
L'US DE LA NEURO-VACUNA
EN LA PROFILAXIA ANTIVEROLOSA

EN L'HOME

per

P. (7ONZALEz

Hem tingut ocasio d'aplicar a la vacunacio jenne-

riana, la neuro-vacuna preparada seguint el metode de

Levaditi i Nicolau. (i) Hem fet us de la rata neuro-vacu-

nal de Gallardo (2) que hem mantingzit per passos ce-

rebrals successius practicats en el conill cada quinze dies.

Actualment estem al zjo^ pas des de ]'isolament d'aques-

ta rata. Donem ara els resultats de les nostres obser-

vacions.

1. -- ESTADISTICA

El nombre total d'inoculacions es de 12,ooo; han

estat practicades a Barcelona en els diversos dispensaris

municipals. Aquesta xifra represeni:a dades absoluta-

ment segures, en el que es refereix a ]es inoculacions fetes

exclusivament amb neuro-vacuna. El tant per ioo d'ino-

culacions positives, en els diferents dispensaris es dona en

la taula que segueix:





1'reballs de la Soctietcrt de Biologia. zg26

Gr^tcia ............
Sant Gervasi
Taulat .............
Sant Andreu
Horta . .........
Can Tunis ........
SarriA ............

Lioculacions Lioculacions Resul[ats

Positives negatives positius

Per IU11

149 34

168 8

88
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Amb les dilucions cerebrals utilitz^des (z :jai : zo)

hem obtingut p>stules d'aspecte normal; amb tot i aixo,

hem pogut observar algunes vegade^^ pustules secunda-

ries molt petite que e presentee al costat mateix de

la pustula-mare. Rarunent, el centre de la pustula do-

nava lloc a la formacio d'una crosta negrosa, d'aspecte

necrotic. La eicatriu era normal, ai^_i com 1'evolucio de

la vacuna. No ens ha estat assenyaLzt cap trastorn ner-

vios, ni cap complicacio, local o general. Hi ha, Pero,

una diferencia entre 1'evolucio de la pustula neuro-vacunal

i la de la pustula deguda a la vacuna ordinaria; es el

retard amb quc apareix la pustula de la primera en rela-

cio a la de la segona. 9quest retard pot esser de 2-5 0,

molt excepcionalment, de 7 dies. E^^ alguns nens vacu-

nats simultaniament, d'un costat amb la neuro-vacuna i

de 1'altre amb la dermo-vacuna, her.z observat que rota

la influencia de la vacunacio mes pr^^coS obtinguda amb

la dermo-vacuna, la pustula neuro-^^acunal ja no apa-

reixia.

La neuro-vacuna ha conservat it tegres les seves pro-

pietats del 78^ pas al z2o^. Actualment, el virus sem-

bla mes 1abil, en el sentit que, conservat fora de 1'orga-

nisme, percl mes r^ipidament la seva virulencia per
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l'home. Una neuro-vacuna que ja no es virulenta per
l'especie humana , pot causar encara l'encefalitis vacunal
del conill. Actualment estern estudiant la co,nservact6
de la virulencia per dessecacio.
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