facilment reproduibles.

En realitat no es sing l'adaptacio al recompte de bactcribfags del cone-
gut metode del ((M P N)) (Most Probable Number), antb cl qual cls actors
americans expressen els indexs de containinacio de batteries coliformcs
en les mostres d'aigua contatninada per germens d'origen fecal.

En no tenir coneixenlent que aquesta tecnica hagi estat publicada Iii
posada en us amb anterioritat a nosaltres , hem volgut exposar - la a la con-
sideraci6 de la SOCIETAT CATALANA DE Btot.oclA proposant quc cls resul-

tats amb ella obtinguts puguin servir de base per it una expressic quanti-
tativa del grau de contanlinaci6 de bacteriofags d'una aigua contarttinada,
cs a dir: un index do contaminaci6.

TECNICA

t. I-ioulogencitzacio de la inostra d'aigua per agitacio anlh perles de
vidre o electroagitador.

2. En una serie de tubs d'assaig nunlerats es col•loqucn nil de soluci6
salina fisiologica en cada un d'ells.

3. Es procedeix a obtenir dilutions progressives t 'to do la mosu'a en
cls tubs anteriors pci tuetode habitual ( i ml dc la mostra en cl tub
num. i ; agitar; traspassar i ml d'aquest tub al mint . 2, etc.).

4. En gradeta a part es disposen series do 3-5 tubs d ' assaig quc contenen
aigua de pcptona al 2 tit,, numerant calla serie.

5. La gradeta , la inicien dues series de 3-5 tubs nlarcats A i B.
Els tubs (( A)) contenen to ml d'aigua de peptona al 6) j0.
Els tubs ((B)) contenen 2 ml d'aigua de peptona al 6 °^ .

6. A cada serie es posa:
(( A))to ml de mostra d'aigua.
uB>> t nil de mostra d'aigua.

I : i inl de la solucio del tub i (aigua sol . fisiol.)
2 1 ml de la solucio del tub 2
3: i ml de la solucio del tub 3

i aixi successivament.

I.

8.

9.

Cada tub de cada una de Its series se senibra abundantment (:; nil els
tubs ((A)), i i ml coda tub de les series restants) d'un cultic Jove de
18 bores del germen sensible quc utilitzcul coin a detector dcls bactc-
riofags.

La gradeta, la portent a l'estufa it 37° C per un periode de 4 hores.
Transcorregut aquest temps, la passent a bane maria a 0° C, Oil es
mantindra 3o minuts (amb aquest pas pretenem de tuir les formes
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vcgetatives bacterianes que ban crescut procedents de la mostra d'ai-

gua contaminada i que serien un destorb en el proces ulterior).

io. Mentrestant horn haura preparat una placa gran de gelosa nutriti-

va, sembrada en superficie per a un cultiu jove del germen sensible.

i t. Un cop la gradeta ha estat treta del bany maria, i rcfredats els tubs,

s'agafa de cadascun ('ells una porci6 d'una nansa de plati i s'inocula

dclicadament i ordenadanient la superficie de la placa sembrada.

12. La placa es portada a 1'estufa a 37 ° C per 8 hores, i seguidament es

procedeix a la lectura de les zones de lisi total.

13. Es consulter les taules de probabilitats que ens donaran el nombre

mcs probable de bacteriofags per i ml, per ioo ml o per i litre, se-

gons la forma d'exprcssar-ho.

DISC USSIO

Dr. CA1STADELL

Quin germen Jove sc sembra en la recerca de bacteriofags?

Dr. PINYOL

El germen corresponent mes sensible de la collecci6. Si horn recerca

bactcriofag coli sera un Coll. Si bacteriofag tific, un Eberth sensible.
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