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En una comunicacio presentada al primer Congres

d'Higiene de la Mediterrania, donava compte de la pre-

paracio detallada d'un nou producte biologic per a la

profilaxi de la febre ondulant. Deia en 1'esmentada co-

municacio que havia inspirat les nostres recerques, el

fet de trobar-se sense resoldre la veritable tecnica de va-

cunacio contra les brucelles. Les dades estadistiques co-

negudes demostren que les vacunes a base de germens

morts son d'una eficacia molt variable i discutida. En

canvi, les vacunes vives, si be son de resultats forca mi-

nors, tenen .'inconvenient de no poder-se emprar en feme-

lles ]a qual .let s'aprofiti, ni tampoc en les que es trobin

en epoca avancada de gestacio. Diversos investigadors

han demostrat que un tant per cent de les vaques inocu-

lades eliminen broselles per la .let. Per tant, segueixen

essent un perill per als altres animals de 1'explotaci6 i

fins per l'home que ha de consumir aquella .let.

Plantejat el problema en aquests termes, ens propo-

sarem d'obtenir un producte que tenint les propietats

immunitzants de les vacunes vives no guardes cap de

Ilurs inconvenients. Per aquest fi, 1 tenint en compte
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el valor curatiu dels filtrats de cultius veils de brosselles
(Burnet), el valor antigenic de les emulsions microbianes
i les propietats estimulants de la llet (proteinoterapia)
imaginarem preparar un producte que sumes tots aquests
avantatges. Ho aconseguirem sembrant abundantment
diverses brosselles en un medi constituit per llet des-
natada i aigua de placenta a parts iguals. Als trenta
dies d'estufa, s'esterilitza per acid fenic i s'hi afegeix
una emulsio de microbis morts.

Aquest cocktail, que anomenem uBrucelon», s'inocula
a la dosi de io cc. per via subcutania dues o tres vegades
amb cinc o vuit dies d'interval. En la nostra comuni-
cacio de referencia esmentarem 1'exit obtingut en diverses
proves experimentals i assaigs de caracter particular.
Al mateix temps anunciavem que teniem en curs inves-
tigacions mes extenses en el nostre servei de la Direccio
General de Ramaderia al Ministeri d'Agricultura.

Avui, que ja coneixem els resultats obtinguts, i
controlats per elements oficials del Cos nacional de Ve-
terinaris, ens plau de raportar-los, perque ultrapassen
les nostres esperances.

Efectivament. Foren triats tres municipis de la
provincia de Leon, enclavats en comarques on l'avorta-
ment contagios de les vaques produia estralls de consi-
deracio. Segons declara un veterinari, l'any anterior
a la vacunacio amb el «Brucelon», les perdues per avorta-
ment arribaren fins el 8o per ioo de les cries. Tots
els animals dels tres municipis foren vacunats, i al cap
d'un any es feu una enquesta per a saber els resultats
obtinguts.

Deixant de banda les vaques venudes i aquelles de
les quals no ha estat possible de recollir dades concre-
tes, ens trobem amb els resultats segurs de 294 vaques,
que les dividirem en dos lots:
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a) Vaques sense antecedents d'avortaments an-

teriors : a58 , annb z2 avortaments, o sia el 4'65 per zoo.

b) Vaques que avortaren la gestacio anterior 36,

amb 4 avortaments, o sia 1'zz'zz per zoo.

El total dels dos lots, 294, dona un 5`5z per zoo

d'avortaments . Foren vacunades vaques en diverses

epoques de gestacio , d'un a set mesos, sense cap incident

d'avort.

La minva de les perdues per avortament ha baixat,

doncs, a xifres reduidfssimes. Imes encara si es to en

compte que les condicions higieniques en que viuen els

animals objecte de les nostres experiencies, son extra-

ordin^riament :rudimentaries . condicions d'higiene que

no foren modificades pel fet de sotmetre els animals a la

vacunacio.

Ultra 1'elogiiencia de les xifres, una dada ben gra-

fica es 1'entusiasme dels ramaders, puix que per a acon-

seguir que es realitzes 1'experiencia completament gra-

tuita, calgue veneer llur gran resistencia , i ara sol•liciten

unanimement la represa de les vacunacions.
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