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Η ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΕΡΑΝΟΣΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΟΝΙΚΛΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ
Ύττό
Κ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ καΙ Ν. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ

Κατά τον Besredka χ, ως γνωστόν, ίδιαιτέραν εΰπάθειαν προς το
βακτηρίδιον του άνθρακος κέκτηται το δέρμα, το όποιον, εάν δεν μολυνθη,
καθιστά άκίνδυνον την ενδοφλέβιον ή ενδοπεριτοναϊκήν ενεσιν πολλών θανα
τηφόρων δόσεων βακτηριδίων. Έάν, κατά την εκφρασιν τοΰ Besredka, το
ευπαθές ζώον άπογυμνωθή νοερώς τοϋ καλυπτηρίου συστήματος, οι υπό
λοιποι ιστοί και όργανα είναι δυσπαθείς εις το βακτηρίδιον του άνθρακος.
Οι G. Blanc και Ι. Καμινόπετρος 8 ενοφθαλμίσαντες σειράν κονί
κλων, ενδοεγκεφαλικώς δια μέσου τοΰ οφθαλμικού κόγχου και ετέραν σει
ράν ενδοδερμικώς και ύποδορείως με ίσόποσον δόσιν καλλιεργήματος στελέ
χους αντιανθρακικοΰ εμβολίου, παρετήρησαν δτι, τα μεν πειραματόζωα της
πρώτης σειράς έ'θανον εξ άνθρακος, τα δε της δευτέρας επέζησαν. Έ κ
τούτου συνεπέρανον δτι το κεντρικον νευρικάν σύστημα είναι εύπαθέστερον
τοΰ δέρματος εις την άνθρακικήν λοίμωξιν.
Κατά τους D. Cornelson, Α. Toma και Ν. Constantìnescu s ό
ενδοεγκεφαλικός ενοφθαλμισμός βακτηριδίων άνθρακος εις ζώα φΰσει δυσπαθή εις την λοιμογόνον των δρσ.σιν, ώς όρνιθας, περιστεράς, γαλάς,
κύνας και έπίμυς προκαλεί θανατηφόρον μηνιγγο - εγκεφαλίτιδα.
Εις τα ημέτερα πειράματα έχρησιμοποιήθησαν οκτώ κόνικλοι οι οποίοι
αρχικώς ενεβολιάσθησαν δι' ενδοδερμικής ενέσεως */β τοΰ κυβ. εκ. αντιαν
θρακικοΰ εμβολίου. 5Ανά δεκαήμερον αυξάνονται προοδευτικώς αϊ ενιέμεναι
ποσότητες αντιανθρακικοΰ εμβολίου. Δια την επίτευξιν ύπερανοσίας χρησι
μοποιείται εν συνεχεία λοιμογόνον στέλεχος βακτηριδίων άνθρακος ενδοδερ
μικώς και εις αύξουσας ανά δεκαήμερα μεσοδιαστήματα ποσότητας. Ή
ελαχίστη θανατηφόρος δόσις τοΰ εν λόγο) στελέχους δια τον κόνικλον ήτο
1) Besredka, Bulletin Inst. Pasteur, 1922, p. 475.
2) G. Blanc et J. Catninspetros, C. R. de l'Académie des Sciences, 1926(

T. 182, p. 1055.
3) D. Cornelson, A. Toma et Ν. Constantìnescu, Travail analysé dans
Bull. Inst. Pasteur, 1951, p. 434.
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/ 8 του κυβ. εκατ. άραιώσεως εν ισοτονικοί διαλΰματι 1 : 1000, 24ώρου εν
ζωμφ καλλιεργημανος.
Ό βαθμός τ η ; ΰπερανοσίας εξίχθη μέχρι τοΰ σημείου ώστε οΐ ως άνω
κόνικλοι να δεχθώσι ύποδορείω; 10 κυβ. εκ. αΰιουσίου 24(όρου εν ζωμφ
καλλιεργήματος άνευ ουδεμιάς τοπικής ή γενική; αντιδράσεως.
Δώδεκα ημέρα; μετά την τελευταίαν ταΰτην ενεσιν οί 8 υπό π^ιραματισμον κόνικλοι και δυο μάρτυρες ένοφθαλμίζονται ενδοεγκεφαλικώ; δι 9 */„
τοΰ κυβ. εκ. άραιώσεως 1 : 100() 24ώρου καλλιεργηματο; τοΰ αΰτοΰ ως
ανωτέρω λοιμογόνου στελέχους. "Απαντα τα πειραματόζωα εθανον μετά
1-3 ημέρας. Εϊς τους δυο κονίκλους μάρτυρας τα ξηρά παρασκευάσματα και
αί γενόμεναι καλλιέργειαι εκ τοΰ αίματος, τοΰ εγκεφάλου και τοΰ όπου τοΰ
σπλήνας κατέστησαν δυνατήν την διαπίστωσιν μικροσκοπικώς και καλλιεργητικώς τοΰ βακτηριδίου τοΰ άνθρακος. Εις τους δκτώ υπερανοσοιηΑέντας
κονίκλους μικροσκοπικώς και καλλιεργητικώς μόνον εϊς τον έγκέφαλον άνευρέθησαν βακτηρίδια άνθρακος, ή δε D.M.L. αυτών f)to ή αυτή με την τοΰ
χρησιμοποιηθέντος λοιμογόνου στελέχους.
Έ κ των ανωτέρω πειραματικών δεδομένων συνάγεται ο π ό εγκέφαλος
τοΰ κονίκλου και ιδιαιτέρως ευπαθής είναι και δεν ανοσοποιεί cai ω; προς
το βακτηρίδιον τοΰ άνθρακος.
R É S U M É
La sensibilité du cerveau des lapins
hyperimmunisés à l'infection

charbonneuse.

Par
C. M e l a n i d i

et

N.

Tzortzaki

Huit lapins ont été hyperimmunisés contre l'infection charbonneuse au point de recevoir par voie hypodermique 10 c c. d'une
culture de 24 heures en bouillon.
La D.M.M. de la souche des bactéridies en question était 7s c . c
d'une culture de 24 heures en bouillon diluée dans du sérum physiologique à 1. p. 1000.
Les huit lapins hyperimmunisés et deux lapins témoins ont reçu
par voie intracerebrale '/s de c.c. de culture charbonneuse diluée à
1. p . 1000. Tous les lapins sont morts après 1-3 jours.
Sur les lapins hyperimmunisés la présence de la bactéridie charbonneuse a été révélée par des frottis et cultures seulement dans le
cerveau.
Les auteurs concluent que le système nerveux central des lapins
hyperimmunisés garde sa réceptivité particulière à l'égard de l'infection charbonneuse.
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