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Amb un b. coli procedent de l'aigua i despres de

4 passos pel cobai ferem la seguent prova:

II-xII-1924. Injectem intraperito iialment una ma-

teixa quantitat del b. coli emulsionat en serum fisiologic

a 3 cobais, dels que el primer havia rebut dues hores

abans i cc. de sol. ('argent coloidal per via peritonial.

Mort als Io dies.

El segon cobai rep la injeccio de plata coloidal (i cc.)

immediatament abans que la de b. coll. Mort a les

26 h.; i el tercer, al que solament se ]i injecta el b. coli,

mort als 9 dies.

16-x11-1924. Es repeteix l'experiencia. El coli havia

perdut virulencia, pero malgrat aixo, els resultats foren

interessants.

Inoculacio de 3 cobais per via intraperitonial amb

b. coli.

A 0 C

i ?/z h. abans rep. Immediatament abans Testimoni
0'75 cc. argent coloidal i cc . d'argent coloidal

+ I +
Emmalalteix , Mort al dia seguent Emmalalteix,
pero es ref3 peril es refer
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Com pot veure's, els dos experiments concorden.
La injeccio d'i cc. d'argent coloidal intraperitonial pro-
voca una disminucio de les defenses que dura poc, ja
que a les 1.3o hores ja no es nota ni disminucio ni aug-
ment de les defenses.

29-IX-1925. Inoculacio a 4 cobais (coli intraperi-
tonial).

A B C D

24 h. abans i cc. 5 h. abans i cc. Testimoni Pocs minuts despros
argent coloidal argent coloidal de la injeccio de coli,

0'13 cc . d'argent
coloidal

Resisteixen be a la inoculacio Mort a les ig h.

1blalgrat esser un cultiu molt poc virulent, una pe-
tita dos] d'argent coloidal ha fet que el coli resultes mor-
tal. Aquest experiment es diferencia dels altres per
la petita quantitat d'argent coloidal que s'injecta dins
del peritoni immediatament despres de la injeccio de coli.

8-X-1925. Emulsio de coli it 3 cobais intraperito-
nialment.

A B C

5 h. abans, i cc. Control i cc. d' argent subcuthnic,
d'argent coloidal a] mateix temps que

injeccio de coli

Resisteix a la infeccio 13mma1alteix , Mort ales ig h.
pero es refa

Veiem un augment en la resistencia del cobai A
sobre el B, ja que al primer no es nota cap simptoma
de la infeccio, tant mes coin mes hores es deixen pas-

sar entre la inoculacio i la injeccio d'argent. A mes,
veiem un fet de mes importancia en el cobai C. L'ar-

gent en injeccio subcutitnia determina els mateixos efectes

negatius sobre les defenses que ]a inoculacio intrape-

ritonial.
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21-X-25. Emulsi6 de b. coli a 3 cobais. Via in-

traperitonial.

A B k-

o h. abans , i cc. d'argent o h. abans, i cc. d ' argent Control
coloidal intraperitonial via subcutani.

Mort ales 72 h. Finmalalteix , Mort a les
perb es refa 20 h.

1)espres de la Ease de disminucio de defenses davant

la inoculacio del b. coli que s'observa immediatament

despres de la injeccio d'argent intraperitonial o subcu-

tania to lloc un augment del poder defensiu, que va

Pent-se mes intens a mesura que va passant mes temps de

la injeccio d'argent coloidal.

Tambe hem investigat els efectes products per

1argent coloidal observant les alterations de la corba

leucocitaria despres de la injeccio intraperitonial d'i cc.

d'argent coloidal:

1 C

Abans.......... 4,200 lifra initial.. b,1oo Xifra initial.. 6,800
Despresde 15 m. 11,ooo Als 15 m..... S,ioo Als 5 m...... 10,600
A les 2 h ...... 1o,yoo A 1'hora...... 8,300 Als 20 m..... 11,ooo
A les 5 h...... y,ioo A les 24 h.. . i8,ooo A les 5 h..... 18,8oo
A les 24 h...... 11,000 Als 4 dies..... y,ooo Als 5 dies..... 11,200
A les 48 h...... 1o,ooo

Existeix una discordancia entre 1 efecte product per

dargent coloidal sobre la corba leucocitaria i la disminu-

cio de les defenses que determina aquest cos davant una

contaminacio peritonial, disminucio de defenses que ja

sabem que es transitoria.

Resumint les anteriors expericncies podem dir : en

el cobai la injeccio d'argent coloidal, a la dosi que nosal-

tres usem, determine una leucocitosis rapida que es pot

apreciar als 5 minuts de la injeccio, que arriba al seu



204 Publicacions de l'Institut d'Estudis Calalans

maxim a les 24 h. i disminueix de mica en mica, pero qur
encara es apreciable als 4-5 dies de la injeccio.

L'argent coloidal produeix canvis en les defense

de l'organisme davant la infeccio coli, canvis que no

guarden paral•lelisme amb la corba leucocitaria . Disrni-
nucio notable immediata a la injeccio i augment despres
d'unes bores.

La inoculacio intraperitonial de coli pur dona floc
en realitat a una septicemia d'origen peritonial. L'he-
mocultiu de la sang del cor cs positiu en els caso-,
mortals.
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