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En el curs d'un estudi sobre 1'absorc16 i la inactivaci6

del virus vacunal pels extrets d'6rgans, s'observa que el

teixit testicular normal augmentava considerablement la

potencia infecciosa de la neuro-vacuna. Aquesta obser-

vaci6 ens porta a un examen mes detallat de 1'assumpte.

La neuro-vacuna (Levaditi) fou preparada en la

forma corrent i fou diluida a l'i per 5o amb liquid de

Ringer. A 0'25 cc. d'aquesta' suspensio s'afegien 0'5 cc.

de Ringer i s'injectava per via intracutania a un conill.

A la pell de 1'altre costat del mateix animal s'injectava

0`25 cc. de la diluci6 vacunal, a la qua] s'afegia 0'50 cc.

del liquid sobrenedant d'un extret fresc de testicle de

conill normal, testicle que havia estat triturat al morter

amb el seu volum de liquid de Ringer i despres centrifugat.

Aquesta experiencia es repeti sobre vint-i-cinc conills,

dels quals vint-i-un presentaren una lesio molt mes accen-

tuada del costat on s'havia injectat el virus amb extret

testicular. La lesio produida pel virus vacunal sols esta-

va circumscrita com succeeix generalment en el cas de

la neuro-vacuna. La produida per la barreja virus +
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extret testicular, es desenrotlla molt mes aviat, es molt
hemorragica i generalment s'estkn a tot el flanc i adhuc
a ]'abdomen. La pell esta fortament espesseida, secre-

tant, (Fun color roig fosc o violat i sovint es cobreix de
flictenes. Durant aquest temps ]'animal esta molt ma-
lament, amb temperatura elevada i s'aprima rapida-

ment. Si sobreviu, es forma una crosta que s'elimina

molt lentament. En els casos mortals, a la febre segueix

la hipo,ermia, ]'animal s'aprima encara mes, i general-

ment es presentee complicacions pulmonary.

Recerques ulteriors, han demostrat els punts segiients:

i. Les lesions cutanies produides per ]a rata testi-

cular del virus de Noguchi son poc o Bens influides per

l'addicio d'extret testicular, mentre que les lesions (mes

Ileugeres que les de la neuro-vacuna) produides pel virus

cutani de la vedella, augmenten considerablement amb

1'extret testicular.

2. Els extrets de ronyo tenen les mateixes propietats
que els extrets testiculars, pero en un grau inferior.

3. Els extrets testiculars de rata i de cobai son,
almenys, tan actius com els del conill per a augmentar
l'extensio de la infeccio vacunal en aquest animal.

4. L'addicio dels extrets de testicle o de ronyo a

la neuro-vacuna o al virus testicular augmenta mes o
menys fortament les lesions produides pels virus quan
s'injecten sols en el testicle.

L'explicacio d'aquests fets encara no es clara. Les

recerques continuen. Una descripcio detallada de les

lesions, dels metodes i dels resultats de les experiencies

es publicaran en una propera nota.
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