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principalment la literatura nlzdica francesa, aixi corn en

to referent a vacunoterapia, trobara moltes mes dades en la

italiana.

Soguidament fa el Dr. Puig una mica d'atencio sobre I'us
dols antitermics quimics, repetint els arguments aduits en la
ponencia, de intoxicacio, depressio de forces, cardiaques pri.n-
cipalment, repugnaucia do la majoria dels autors at Ilur us, etc.,
per a apoiar la seva opiuio contraria a quo se'n fassi aplicacio;
fixant-se mes on aquest punt, diu, per quan en altra ponencia
se'n fa una base de tractament.

De totes maneres, diu of Dr. Puig, entenent que la Mode-
cina es la ciencia dels fets; si amb fets repetits i ben observats,
ern demostren quo vaig errat, abaixare el cap i me sometre.
Aixd ho discutirein despres.

DR. MARIAN IIUGUET. - Sense discussio.

DR. PRESTA.-Discussio: Drs. Proubasta 1 Saye.- Rectificacio.

Discttssid: Dr. Proubasta.

A molts extranyara que intervingui en aquesta ponencia i
dec, per tant, una explicacio.

Al sol•licitar el Dr. Ravetilat l'ajuda de ('Academia i Labo-
ratori per a obtenir de la 11ancolnunitat una subvencio per a
continuar sos treballs, jo, corn a President do dita Academia,
no vaig tenir cap inconvenient en fer-ho, pero amb la condicio
de verificar i comprovar els resultats obtinguts per dit senyor
i aixi ho varem for els Drs. Presta, Pla i Armengol i qui vos
parla.

El resultat obtingut at repetir els treballs del Dr. Ravellat
en el Laboratori, va esser de fort dubte. Be es veritat que at in-
ocular bacil tuberculos en un conillet porquf, als quinze dies es
trobaren en la melsa diplo-estreptococs; perb Oren tart dife-
rents uns dels altres, quo la seva identitat no resultava clara,
admetent mes aviat que es tractava d'un fet d'infeccio acci-
dental.

La demostracio de tal identitat sols era possible retornant
at diplo-estreptococs a l'estat de bacil do Koch; pero el proce-
diment proposat pel Dr. Ravetllat, necessitava el passatge del
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mierobi per un nombre tant gran do conills, quo ell sot era su-
ficiont per a restar-li valor.

Sense volguer treure cap merit a to descobert pal Dr. Ra-

vetllat, el Dr. Frosts ha aportat aqui els anells intermedis entre

els dos extrems indicats pal primer.

Amb la colnprovacio del 1)r. Presta es fa avui dificil dubtar
quo el bacil do Koch i el diplo-estreptococ trobat pal Dr. Ra-
vetllat, no sien identics: porn la evidencia no serii an fet, fins
quo es retorni al diplo-estreptococ a la sova forma primitiva de
bacil.

Una infecci6 insospitada es sempre possible, per m6s que
seria una coca extra ordinaria, quo al inocuiar als conillets por-
quins amb bacils do Kock, se infectessin ocasionalment sempre
i per un mateix inicrobi.

Si la troballa del Dr. Ravetllat i la contribucici del doctor
Presta passessin a la categoria de fets indubtables, inutil dir la
seva gran trascendencia i la gloria que signilicaria per a nostra
Patria.

Discussed: Dr. Sage.

Crec que es an deure 1'ajudar a tots els estudiosos, als quo
els hi manquen medis per a portar a terms llurs initiatives. Es
per aixb que no critico el quo s'liagi donat una subvonciu al
Dr. Ravetllat per is continuacio de sos estudis sobre la bacterio-
logia de la tuberculosi. Pero ostimo indispensable quo aques-
ta ajuda econbmica vagi acolnpanyada de totes les garanties;
de que el treball sia fat amb rigor tecnic, amb el material mes
apropiat i amb la informacio bibliograllca constant, fugiut de
l'autodidactisme quo en materia de bacteriologia experimental
ja no pot acceptar-se.

Estimo dugues maneres de for ben eficaS aquosta tasea del
Dr. Ravellat: La revisio per una comissib especialulent formada
per bacteriolegs do la nostra terra dots sews treballs, o tambe
el demanar que se li dongui una pensio per a portar a terme
les saves investigaeions en uu centre do treball taut ellcient
coin 1'Institut Pasteur de Paris.

Felicito al Dr. Presta per haver portat at Congres els seus
estudis, oferint-los a la discussio i per taut a una col•laboracio
als inateixos. Pregunto al Dr. Presta quina ra4a bacilar va
injectar per a estudiar la resistencia del corb a is tuberculosi.
La diferent resistencia que oposen les especies a la injeccio de
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les diferent:es varietats del basil es prow coneguda per que es tin-

gui d'insistir sobre I'assumpte. Amb tot son hen interessants les

comprovacions de bacteriologia fetes pel Dr. Presta com un

dels medis do defensa que coneixent mes resentment do l'orga-

nisrne contra el bacil tuberculos.

Sense que pugui acceptar-se cap linlitacio en la recerca de

noves aportacions a la bacteriologia de la tuberculosi amb tot i

aixo voldria reinarcar la traseendencia que tenon aquets tre-

balls sobre el nostre public medic no molt at torrent d'aques-

tes questions. Si hem d'essser elars roconeixerem que a )hue una

teeniea tan senzilla corn I'investigacio del bacil de Koch en els

esputs no es proposada ni practicada amb la fregiiencia que

deuria for-se; tan sots ens falta que es desperti el dubte sobre el

valor patogenic del Inateix per a quo es deixi de for mes. Recor-

denl quo els Estats amb guerra cereaven aquest basil do Koch

acid-resistent sistematicanient en els esputs dels suspectes cony

a control segur de inalaltia tot i continuant en el centres apro-

piats recerques otiologiques mes bastes.

Si ens fos possible mantenir en un cercle mes tancat la
difusio d'aquestes recerques, tat vegada guanyariem per altra

banda el seguir fent el metge general la tecnica classica que a

Is ti es tecnica de cortesa.

Rectificcrcu6: Dr. Pre.sta

No tine quo recti fear res de to dit pel Dr. Proubasta, ans

W agrair-li la complerta conforrnitat de les idees per mi ex-

posades.

En quan a to dit pel Dr. Saye crec que hi ha una mala in-

tel.ligencia puix els fets do laboratori que relato on la poneneia

no tenien cap propdsit de comprovar lo que ja haviern compro-

vat amb els Drs. Proubasta i Pla on 1'A. i L. de C. M. La finalitat

meva era averiguar el mecanisme fisiologic pel qual se defen-
ses els animals immunes a la tuberculosi i veure si per aquest
tarsi era possible rebassar la natural i relativa imrnunitat dels
homes. En el curs de Is experimentacio, trobo que en el hoc
d'inoculaci6 de cultiu pur de Koch, on el torrent circulatori i

en els orgues hi ha les batteries que en Ravellat, de Salt, havia

descobert fa anys en Is inelsa dels cobais inoculats do materia
tubereulosa i aixi ho faig constar amb joia, per la raresa amb

que podem referir-nos a treballs d'investigadors de la nostra
terra i per esperit de justicia.
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Insisti,ix el Dr. Sayd do que es pert molt de temps en

comprovacions i no ens hem entes. No tracto de donar hel•li-

gerancia als treballs del Dr. Ravotllat; porto fets experimen-
tals de transformacio del bacil do Koch in vitro i in vivo, senya-

lant la preseucia do les batteries resultants d'aquesta transfor-

macio en la sang dels cobais tuberculosos des dels 6 dies de
la inoculacio fins a la mort, deduint d'aquests fets 1'existuncia do

is septicemia tuberculosa, si be no a basil de Koch.
Respects a to dit pel Dr. Sayd sobre els perills quo td for

publics fets exporimentals que resten el bacil do Koch una part

de Is importancia fins ara acceptada on la producciO,-) del proses

tuberculos i en la sova difusio, creieut coin diu, convenient que

aixo es guardi secret per evitar no sd quips mats, jo no ho en-

tenc. Per tots els paIsos, fins aquells que tenen la sort d'estar

dotats de bons i grans laboratoris, amb personal d'alta cultura

teenica, fan aixb mateix que he fet jo. Quan de^-cobreixen co

creuen haver descobert, una veritat biologica nova, 'io presen-

ten a un Congrds, on so depuren amb la discussio dels que en

saben, els possibles motius d'error i don no surten treballs de

comprovacio o de negacio dels Pets anunciats. Aquest ds el meu

desig respecte a Is nleva ponencia.

Per dltim, el meu propOsit i finalitat no enclou, ni amaga,

ni prepara, cap potieio on favor de que es donguin subventions

al Ur. Ravotllat, pero si des dir que un home que s'ha passat

25 anys font treballs de investigacio experimental, on les que

ha gastat tot lo quo tenia, to menys que rnereix ds el respecte

do tothom.

DR. R. PLn I ARMENGOL. - Sense discussio.

DR. LL. SAYE. - Sense discussio.

DR. SALVAT.-Diseussio: Drs. Josep Fortuny (de 'T'arragona),

Wennberg (de Sabadell) i Santilid .-Rectificacid.

Discnssio : Dr. Josep Fortuny.

Prone la paraula per afirmar que els nlitjans indicats pel

I)r. Salvat , sobre tot fa broneopueumonia grips ], com son els


