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Les experiencies de Besredka publicades als Anna-
les de 1'Institut Pasteur)) en els nlimeros corresponents
a maig, agost i desembre de igig han tingut la valor
d'assenyalar una norma de vacunaci6 que, encara que
prevista i intentada per molts d'investigadors, no havia
aconseguit 1'estabilitat d'un progres cientific decididament
consolidat.

Aquestes tres comunicacions formen una amplia base
sobre la qual s'han fonamentat nombroses experiencies
que han precisat mes finament 1'amplada i densitat
d'aquesta giiesti6.

En el primer d'aquests treballs Besredka estableix
l'afinitat electiva d'un germen (b. disenteric) per un sis-
tema de teixits (el budell).

La inoculaci6 de bacils disenterics dins les venes
d'un animal va seguida d'una localitzaci6 immediata
d'aquestes bacteries al budell. La sang, la melsa, el
rony6, el cervell, es demostren esterils, quan la sembra
a partir de l'intesti d6na Iloc a una muni6 d'aquests
germens.

Si en floc de bacils s'injecten llurs productes de lisis,
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aquests van tambe a exercir especfficament llur ac66

congestiva o necrotica damunt les cel•lules del budell.

Aixi, doncs, 1'organisme resta sensible a la infeccio, sigui

quina sigui la via d'entrada, per la condicio del seu

budell.

Si aquesta mucosa intestinal es fa contactar amb

bacils disenterics morts administrats per via oral, es

produeix un estat de vacunacio local, i vacunant el

budell tot l'organisme queda immune. L'animal aixf

vacunat no to anticossos a la seva sang i, amb tot, la

seva resistencia a la infeccio es perfecta. ^Com expli-

car-se, doncs, la immunitat?

L'organ sensible a la infeccio es tambe 1'organ util

a la reaccio. La capacitat reaccional ve assenyalada per

aquesta afinitat electiva. La vacunacio guanyara en per-

feccio i intensitat quan emprem una tecnica que permeti

d'arribar a aquest lloc la maxima quantitat d'antigen.

El desig de generalitzar tal manera de veure la im-

munitat ha dut a Besredka a estudiar el mecanisme d'in-

feccio o reaccio en la infeccio tifica. Pero els animals

d'experiencia d'us comu als laboratoris son poc sensibles

a la infeccio tifica experimental, i quan aixo pot acon-

seguir-se, s'obte un tipus nosoldgic molt diferent al de

la infeccio tifica humana. La dosi infectant minima i

la dosi toxica mortal estan tan a prop, que no pot asse-

gurar-se on acaba 1'acci6 de Puna per comencar la de

l'altra.

Un artifici tecnic ha permes a Besredka de realitzar

aquests assaigs, i llurs resultats han estat el motiu

de la segona comunicacio. L'administracio al conill de

bilis de bou determine una erosio intestinal intensa,

fent disminuir prou la resistencia de 1'organ perque sigui

possible produir una infeccio, adhuc quan els bacils son

injectats per via intravenosa.
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Paral-lelament, la ingestio de grans dosis de bacils
d'Eberth morts no determina en el conill un augment
de la seva resistencia especifica; per6 si previament a la
ingestio de bacils s'administra una quantitat de bilis, la
mucosa aixi preparada pot absorbir el virus mort i va-
cunar-se.

Prompte havia de transcendir a la practica assumpte
de tal importancia. Una epidemia de febre tifoide ocor-
reguda a La Fleche ha permes de comparar els resultats
de la vacunacib classica per via hipodermica seguint la tec-
nica de Vincent amb la vacunacib per via oral. El per-
centatge de tifoidees molt disminuides en els lots vacu-
nats s'ha doblat entre els vacunats per via hipodermica.

El mes de febrer de 1923 Lluis Vaillant comunica
als 'Annales de l'Institut Pasteur* el resultat d'una va-
cunacio feta en una poblacib de 2,000 habitants de Pas
de Calais. 1,236 persones es vacunen per os, 173 amb
vacuna T. A. B. i 64o resten sense vacunar.

D'aquests darrers un 7'7 per loo contreuen la tifoi-
dea. Un 2'3 per loo entre els vacunats amb T. A. B.
i solament 0`17 entre els vacunats per os.

Molts altres resultats ulteriors han contribuit a

valorar la importancia dels treballs de Besredka. Un

aspecte resta, a la nostra manera de veure, poc definit:

el paper que la bilis to coin sensibilitzant en la immu-

nitzacib humana.

En una comunicaci6 anterior hem exposat els resul-
tats de la vacunacio anticolibacil-lar i els fonaments teb-
rics que ens han portat a emprar la bilis, no coin a sen-
sibilitzadora del budell, sinb dels bacils. Amb el mateix
criteri hem intentat la vacunacib antitifica experimental
sotmetent els b. d'Eberth a un biliatge previ en les con-
dicions tecniques ja referides.

Un lot de cobais es vacuna emprant per aix6 tres
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dosis de vacuna biliada, administrades amb dos dies d'in-

terval. Den dies despres s'infecten per via intraperitoneal

amb una dosi minima mortal previament calculada.

A les quaranta-vuit bores els cobais testimoni estan liipo-

dermics amb el pel ericat i amb deposicions diarreiques.

Els cobais de prova no presenten cap senyal anormal.

Un segon lot de cobais s'injecta amb 20 dosis mini-

mes mortals, emprant la mateixa via. Dins les quaranta-

vuit primeres bores moren tots els controls. Els vacunats

sobreviuen sense presentar cap manifestacio patologica

aparent.

D'aquests fets creiem poder concloure:

Que la vacunacio anticolitifica pot obtenir-se sense

necessitat de 1'administraci6 previa de bilis.

Que el biliatge directe dels bacils es suficient a sen-

sibilitzar-los en forma de fer efectiva una solida immu-

nitzacio.

Hem iniciat, amb la col•laboracio del doctor Serra

Rabert, una experiencia de vacunacio humana que ja cui-

darem de referir.
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