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En el passat cues de la SOCIETAT DE BIOLOGIA, En

Manel Dalmau dona compte en una nota pi evia d'haver

trobat l'espiroqueta ictero-hemorrAgic en una rata de cla-

veguera de Barcelona (r). Com ja ell anunciava aleshores,

va empendre 1'estudi d'aquest germen amb la meva mo-

desta coi•laboiacio. Amb la inespeiada peldua del meu

company, el tlebail de conjunt des dels aspectes bacterio-

logic, clinic i higienic que ell tenia planejat, iestaia, pio-

bablement en faire. No obstant, on aquesta nota i on les

altres que a mesura que acabi a116 quo hi ha comencat

aaire presentant a ]a vostra atencio, provare de donar

compte dels punts del problema dels quals els meus es-

tudis em permetin ocupar.

El macerat de ronyo de rata o de porqui malalt o mort

de l'espiroquetosi ictero-hemorragica de les rates de

Barcelona (z) es bastant nociu per als porquins. La in-

(I) Treballs de la S. de B., 1918, 63.
(2) De IS rates de Barcelona exarninades, en resultaren 13 d'in-

fectades, o sigui un 86 %. D'aquestes, n'hi havia 7 que procedien dels

volts de l'Escorxador, i 6 d'elles eren infectades.
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oculacio intraperitoneal do i cc. de macerat fet amb dos

ronyons i uns io cc. do serum fisiologic, determine la mort

del quint al dotze dia, i per passos successius de porqui a

porqui, el virus augmente de forta i acabe matant amb

tota seguretat en 4 6 5 dies els porquins de pes mitje

(275 grams). Malgrat quo el virus actual hagi ja fet

,58 passos per porqui, no hem arribat pas a observar una

major virulencia.

Com que en lcs primeres inoculacions desconeixiem la

quantitat necesseria a injectar per a produir la mort,

ens troberem quo alguns porquins, probablement per

manca en la dosi, emmalaltiren visiblement (algun fins

ai i iba a estar icteric), perderen llur agilitat habitual

durant uns quants dies, pero poc despres es restabliren i

recobraren quasi per complet Bur apariencia d'abans.

.Ws endavant, en injectar cultius quo se'ns havien ate-

nuat, i algun cop sense cap causa aparent quo ho expli-

ques, h^,m observat tambc casos semblants.

Tots els porquins quo han passat per aquest estat

(i n'hem observat 17) resten immunitzats. La injeccio

d'una dosi mortal do macerat de ronyo al cap de dotze

dies de 1'anterior ja no es prou per a matar-los, i la im-

munitat es tan persistent, que als quatre mesos es al-

menys tan forta com abans respecte a una nova dosi

mortal.

La inoculacio do i cc. de macerat do ronyo d'un

porqui aixi immunitzat, quo materem expressament per

a aquest experiment, no determine la mort d'un porqui

nou do pes usual, Pero l'iminunitza, ja quo injectant-li

dotze dies despres ]a mateixa quantitat do macerat de

ronyo de porqui mort icteric, no mori; la suficiencia

d'aquesta segona dosi per a produir la mort va esser con-

trolada amb un porqui nou, que mori on, el terme de cos-

tum.
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NI rorlyo i del fetge d'aquest primer porqui immunit-t

zat, en ferem inclusions de Pecos tenyides per impregnacio

segons el procediment do Levaditi (1). L'observacio mi=

croscopica dels tails demostr<t la presencia de nombrosos

espiroquetes.

El porqui immunitzat no queda, doncs, exempt d'es-

piroquetes, malgrat semblar aparentment curat.

Entre els porquins immunitzats hi havia tres femelles

plenes quo pariren entre totes 7 petits dividits aixi: 2,
2 i ,3. Tots aquests nasqueren marts o moriren prematura-
ment , menys un del segon lot quo resta viu i amb molt
bon aspecte.

Quart aquest porqui tingue tres setmanes, fou inoculat,

junt amb la mare i dos porquins nous, amb una dosi

mortal de macerat do ronyo do porqui icteric. Als sis dies

moriren els dos porquins nous amb els simptomes do cos-

(1) 1. - Fixar la pea, de pctites dimensions, en formol al io °,;,
durant 24 hores.

II. - Endurir 24 hores en alcohol absolut.
III. - Rentar 5 minuts amb aigua destil•lada.
IV. - Deixar la peca tres dies dins de l'estufa a 38°, en on

fiasco esmerilat molt net y de color topazi, amb la
solucio segiient.

Nitrat d'argent cristal•litzat .. 1,50 grs.

Aigua destil•lada ............. too cc.

V. - Despres de renlar io minuts amb aigua, deixar la
peca 24 hores a la temperatura ordinaria en la se-
giient barreja , preparada de poc:

Acid pirogal•lic .............. 4 g1-s.
Formol . .................... 5 cc.
Aigua destil•lada ............ too »

VI. - Rentar amb aigua destil•lada durant 15 minuts.
VII. - Deshidratar en alcohol, passar al xilol i incloure en

parafina.
VIII. -Fer tails dels blocs, rentar-los amb alcohol, essencia

de bergamota i xiloi, i muntar-los en balsam.
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tum, pero, la mare i el seu fill van resistir. La mare viu

encara; el fill mori al cap de dos mesos, gens ictcric, sense

hemorrrgies, amb tot l'aspect,e. mormal, pero en son fetge

trobarem nombrosos espiroquetes.

En aquest cas, doncs, el fill havia contret durant

1'embaras una certa immunitat que, almenys (i diem

alnicnays perque ignorem si la veritable causa de la mort

d'aquest porqui va esser efectivament una espiroquetosi

tardana) li va permetre resistir un temps sis o set vegades

mes gros de 1'ordinari.

Havent rebut, mercesa l'amabilitat del Prof. Auguste

Pettit, de l'Institut Pasteur, un cultiu d'espiroqueta

ictero-hemorragi:^ del front fiances, vam injectar-ne

i cc. a dos porquins. Fos per atenuacio del virus a causa

del temps, dels canvis de temper atura dui ant el ti anspoi t

o per altres circumstancies, els porquins emmalaltiren,

pero no ,,an morir. A] cap de vint dies inocularem amb

i cc. de virus de Barcelona aquests dos porquins, dos que

havien sobreviscut it la injeccio de llavor local i dos

de nous. Als cinc dies moriren els dos nous amb dues

hones d'interval; els altres sobrevisqueren i viuen avui en-

cara (fa ja uns sis mesos).

Hom veu, doncs, per aquest experiment, el darrer de

la nota d'avui, que la flavor francesa d'espiroqueta con-

fereix immunitat respecte a una dosi segurament mortal

de Ilavor catalana, So que ens inclina a creure en la iden-

titat d'ambdues races.

Laboratori Bacteriologic Municipal.


