
SEI'TICT.'MIA TUBERCUI,OSA. TRAC'I'A1\IENT.

pel Dr . ALVAR PRESTA

Srs. congressistes : Vaig a deixar do banda les interminables

discusions que hi ha en el mon cientific, sobre si existeix o no

la septicemia tuberculosa . D'una manera indiscutible i clara,

ningn , fins avuy, I'ha demostrada . Exposare una serie de tre-

balls experimentals quo de ] larg temps vine realitzant, y el

vostre bon criteri on deduirii les consegiiencies que s'en poden

treurer.

El corb, hu do rapinya que abunda en el nostre pals, es im-

mune a gran nombre de infections greus: bacterihemia, peste

bubonica , brom equi, tuberculosi , &. R. Per a comprovar si era

certa la immunitat per la tuberculosi , vaig injectar a un corh

una quantitat enorme de cultiu pur de bacils de Koch. Tot el

raspat d'un cultiu virulent on patata , emulsionat on aigua

esteril . No va presentar cap reaccio local ni general . Als tres

dies vaig for preparations amb els productes del raspat del

hoc de la injeccio , no trobant - hi ni un sol bacil de Koch;

sols hi havia diplo i diploestreptococs.

Als quatre mesos vaig sacrificar-lo i Di an el lloc do la

injeccio , ni en els orgues , vaig trobar- hi lesio de cap mena.

Recullida asepticament la sang de ]a vena jugular d'un

altre corb , vaig separar -ne el serum , repartint - lo en tubus pre-

viament esterilitzats. Asegurat do que no estaven infectats po-

sant-los a la estufa de cultius a 38.°, vaig barrejar - hi una bona

quantitat de cultiu de Koch.

A les 24 hores, les preparations fetes amb el producte

d'aquesta incubacio , donaven el resultat segiient : alguns bacils

do Koch acid-resistents , allargats i molt granulats ; abundants
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cots tenyits en blau, alguns iicid-resistents, diplococs, tetra-

gens i diplo-estreptococs. 24 hores mes tart o sigui a les 48

d'incuhacio, s'hi troben: escasissims bacils Acid- resistents, molt

granulats, alguns capsulats enormement, corn si fos una eadeua

de cots continguda en una capsula, els cots centrals tenyits

en roig i els elements dels extrems tenyits en Blau. Molts cots

solts, mes diplo i diplo-etreptococs, capsulats i Gram-positius.

Un dia dospr©s, no's trova en les preparacions cap bacil acid-

resistent, havent-hi solzament algun coc acid-resistent i diplo-

coc, diplo-estreptococ i algun tetragen. Crec que s'ha infec-

tat el tubo per les moltes vegades quo ha sigut obert i repe-

teixo 1'experilnent on tres tubos, posats a l'hora a la estufa, fent

preparacions de l'un, a les 24 hores, del segon a les 48 i del ter-

cer a les 72 hores, trobant exaetament lo mateix quo en I'obser-

vacio anterior. Els bacils do Koch, acid-resistents, acaben per

desapareixer.

Sembrat el producte d'aqueixa incubacio en caldo pepto-

nat, a Jos 24 hores produeix enterholiment uniforme del cal-

do, que agitat dona floc a una nubecula flnisima y uniforme

en tota la massa del cultiu. Les preparacions demostren la pre-

sencia de diplo i diplo-estreptococs abundantissims i tetragens,

escassos . Son Gram-positius. Sembrat aquest cultiu sobre agar

inclinat, produeix colonies iguals totes coin grans de semola,

blanques y quelcom humides. Les preparacions acusen quo sols

hi ha diplococs bastant grossos. Sembrant on caldo d' una sola

d'aquestes colonies, tornen a apareixer en les preparacions

diplo i diplo-e streptococs y algun tetragen.

La repeticio constant dels fats, tart en el sorb viu, com in

vitro, per la accio del serum d'aquest animal resistent a la tu-

berculosis hurnana; el trobar sompre la matoixa bacteria, amb

la mateixa varietat de formes, segons sia al mitja do cultiu que

s'emplea, retornant a les formes anteriors al retornar-lo al

mateix mitja tot to qual escloeix la posibilitat de confusio, per

infections intercurrents, posa al men entendrer, de manifest

que el baccil acid-resistent de Koch, es transforma en aqueixes

condicions en un diplo o diplo-estreptococ, quo On en els

usuals medis de cultura, es Gram-positiu, no acid- resistent.

Eneare que sia trencar en sec la il•lacio del discurs, ja tor-

narem despres sobre to mateix, vaig a detallar un altre serie

d'experiments, quina conexio amb els anteriorsja's veura.

A vuit cobays de la mateixa edat 1 proximament del mateix
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pes, els inoculo a can de cuixa dreta, una emulsio de cultiu vi-

rulent do bacil de Koch. Tres dies despres, a n'el marcat amb

el n.° 1, li punxo el ventricle esquerra del cor rmb una xeringa

exterilitzada at autoclau, extraient-li 3 cc. de sang. En sembro

2 cc. en 50 de caldo i ho poso a Is estufa de cultius. L'altre

cc. l'hemoliso amb aigua i centrifugat, en faig preparacions

per a for bacterioscopia directa. No s'hi troba res. Sacrifleat el

cobai se fan preparations de trotis del lloc de la injeccio in-

tectant, que esta vascularitzada i llonnlent edematosa. S'hi tro-

ben eseassos bacils de Koch, toes i diplo-estreptococus. S'ex-

treuen Is melsa, el fetge i els pulmons amb la major asepsia

posible, es flambegen at Bunsen y cada un do per si, s'aixafen i

trituren on un morter esterilitzat at autoclau, emulsionant-ho

amb aigua esterilitzada, sembrant en brou les referides emul-

sions. Per bacterioscopia directa no's troba res en cap d'aquei-

xes emulsions.

Examinats 43 hores despres els cultius de sang i do melsa,

resulten esterils. Els de fetge i pulmo estan fortameut germi-
nats do multiples especies i com que aquest fet se repeteix en

quantes sembres de fetge i pulmo faig, acabo per ahandonar-los

perque, segurament, per les relations de les vies biliars amb el
tubo digestiu i dels pulmons amb les vies aeries superiors, son

causa de quo sempre s'infectin.

Tres dies despres de sacrificat el primer cobai, sis despres

de Is inoculacio faig hemocultura direete dot cor del cobai

n.° 2, hemolisis d'un centimetre cubic de sang i centrifugacio

amb preparations i bacterioscopia, que resulta negativa; sem-
bra d'emulsio de melsa en caldo peptonat; examen directe de
preparations (le frotis del lloch de la inoculacio, ahont s'hi tro-
ben: eseassos bacils de Koch; diplococs acid-resistents y diplo-

estreptococs tenyits en blau.
Dos dies despres l'hemocultura ha germinat, resultant un

cultiu pur de dihlo-estreptocoes de fins deu elements i mes;
prenen el Gram. Els cultius d'emulsio de melsa segueixen
esterils.

Cobai n.° 3. Tres dies despres del anterior, nou dies de la
inoculacio. Es fa hemocultura i sembra de melsa. Hi ha gangli
inguinal del que's fan frotis i del hoc de la inoculacio, trobant-
hi abundants cocs, diplo-tors, tetragens i diplo estreptococs
de quatre, cinc i mes elements; Gram-positius. A les pre-
paraeions de sang hemolisada i centrifugada, tenyides amb blau
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de metile: abundantissims cocs, diplococs i tetragens i abun-
dents cadenes do 3 i 5 elements. Amb el Ziehl no's you res quo
resisteixi la decoloraci().

L'examen de la hemocultura dos dies despres demostra ]a

presencia de diplococs i diplo-extreptococs curts. Als cultius

do melsa, hi ha sols abundants diplo-cots i diplo-estreptococs

curts, 4 6 5 elements.

Cobai n.° 4. 13 dies despres de la inoculacio. Preparacions

frotis gangli i Iloe de la inoculacio, lo mateix que I'anterior,

sense cap bacil do Koch; les preparations de la melsa, cots

Acid- resistents, tetragens, diplo i diplo-estreptocoes i rose-

guint molts camps, trobo un sol baci] de Koch. Les preparacions

de sang hemolisada, centrifugada: cots, diplo i diplo-estrepto-

cocs i algun tetragens. La hemocultura i les sembres de

melsa, com I'anterior.

Cobai n.° 5. -21 dies despres de la inoculacio. Gangli ingui-

nal gros, caseos on el centre. Les preparacions no ensenyen In

presencia de cap bacil de Koch. sols hi ha les mateixes formes

bacterianes que en els anteriors. La melsa i el fetge, son mos

grossos i do color mes fose que'ls anteriors; his preparacions de

melsa, demostren menys diplo i diplo estreptococs; hi ha abun-

dants cocs acid resistents i qualques petitissims bacils do

Koch. A la sang hemolisada, s'hi trobom diplo i diplo-estrepto-

cocs, sense haver-hi cap acid-resistent. La hemocultura done

un cultiu pur de diplo-estreptocoes. Les sembres de melsa

resulten esterils. En altres casos a la mateixa data d'inoculacio

han resultat positives, com les anteriors.

Cobai n.° G.--42 dies despres de la inoculaei6. Te xancre

tuberculos supurat, ganglis coseosos nombrosos; esth molt

gras. El fetge i la melsa son grossos, negrosos i puntejats de pe-

tits tuberculomes. Les preparacions de melsa, ensenyen l'exis-

tencia de nombrosos b. de Koch, petits i diplo i diplo-estrepto-

cocs i tetragens. Tant els cultius de melsa corn I'hemocultura,

son positius amb diplo i diplo-estreptococs i tetragens. Tinc

d'advertir que encara quo hagi deixat en aquest cas transcorrer

tantes dates sense sacrificar el cobai, he fet en 1'entretant va-

ries hemocultures directes del cor, puix el cobai resisteix per-

fectament la puncio del ventricle esquerra i l'extraccio peri6di-

ca de tres o quatre centimetres cubits de sang, sense morir-se,

hemocultures quin resultat positiu no detallo, per esser i.dentic

que'ls que porto repetidament exposats.
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Cobai n.° 7. - 53 dies despres de la inoculacio. Esta bastant

magre; to xancre supurant, ganglis grossos i tous, caseosos. El

fetge i la melsa son grossos, foscos de color, friables i puntejats

de nombrosissims abeesos petits i confluents. La preparaeio

directa de la sang hemolitzada, es com les anteriors negativa

envers el b. do Koch; hi ha diplo-cocs i diploestreptococs.

L'hemocultura i les sembres do melsa son cultius purs dels ma-

teixos microbis. Les preparacions directes de melsa, ensenyen

nombrosissims b. de Koch, de variades dimensions.

Cobai n.° 8.-65 dies despres de la inoculacio. Esta caquec-

tic. Comenca a pelar-se. El xancre esth tancat per una crosta de

de caseum sec. Sotmes a les mateixes proves que'ls anteriors,

donant exactament el mateix resultat. Tampoc a n'aquest que

esta a punt de morir-se se troben b. de Koch a la sang. Les cul-

tures i preparations donen, com he dit, el mateix resultat que

en l'anterior.

En el quadre que segueix sintetitzo ols resultats d'aquests

experiments per que un se pugui for carrec del resultat, d'una
rapida mirada.

Are, senyors congressistes, permeteu-me que per un mo-
ment trenqui la pesada monotonia do la relacio de Pets precisos,
que fatalment han de repetir-se fins al aborriment, per a donar
expansio al esperit i alegrar amb intensa join nostre cor de Ca-
talans, per a rendir un tribut do justicia a un incansable treballa-
dor de la nostra terra, a un buscador perseverant do la veritat
cieutiflea, al il•lustrat veterinari do Salt, de la provincia de Gi-
rona, Sr. Ravetllat. Fa anys, va trobar on la melsa dels cobais
inoculats de inateria tuberculosa, amb una constancia que mai
fallava, unes especies bacterianes que va anomenar saprofites
del bacil de la tuberculosi. Mancat de mitjans materials per a
coutinuar amb amplitut els sews estudis, que no es ocasio de re-
latar, al trobar barrades les porter do l'ampar oficial, va llengar
un clam d'auxili i de queixa. que reculli l'Academia i Labora-
tori de C. M. de Catalunya. Junt amb els Drs. Proubasta i Pla i
Arnlengol, voig tenir l'honor de for un treball de comprobacio
del fet fonamental de la seva teoria; aixo es: la constant troballa
do coos, tetragens i ostreptococs en In melsa dels cobais in-
oculats do, tuberculosi. Amb aquest fet comprovat, l'Academia
sol•licita de In Mancomunitat Catalana ajudes a n'aquell investi-
gador, com aixi crec que va for ho.

Mogut per movil ben diterent, puix el men proposit era ave-
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riguar que tenien els corbs en el seu organisms que'ls feia im-

munes, entre altres coses, per la tuberculosi, per provar si per

aquest cami era possible reforcar la natural i relativa resistiencia

que tots tenim per aquesta malaltia; at seguir el proces tubercu-

los en els cobais, des del floc de la inoculacio at traves del to-

rrent circulatori, at arribar a la estacio final, a la trama dels tei-

xits, on el drama morbos acaba en catastrofe organica, ens

trobo amb el Sr. Ravetllat i aprofito ]a oportunitat de la ocasio,

per a donar-li una forta encaixada de felicitacio com a precursor

do la actual bacteriologia de la tuberculosi.

Complit aquest deure de justicia, tornem a la exposicio

de fets.

Per averiguar si en la especie humana hi havia les mateixes

especies o formes bacterianes que en els cobais tuberculosos,

vaig for una serie d'hemocultures en tuberculosos febrils, sor

prenent-me el que resultessin esterils. En un d'aquests casos,

va obstruir-se l'agulla amb que havia punxat la vena, quan sols

Ilavien entrat on el matras do cultiu un o dos centimetres cubits

do sang; posat a la estufa va germinar, trobant-hi abundants

diplo estreptococs. En un altre cas vaig sembrar sols 2 c. c. do

sang, ja deliberadament, i tamba, va esser fructifera la sembra,

trobant coos, diplocoes i diplo-estreptococs. Fins aquest mo-

ment en que escric, dos mosos abans del Congres, per a coln-

plir el reglament, i pots dies despres d'una vaga general que'ns

ha deixat dos nlesos sense gas at laboratori, no n'he pogut

for mss.

Un altre let interessant: el Dr. Raventos operava, a presen-

cia meva, un nlalalt de l'Ilospital de la Sta. Creu, d'una doble es-

tretor intestinal per ulcera tuberculosa. En el mesenteri hi havia

ganglis. Va estirpar-ne un amb la uetedat auib quo's procedeix

quan osta of veutre obert i embolicat amb compreses esterils

vaig portar-lo at laboratori. Vaig fer-no sembra, en brou i pre-

parations de frotis. En les primeres, germinaren diplococus i di-

plo-estreptococus, no trobant en les preparations mss que toes,

ni un basil de Koch. El cobai inoculat amb una emulsio a aquest

gangli va tuberculitzar-se.
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CONCLUSIONS

l.a El corb, animal resistent a la tuberculosi humans, trans-

forma el bacil acid resistent de Koch en cots, diplococs i diplo-

estreptococs.

2.a El serum do corb, in vitro, on conditions d'asepsia i

temperatura apropiades, transforma tambe el bacil de Koch en

cocs, diplococs i diplo-estreptococs.
3.a Encare que amb formes tan variades, es una sola espe-

cie bacteriana, puix fent colonies sobre agar i sembrant-ne una

d'elles on brow, es reprodueixen les formes abans esmentades.

No obstant aixo, la forma mes persistent i constant en tots els

medis, es el diplococ i el diplo-estreptococ.
4.a Els cobais inoculats de cultiu pur de bacil de Koch,

tambe transformen in situ, aquesta bacteria en cots, diplo-

cocs, diplo-estreptococs i tetragens, en quines formes passen

a la sang, ahont se troben per hemocultura directa del ventricle

esquerra del cor del 5.11t al 6.6 dies quan encare no hi ha rastre

d'adenitis inguinal. Es per aquesta via per la que arriba a la tra-

tna dels teixits ahont colonitza, trobant-se a la melsa, taut per bac-

terioscopia directa com per medi de cultius, al 9.e dia de la ino-

culacio. Dels dotze als tretze dies do la iuoculacit), comencen a

trobar-se a is melsa cocs acid resistents i bacils de Koch, acid

i alcohol resistents.

5." 1)6s del 5.nt o 6.' dies do la inoculacio i durant tot el

curs do la malaltia, fins a la mort, es troben per hemocultura
directs del cor, les tan repetides formes de diplococs, diplo-
estreptococs i algun tetragens; en cap de les repetidissimes i
curoses investigations que hens fet on tots els periodes del mal,
hear trobat a is sang res que s'assembli a bacil de Koch.

6a Amb lo que precedeix queda demostrada 1'existencia
de la septicemia tuberculosa en els cobais i on alguns homes,
corn a infeccio hematica, amb diverses localitzacions; pero no
septicemia a bacils do Koch.

DEDUcc16 LOG}ICA, SI BI UN TANT TE01IICA

Els animals resistents a is tuberculosi humans, al esser in-
oculats amb bacils do Koch, tenen on els plasmes substancies
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zim6tiques que disolen la substancia ceria que els cobreix com
una coraga i despres de transformar-les en diplo i diplo-estrep-
tococus, els bacteriolitzen, acabant aixi, 1'episodi infectiu.

En els animals menys resistents, tambe actuen enzimes lipo-
Iftics quo transformen el bacil de Koch, pero no poguent-los
bacteriolitzar in situ, invadeixen el torrent circulatori, arribant

als orgues, on produeixen amb sa toxicitat un proces de re -
accio inflamatoria destinada a augmentar el proces fagocitari i
bacteriolitic en el Hoe agredit, poguent ocorrer els dos casos se-

giients: que aquestes actions siguin tan poderoses quo destruei-

xin rapidament, agudarrent, sense deixar-los temps, per aixi
dir-ho, per la defensa i que tot acabi com una infeccio vulgar

aguda, sense deixar mes rastro que la infiltracio plastica de I'or-

gue afectat, que lentament va reabsorbint-se: o be pot succehir

que la accio lftica i reactional do 1'orgue agredit per la infeccio,

sigui lenta, pot poderosa per a destruir rapidamente els microor-

ganismes quo l'invadeixen, i on aquest cas per assegurar

les sever positions en I'orgue pres, les batteries agressores baix

l'accio dels ferments organics s'envolten do la coraca ceria, que

al tancar-los, fent-los quasi invulnerables, els converteix en una

terrible reserva, per Ilarguissim temps, fins en ols casos en que

queden destruits tots els denies quo no han pres aquesta forma

involutiva, puix en els altres, en els que no poden destruir o re

duir a hacils de Koch els diplo estreptococs que invadeixen

l'orgue o orgues, el proces segueix la seva marxa destructiva

sense interrupcio.
Aquesta coneepcio del proces tuberculos, fa clars infinitat

do fenumens fins avui dificilment explicables. Tal individu va

tenir per temps un proces subagut, nna artritis amb derrame,

un focus de bronconeuiuonia Ileu o una pleuritis, &, &. Mai

mes s'en ha resentit, essent bo son estat general, mes per un

accident qualsevol, traumatic, per fatiga aguda, per un proces

infectiu general, aquell orgue es congestiona, augmeuta de mo-

ment la fagocitosi i becteriolisi, movilitzant unes reserves to

berculoses que romanien en forma de hacils de Koch, inactives

per a provocar reactions tnorboses. Que altre cosa fan les tuber-

culines irrprudentment manejades, quo augmentar el poder bac-

teriolftic dels sues organics i aguditzar tuberculosi amb tenden-

cia a In curacio, per esclerosi o per calcificacio?

Per aquesta concepcio de in tuberculosi, s'esplica tambd a la

sacietat, perque injectant productes organics, ahont no si troba
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mes que rararuent el bacil de Koch, o no s'hi troba mai, pro-

dueixi tuberculosi; i aixo esplica que la quasi constant troballa

de tetragens, pneurnococs i estreptococs, molt mes constants

i abundants que'ls bacils de Koch, en els esputs dels tuberculo-

sos, no es un fet d'infeccio sobreposada, sing que es connatural

do Ia propria infeccio.

Per a acavar Srs. Congressistes: tots sabeu que una nova

veritat biologica posada en clar, entrena una serie de proble-

mes a resoldre; la premura del temps no hi resa amb els treballs

experimentals. Si d'avui al dia del Congrds puc afegir quelcom

a lo que porto dit, ja ho fard; sing, amb perseverancia, seguird

preguntant a la mai escasa Naturalesa, sempre generosa amb qui

sab armar-se d'aqueixa virtut.

Aquest treball experimental ha sigut fet en el laboratori

del primer Dispensari antituberculos del Patronat de Catalunya

per a ]a Iluita contra la tuberculosi, aprofitant aquesta ocasio

per a agrahir al il•lustrat amic, I)r. en Farmacia, on Joseph Va-
llds i Ribo, les moltes hores d'amistosa companyia que m'ha
prestat durant aquest treball d'experimentacio.


