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Hem estudiat repetidament les rzodificacions que ]a
bilis de bou filtrada i estcril determina en les propietats
aglutinogenes del micrococ de Bruce. Pretenfem de-
mostrar que sota llur accio la capacitat aglutinogena no
especffica de certes mostres de melitensis desapareixia,
tornant-se aleshores solament sensible a les aglutinines
netament especifiques (Fun scrum anti.

Posteriorment a l'aparicio de les nostres comunica-
cions hem pogut comprovar moltes vegades mes llur
veracitat. Solament alguns serums procedents de vaques
amb <avortament contagiOs,>, han aglutinat fortament les
nostres emulsions de meliten sis biliat . La inconstancia
d'aquest fenomen ens fa dubtar si la infeccio bovina ha
estat produida verament per un B. de Bang o per un
Ivl. ;melitensis. Hem tingut ocasio de comprovar casos de
febre de Malta tipics en un malalt que bebia com unica
llet la procedent d'una vaca que ha-via avortat, el qual
hcrnocultiu demostra la presencia d'un germen amb les
caracteristiques del de Bang.

L'augment de la sensibilitat del melitensis biliat en
front dels anticossos especifics em va fer pensar en uti-
litzar-les com a vacuna per us terapeutic , en substitucio
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de les emulsions normals. La injecci6 parentcrica d'una
emulsi6 biliada i morta actua, si fa o no fa, com el seu

corresponent normal. Les reaccions, que es el que nos-

altres buscavem evitar amb aquesta modificacio, dis-
minueixen un xic, peril no gran cosa.

Seguint les suggestions de Besredka varem creure

oportu intentar un tractament per os. Molts intents

han estat necessaris fins a arribar a resultats constants.

Una primera resultant varem obtenir de les nostres ex-

periencies : que el tractament amb melitensis biliats fa

innecessari el biliatge intestinal previ, tal com s'efectua

en Ia tecnica corrent de Besredka.

La segona observacio es que la vacuna biliada ad-

ministrada per os, inclus en els moments de majors pi-

rexies dels malalts, no els deterinina cap fenomen reac-

cional desagradable.
Una darrera important giiesti6 es 1'evident efecte

terapeutic d'aquesta medicaci6. En dos casos amb he-

mocultiu positiu en quZ 1'administraci6 de vacuna co-

menca el cinquc i novc dia de inalaltia, 1'apirexia va

aconseguir-se en cinc i nou dies, respect ivament, sense

ulteriors recidives. Aquells casos, que han estat diagnos-

ticats tardanament, els resultats no s6n tan brillants.

Malgrat aix6, 72 per zoo de casos han curat clinicament

en els vint-i-cinc primers dies de tractament. En el nu-

mero de Revisla MV dica de Barcelona corresponent al

mes de setembre del 192 j, reunfem les nostres primeres

dades cliniques i estadistiques. A 1'hora actual, mes de

dos-cents malalts de febre de Malta s'han tractat segons

les nostres normes terapeutiques. En aquests quatre

darrers anys, dedicats intensament a aquests estudis,

cinc dels nostres col•laboradors han contret aquesta ma-

laltia. A1x6 indica, una vegada mes, com son facils els

contagis de laboratori.
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La tccnica utilitzada per a preparar aquesta vacuna
es la segiient : Cultius de tres dies de micrococs de Bruce,
fets en agar-placenta-glicerinat (Medi de Lopez), s'emul-
sionen en una petita quantitat d'aigua, de la qual es
fan precipitar per l'addicio de deu volums d'una mescla,
a parts iguals, d'alcohol absolut i cter sulfuric. Es de-
canta 1'alcohol-titer, s'asseca el precipitat bacillar, s'as-
seca, pesa i s'afegeis aleshores la bilis de bou esteril i
repetidament filtrada. Es deixa en contacte durant
dotze hors a la temperatura del laboratori, i passat
aquest temps, se centrifuga a mes de 3,000 voltes per
minut, per a separar de nou els melitensis. Es renta, per a
separar la bills, i es centrifuga de nou. Aquest sedi-
ment s'emulsiona en una mescla a parts iguals d'aigua,
alcohol de goo i glicerina neutra en la proporcio d'i cen-
tigram de gcrmens dessecats per i cc. de la dita mescla.

Aquesta dosi es la que ha d'esser administrada dia-
riament als malalts, presa al mati en deju i diluida en
50 cc. d'aigua lleugerament bicarbon^.tada. Continuem
el tractament fins alguns dies despres de la desaparicio
de tots 'is simptomes morhosos.
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