
A',A('CNA I.'.A i'Ul'LEXI A?

pel Dr. JAUMI? FERRAN

El descobrirnent d'aquesta vaeuna seria considerat do mo-
ment, corn nna gosadia irrealitzabie a coin una insensatesa des-
proveida do tot contacte amb in realitat. Que sd jo do quantes
maneres seria saludat aital descobriment! La ignorancia servi-
da sempre per les mes petites i roiues passions, to un Iexic
molt ric per a ridiculitzar i qualihcar d'ilnpossible alle que ds
incapac de compendre.

Que el lector es prengui la molestia de Ilegir aquest tre-

ball, rellegir-lo i despres de nleditar-lo es convencera potser de

que no resulta tan inverosimil coin a primera vista senlbia, la

possibilitat do que aital vacuna hagi sigut dcscobertaja.

L'apoplexia, on el sentit que Roux dona a aquesta paraula,

ds una Inaiaitia d'etiologia fosca, to quo fa quo sa profilaxi i sa

terapeutiea estiguiu Inancades de base cientifica

Nomes es sap d'ella co quo n'helu apres en les autopsies
dels apopletics, on I'estudi histologic de les parets vasculars
malattes i en les Inanifestaeions sindrOmiques que ofereix quan
s'ha efectuat el vessament sangguini on el teixit encefalic. I)e la
causa que altera les parets vasculars i de la quo despres dona
Iloc a que es trenquin i s'extravasi la sang, gairebd no en sabelu
res. Nomes podein aduir sobre aixo, hipotesis i conjectures mds
o menys racionats o verosimils.

En les autopsies rares vegades es consegueix descobrir el
vas romput. La dada mds constant consisteix on in presencia
en tots el casos d'aneul ismes miliars deguts a arteritis croni-
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ques quo condueixen a la degeneracio grassosa de les parets
vasculars.

La hipertrofia cardiaca ha sigut considerada com a causa

poderosa de ruptures vasculars, per I'excessiva pressio que im-

a t'ona sanguinia, coincideix amb forca fregiiencia amb

les indicades alterations vasculars i reconeix probablenrent la

matoixa causa que elles. Ara be, dir que aquestes ruptures es

producixen a consegiiencia de degenerations esclero-ateroma-

toses, quo coexisteixen aquestes amb hipertrofies cardiaques,

certes nefritis, hepatitis i encefalitis, i que en tots els casos

s'observa l'existeucia d'aueurisrnes miliars, es dir poca cosa.

Aixo no es sonyalar la causa microbiaua probable de totes

aquestes operacions; no es posar de relleu la veritable etiologia

dels processos infectius que les deternrinen, i dels quals son

indubtablement una sequoia Hies o frequent. pero no

obligada. aixo, es precisanrent ;'.o que mes inte-

rossa.

liesoldre aquesta gdestio on el Laboratori no resultar•a tas-

ca facii iuentre no ('animals sensibles a un agent quo

sigui capag de produir a play; fixe alterations vasculars iguals

a Its quo en I`honre predisposen a I'apoplexia.

Ignorent si en alguna obra do Veteriuaria es consigna que

hi hagin especicsaidm ats cls individus de losqualsestiguin dotats

de dita scnsihilitat. Les iudagacions bibliograliques quo hens

portat a cap per a eshriuarho no ens autoritzen per r:egar-ho ni

per aurnrar-Ito. Potser pel Yet de que a la ntajoria dels aiiirnals

utils se'Is coucedoixi per raous d'oconontia una villa molt curta,

sigui la causa de que en ells no hagueru pogut observer I'apo-

plexia. Pero itdhuc suposant que puguin patir-la, de pot ens

servir;l si no disposessim d'un agent eapa4 de determiuar amh

seguretat, uo cols les iudicades alterations vasculars, sing

tanrbe cu el inoment que volguessint, aque!les conditions do

mecanica eirculatoria capaces de provocar la ruptura dels capil-

lars car de to contrari ens obligats a esperar

sa espontauia ruptura, cosy que per to eventual resultaria enu-

josa per denies.

Tot aixo significa quo Is solucio experimental del problems

de la protilaxi vaccinal de I'apoplexia ofereix molt serioses difi-

cultats, si hem at rigorisme de la paint clrissica

seguida amb exit per a resoldre altres problernes analogs pero

no iguals.
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Aquestes dilicultats pugen de punt, si considerem que di-

tos alterations vasculars van sempre acompanyades en l'home,

do processos infectius cronics, tines vegades mes o Inenys inde-

terntinats i ocults, i altres, ntanifestacions osteusibles. Ademes

es precisament necessari quo siguin cronies, per a que tals alto-

racions s'originin. llillor dit: elles do per si, coustituoixen la

prova fefaeut de tal cronicitat, puix que no ©s en els proeessos

infectius agets d igual espi cie, on so los observa atnb tires fre-

giiuncia.

Donal, doves, lo dificil que bait molts conceptes resulta po-

der resoidre tnitjans,ant I'experinientacio en animals, el proble-

nta de In prollaxi de I'apoplexia o inillor dit, el de la profilaxi

de les alterations vasculars que hi porten, s'ituposa estudiar de

quina manora podom resoldre'l en l'honte ntateix.

1leditant sobre aixo presuntint d'haver arribat o poder for-

mular una hipotesi extraordinurianient verosiutil, la sancio do

la qual os precis que la baseut on observacious ben fetes on I'honie

ntateix.

Exposem printer els raonatnents quo ens hi Ilan conduit.

Per de prorrapte la profila.rt de I'apop/exict no pot esser ultra

que let dels processos in/ectius doeen origlen a les altercations

L'UsCtalUrs exposudes at raptures o at per/orations, i aix6 es precisat-

went (o que hi lava esbrinar. (rains sou doncs, aquesis proces-

sos in/ectius, i corn podent contra dells?

Encara quo sigui molt gran el nombro de utalalties catalo-

gades, no ho 6s taut of d'agents que les produoixen, aquest re-

sulta, pel contrari, relativament molt redu'it, degut a quo un

agent, microbic d'un gi^nere determinat, pot produir diferonts

quadros siudritntics dell que figuren en els tractats de patologia

amb nonis diferonts, pel desconeixement on que estent do sa

causa veritable.

Estudiant a tons la microbiologia de les inteccions veieni

que els agents de les ntateixes poden agrupar-so segons I'afini-

tat Ilur o parentiu i esser objecte d'un estudi sintetic altantent

profitos. Paral•lelament a aquesta sintesi microbiana, es pot

efectuar la sintesi de les malalties que les batteries d'un mateix

genere ocasionen, do que aparegui amb el degut relleu

alto que aquelles tinguin de comu.

Aquesta doble sintesi, dentostra quo os molt petit of nombre

de generes microbians quo determinon els innombrables qua-
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dros siudrbmics consignats en els tractats de patologia humana

i veterinaria.
En el nostre pais potser no arribin a una vintena aquells

que per estar desprovetits do parentiu pr,',xim sbn capatos de
produir tipus morbosos completament distints, tats, per exem-
ple, com la sifilis, la lepra, la verola, la difteria, el cancer, el te-

tan, els processor infectius prodults per coccus, les infections

carbuncloses i les septicemies hemorragiques produ'ides per

batteries no acid-resistents, entre les quals figuren els agents

do la tuberculosi natural. Com es veu, ens referim solament

als grans processes morhosos ben desllindats, i als agents llurs,

-go es, o aquells que per sa fregi encia i gravetat, i per sa espe-
cial manera d'obrar, cadascun de per si 6s prou per a for os-
cil.ler la corba de les defuncions.

L'explicacio de perque un genere microbic pot produir
malalties Intiltiples, resulta clara.

La facilitat amb que es diversifiquen els indicats generes

en nombrosos espiccies, races i varietats, esta clar que condueix
a la produccio d'un extraordinariament gran de qua-
dros sindr,)mics, que, eneara quo siguin iguals en to fonamen-
tal difereixen no obstant, uns d'altres en details de pura forma.
La prova de quo aix8 es aixi, la tenim en el fet de quo un sot
remei Basta, en aitals casos, per a tractar-los eficacment a tots.

Afegeixi's a aquesta variabilitat dels agents bacterians els
eanvis no menys nombrosos que ells determinen en els medis
vius on s'adapten, creant immunitats de rata que repercuteixen,
com es natural, en els quadros siudromics, modificant qualitati-
vament i quantitativa sos carccters, segons siguin dites immu-
nitats. (due no exagerem en aixo, ho demostrarem citant un sot
exemple.

Conforme anem coneixent millor l'etiologia do les malal-
ties, creix el hombre de les que, estudiedes a la Hum dels mo-
derns avencos, exigeixen quo les traslladem a un altre floc molt
diferent del quo indegudament ocupen en les nostres classifica-
tions nosografiques. L'exemple de la tuberculosi, resulta elo-
q"entissim sobre aquest particular. Un Hombre considerable de
processos infectius el parentiu delsqualsamb ellamainohagues-
sim sospitat, va omplint de mica en mica en nostres classifications
la caseta corresponent a dita malaltia. Modem assegurar quo
moltes infections ingressaran en el grup de la tuberculosi a
mida quo la nova otiologia d'aquesta malaltia prengui arrela-
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ment en l'opinio medica. Los infections pretubereuloses i la

diversitat dels sindromes Ilnrs, lo mateix que les nombrosissi

mes variants que ofereix la tuberculosi conlirmada, causaran

extranyesa per to extraordinariament nombroses.

Fartint d'aquest ordre de considerations i sense desviar la
meat del terra ohjecte d'aquest treball, no ha do resultar dificil
poder excloure o eliminar del referit grip de generes micro-
hians, aquells que no susciten la manor sospita do que puguin
esser els causants de les referides alterations vasculars que
precedeixen a I'apoplexia.

Lluny de nosaltres la idea de negar que en circumstancies
excepcionals cada un :fells pugui donar origen a vessaments
sauguinis en el cervell. No desconoixem que l'agent de la sifilis,,
per exemple, altera les parets vasculars, i que tarnbe l'alcoho-
lisme pot donar lloc a la mort per apoplexia. Fero adhuc en tots
aquests casos, no s'ha d'ohlidar la possible coexistencia de dues
causes: la que amb mes fregd ncia ocasiona les heniorragies
cerebrals, i ]a que nomes les ocasiona races vegades.

Feta aquesta salvetat, no cap dubte do que tenint a la vista
aquell grup d'agents patogens, la rostra atencio resulti mes quo
atreta, vigorosatnent subjugada pel genere de bacteries entre les
especies. races o varietats de los quals figuren les que elaboren
toxines dotades do marcada electivitat pals teixits ricament vas-

cularitzats i adhuc per les parets vasculars, pruduiut degetiera-
cions esclero-ateromatoses, endarteritis i poriarteritis Aquestes
especies bacterianes son, sense dispute, les que ocasionen les

nomenades septicemies bemorragiques i les endarteritis, dege-
neracions greixoses i esclero-ateromatoses, malalties entre les
quals figurer la tuberculosi i les infeccions tifique...

Aquest genere de bacteries conta evidentment amb (-

spe-cies, races o varietats que imprlmeixeu caraCter In iiorraglc a

les malalties que ocasionen. Ademes, produeixeu alterations

vasculars, semblantes, quan no ideittiques, a les que constituei-

xen els aneurismes miliars, quo mai falten en els apopletics. Les

epistaxis, les hemoptisis, les gastrorragies. les enterorragies,

nefrorragies, cistorragies i inetrorragies, son altres tarts feno-

mens morbosos que quan depenen do dits agents infeetius

robusteixen oacreixen la valor de la nostra hipOtesi, induint-nos

a considerar-los coin a causants de les !esions vascular.; que

amb mes fregfiencia predisposeu a I'apoplexia.

La patogenia d'aquesta malaltia i la de les epistaxis, oferei-
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xen des d'aquest punt de vista instructives semblances; per aixa
considerem do gran interfs consignar alguns details concer-
nents a aquesta dltima malaltia, details que demostren que amb-
dues son produides per una matoixa causa.

L'epistaxi es una malaltia raga durant la primera infancia.

Les batteries que la determinen prodaeixen en aquesta edat,

quan son virulentes, processos infectius viscerals do marxa

rcpida. No,nes quan no maten i consegueixen adaptar-se oca-

sionen sindromes cronics, amb fregiiencia pot ostensibles, que

alternen amb Ilarguissims periodes de completa pausa. Aquest

estat larvat a vegades desperta a partir dels set anys, amb epis-

taxis la fregiiencia de les quals augmenta i consegueix son apo-

gee en la pubortat: despres disminueixen i cl flux sanguini es

meuvs abundant, desapareixent per complet en una edat aven-

cada.

Succeeix a vegades que entre els 20i els 30 any,,,, cessen brus-

cament les epistaxis que abans havien sigut abundants, coin-

cilint aixa amb l'aparicio de difereuts simptomes que encara

quo recaiguin eu un altre orgue, reconeixen evidentment, la

mateixa causa que ('epistaxis. Aquests son simptomes hemop-

toics, acoutpanyats de tot el qu,adro sindromic de in tuberculosi

pulnlonar.

Hipdcrates, Hoffman i Frank, insistiren molt sobre aquesta

p ,trtieularitat; i Trousseau jamai deixa do cridar I'ateneio de sos

alumnes, sabre la coincidencia de l'epistaxis i la tuberculosi.

Segons Martineau, do qui prenem aquestes dades, els mes antics

observadors consignaren ademes, que els individus que tingue-

ren epistaxis en sa infancia, patien Hies tard de reumatisme amb

mes fregiiencia que els altres. Hipdcrates segons Chomel, parti-

cipava d'aquesta mateixa opinio. Nosaltres ens limitem a consig-

nar aqui, que avui s'estudia el reumatisme tubercu!os entre les

multiples formes que revesteix la tuberculosi.

Eu virtut d aixa cap pensar en in possibilitat de que fossin

casos do reumatisme tuberculos els observats per Hipdcrates,

Trousseau, Cholnel i altres clinics.

No cap, per consegi ent dubtar do que epistaxi, henloptisi

i tuberculosi-i potser tambe algunes formes de reumatisme-

son malalties produides pel rnateix agent microbic o per Inicro-

bis couoeueres; i admcs aixa, es clar que n.i resulta violent ad

Inetre que ley alterations de les parets vasculars que predis-
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posen a les hemorragies cerebrals o to que es to mateix, a I'apo-
plexia, siguin degudes a la mateixa causa.

Els casos relatats per Sarre i per altres, son elogiientissims
des d'aquest punt de vista. Aquest observador refereix el
segii nt exelnple molt notable. Dues dones d'edat, oferiren
epistaxis durant varis dies i espautat per la intensitat d'aitals
fluxos, practicit el taponament do les fosses nasals. Sota la seva
influencia cessa el vessament de sang pet nas, pero algun dia
despres foren ataeades d'apoptexia, a la que sucumbiren. Caza-
lis tingue oeasio d'observar varis fets semblants; J. Frank i
Watson n'han referit d'altres. Tots ells permeten establir estre-
tes i indiscutibles conexions on l'etiologia d'ambdues malalties.

Resulta, dones, de tot aixo, que les alterations vasculars quo
eondueixen a l'apoplexia, a les epistaxis i ales hemoptisis, reco-
neixen les mes do les vegades la mateixa causa. Essont-nos
coneguda la que determine les hemoptisis, no pecarem d'irre-
verents amb la Idgica si afirmem que ella mateixa ocasioua
tambe els altres dos processos hemorragics. Negar aixo despres
do I'exposat, equivaldria a negar que dues cores iguals a una
tercera son iguals entre si.

No desconeixem que per a que sigui reconeguda sense
violencia to logica d'aquesta conelusio, els nostres lectors han
d'estudiar tots aquests processos infectius, admetent previament
con) a exacta la nova bacteriologic de la tuberculosi descoherta
per nosaltres.

Si es parteix de la suposicio de que la veritat esta, per
enter, continguda on els classics coneixements que tenim sobre
el bacil 'acid-resistent de Koch, res de qo que portem exposat es
pot explicar satisfactoriament.

S ha d'admetre, dones, previa demostracio efectuada,aduint
i complicant fets d'observacio, dotats d'una valor provatoria
indiscutible, que les alterations vasculars del cervell dels apo-
pieties, les dels hemoptoics i les dels que pateixen epistaxis
cauen de pie dintre do la nova etiologia de la tuberculosi. Aixiu
ens obliga a exposar-la aqul amb tote ampiitud, unica manera
de que els que ens llegeixin, concedeixin a la nostra labor
puramcnt sintCtica en to que a l'apoplexia fern referCncia, tot
t'interes que on realitat tingui.

No prengui, dones, el lector per inoportuna i massa extensa
1'exposici6 que anem a for d'un capitol de bacteriologia mCdica
quo resol a la vegada que el de I'apoplexia. altres problentes de
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higiene, de clfnica i de terapeutica i tots a gain mes interes-
sants, contant-se entre ells, el do la vacunaeio antitubercu-
lose. Per esser aixo cert be val la pena de quo per Ia nostra
part no li regatogem el temps ni I'atencio i do quo el lector ens
correspongui essent benevol fins que ens hagi Ilegit.

Heu's aquf era com pren origen un extens grup de proces-

sos infectius, entre els quo figuren els que determinen 1'apo-

plexia, els nombrosos estats protuberculosos i la tuberculosi

mateixa.

Existaix en la naturalesa un genere do bacti^ries quo sots

I'accio de la inati•ria do que es nodreix es diversifica facilment

en inultitud d'especies, races, sabraees i varietats, totes elles

molt semblantes, no acid-resistents. I'accio patogena de les quals

consisteix quan son virulentos, eu produir, prefereutnlont en els

animals joves de totes especies, septicemies Iremorragiques i

inflamacions viscerals do Inarxa amb freguencia aguda. Expe-

rimentalment produeixen en el Iloc d'inoculacio uu edema

inflamatori, henrorrnigic, mes o menys inters segons siguiu la

rata i la virulencia do quo estiguin dotats. Exercoixen, ademos,

una accio inflamaturia que eslocalitza amb preferencia en les

vfsceres ricament vascularitzades, com son la Inelse, fetge,

pulmons, corvell i ronyons. Les seves toxines tenon marcada

preferencia pels teixits dels vasos, sobretot dels capil•lars lim-

fatics i sanguinis. Gra.cies a aquesta electivitat produeixen

degoneracions esclero aterornatoses, endarteritis, degenera-

cions grassoses i periarteritis, quo condueixen als processos

infectius cronies, que ocasiouen it vegades a la forrnacio d'aneu-

risines miliars o a malalties del cor i dels grans vasos.

Coin quo son tan nombrosos ses races i varietats, i tan

inestimables i distints cis graus i la qualitat do virulencia de

que estan dotades. el gran nombre de processos que produei-

xen, tenen un fors molt senrblant, pero difressat per nombrosos

formes sindromiqties que on realitat ens oculten to quo tenon

de conru.

U s races virulentes, com ja hint indicat, produoixen en el
Iloe on so les injecta tin edema inflamatori mes o menys hemo-
rragic.

Quan no maten, solen adaptor se; i aleshores, 1'organisme

queda convertit en vehicle d'un agent ocult i insidios que consti-

tueix una menaga constant per son inesperat i vague despertar,

a intervals de temps irregulars. 'rots els sfndromes rars i des_
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concertants per I'estramb(') ties, que constitueixen les malalties

pretuhere uloses, depenen d'aquest microbisme latent.

tin gran nombre d'inflamacions croniques de les visceres

abdominals i toraciques, i tanrbe del centre circulatori i de la

xarxa vascular i linlfatica, no reconeixen altra causa que I'accio

directa d'aquestes batteries o do les toxines Burs. Acabon a

vegades, les malalties que ocasionen, per abundants vessaments

pleuritics o peritoneals.

Los races atoxiques irnmunitzen contra I'accio de les viru-

lentes.

Produeixen facilment antitoxines quo imrnunitzen i curer.
Sense tosser elles aeid-resisteuts, son aglutinados pet serum

autibacil Koch, en la proporcio corresponent a les aglutinacions

nornenades de grup.

El serum au ibacil Koclr, emplept a dosi convenient, inl-

munitza contra I'accio inflamatoria de les bacteries d'aquest

genere.

El serum antitoxic obtingut ntilitzant aquestes bacteries

corn a antigen, inlmunitza contra els afectes inflalnatoris pro-

duits per les toxines albuminoi^lees del basil do Koch; en canvi,

no exerceix una actin apreciable contra Ies alterations eselero-

s:yues i caseoses produides exelusivainont per Ies toxines lipoi-

does d'aquest basil. La semblance d'efeetes homes s'observa,

doncs, en co que tals bacteries tenon do coma am 1) aquest basil;

aix(') es, amb les toxines albnminoidees. Per consegiient no s'ha

d'esperar que aquelles puguin evitar, id injectant-Ies directa-

ment, ui mitjangant els seus anticossos obtinguts en cavalis, les

alterations esclerosiques i caseoses pi-(')pies de la tuberculosi.

Repetinl quo les bacteries d'aquest genere poden viure

durant nays adaptades en el uostre organisme, sense originar

res mds que trastorns inconstants, vagues i de poca intensitat;

pero de tart en tint es desperten en elks virulencies endormis-

cades, que originen processos morbosos de gran relleu, perfec-

tament definits.

1-Ii han races o varietats d'aquestes bacteries, que s'adapten

de tal manera en el budell quo acaben per formar part do la

nostra flora intestinal. Les toxines produeixen aleshores toxe-

mies i alterations croniquos, Iocalitzades on els teixits dels

vasos, del centre circulatori i do Ies visceres ricament vascula-

ritzades.

Admira el nombre do situptomes solts, vagorosos i indefi-
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nits que es produeixen en virtut d'aquestes infections larvades.

Quan determinen processos aguts, resulta facil aillar aques-
tes bacteries i obtenir-les en cultiu par, perque es multipliquen
be en els medic nutritius ordinariament empleats on els labo-
ratoris per at cultiu de les bacteries mes vulgars. Quan fa anys

que viuen adaptades en medis vies, oposen resistencia a adap-
tar-se de nou als medis nutritius artihcials, i aleshores son
aillament no resulta tan comode.

Hi bait casos que tots els trastorns quo ocasionen, es deuen
a les toxines que irradien do l'intesti, uuic lloc on aleshores se
les ha do cercar.

Afecten la forma do bastonets fins, proveits do granula-
cions polars molt petites, la do cocobacterics i la d'estreptobac-
ti>ries. Tenon flagells, i per consegfient, estan dotades do movi-
meut propi.

Els cultius ob(inguts on brou simple, fan bona olor, i hi ha
una raca els cultius de la qual fan olor de semen.

En envellir els bastonets es tornen mes granulosos, assem-
blant-se aleshores molt a les formes granuloses del bacil Koch.

Aleanilitzen el brou, preneu be els colors bitsics d'anilina,
i, corn hem dit, no son Acid.resistents.

Adapten tan faeilment ses fuucions a la naturalesa del medi
nutritiu,i son tan profundalnent modiBeades per aquest,que nta-
nejant-les habilrnent poden crear amb elles tipus patogens dels
mes variats i originals, tan s,jls cultivant-les en distints medis
vius, Per aquest motiu resulta tan pot estable i tan variable
l'especificitat de la virulencia Ilur, amb rolacio a les diferentes
especies animals on que poden adaptar-se. En virtut d'aixd, una
mateixa rar-a bacteriana resultara atoxica o virulenta per a in-
dividus d'una especie determinada, segons do quina especie
animal prccedeixi. Aixi amb una rata d'aquestes bacteries ailla-
des de l'home, obtenini un serum que I'aglutini en la propor-

cio d' on per mil chic cents, la seva sensibilitat a aquesta
aglutinina descendira a la proporcio d' un per quaranta, tan sols
cultivant-la en serie en l'organisme do cobaia. Res, doncs, tan
inestable corn les reactions hiologiques d'aquestes bacteries, en
les que ens fundem per a deterrninar la seve especie. Si a un
bacteridleg que no estes on antecedents, li donessim ambdues

bacteries: la que s'ha uodrit d'home i la que despres nodrirem

,de cobaies, per a que tractant-les amb el referit serum agluti-
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rant, ens digues quip es son gran de parentiu, segurament que

no afirmaria que fos tan intim com es en realitat.
Gravies a aquesta enorme mobilitat de caritcters, s'explica

que siguiu tan variats els quadros sindrOmics quo per teuir un
fons comu son susceptibles d'un tractament eficaS unit.

Els multiples processos infectius que elles produeixeu, es

curen be, utilitzant-les coin a vacuna on cultiu mort o atoxic o

be amb l'exemple d'un serum antitoxic obtingut amb elles.

Les infections produides per aquestes batteries son fre-
giientissimes on animals joves de totes ospecies i tambe en els

nens; en primer floc pcrque tots neixem desproveits d'immu-

nitat especil'ica contra l'accio toxica Ilur, i en segou Iloc, a
causa de lo extraordinariament difoses quo estan en la natura-

lesa per formar part do la flora intestinal do tots els animals i

per la facilitat amb quees multipliquen en gairebe totes les ma-

teries organiques.
S'ailleu preferentment i amb facilitate dell animals infectats

per elles, sense que aixb requereixi una tecnica especial, i es
multipliquen be en brow simple i en agar.

Entre aquestes batteries ostan compreses totes los varietats
del bacil coli i del tifus i les mal nomenades pasteureles.

El fet do constituir multiples races i varietats, done floc a
quo en una descripcioglobalno puguin incloure-s'hi details quo

no corresponen a un gran nombre d'elles.
CONSIGNEM ARA, A PROPOSIT D'AQUESTES BACTERIES UN FET,

BA:X TANTS CONCEPTES INTERESSANTISSIM, QUE MAI RESULTARA

MASSA GRAN L'ATENCIO QUE SE LI PRESTI.

Dloltes d'aquestes batteiies ofereixen particularitat de po-

der donar origen a bacils de Koch en el si de l'organisme que

infecten. Aquest fenomen es el que els naturalistes nolnonen
canvi d'especie per mutaciO brusca. No oblidi el lector que son

sempre molt rars els fenomens d'aquesta niena. Sa produccio
requereix, per lo vist, un esfor^, d'adaptacio tan gran que en un
organisme per elles infectat son sew pro molt comptats els bas-

tonets quo puguin realitzar lo. Els bacils do Koch que d'aquest
mode poden originar-se, es conten sempre per unitats; per aixO
i perque is major part de les vegades no resulten virulents, en.
Hoc de produir la tuberculosi, van essent dig Brits i assimilats
per l'organisme a mida que s'originen.

A causa de la digestio i consegiient assimilaciO dels bacils
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de Koch d'aquest mode produits ens tornem sensibles a la tu-

berculina, sense que per aWr ens tubereoiitzem.

La tuberculosi natural nomes pren origen quan les muta-

cions de dites batteries no acid-resistents as repeteixon amb

fregiieneia o quan ols bacils de Koch que d'elles procedeixen
son molt virulents o molt acid-resistents. Aix7) depen, corn es
natural, de la raga o de la virulencia de les haeteries no itcid-
resistents que infectaren 1'orgauisme. Quan son molt virulen-
tes, neaten sense donar temps a que s'originin bacils de Koch.
Segons siguin mes o menys virulentes, mes o menys acid resis-
tents, la tuberculosi que originen sera mes o menys aguda.

Coin que les toxines alhuminoidees que produeixen les

batteries no acid-resistents, confereixen un cert gran d'immu-

nitat contra les toxines analogues produides pal basil de Koch,

en sorgir aquest basil trobara l'organisme mes o menys imrnu-

nitzat contra ses propies toxines alhuminoidees, i la tubercu-

losi resultara mes o menys aguda segons sigui la quantitat

d'immuuitat d'aquest mode adquirida.

Agnestes toxines alburninoidees son les quo prodaeixen les

inflamacions perituberculoses, i coin que aquestes inhamacions
no tenen la manor relacio amb les toxines lipoides del bacil de
Koch, la immunitat que acabem de mencionar no es cap gran
obstacle per la produccio de tuberculs, ni per la caseificacio i
l'esclerosi, quo no mes dites toxines lipoides ocasionen.

Si I'organisme es nou, corn sol esser-ho gairebe sempre, el
dels nens i Is bacteria que l'infecta resulta virulenta i per ex-
cepcio facilment transmutable, sobrove rapidarnent la mort a
consegi'lencia d'una granulia agudissima, I Adhuc sense granu-
lia, per causa d'una meningitis arnb tuberculs o sense, o d'algun
altre producte inflamatori visceral de marxa rapidissirna.

El basil de Koch cultivat en serie en hrou. conserva durant

moltissimes generations sos caracters mes tipics, no obstant

acaha sompre per perdre'ls despres d'un gran hombre de pas-

sos, quedant aleshores convertit en una bacteria no acid-resis-

tent; go es, en lo que fou abans d'esser basil acid-resis*ent.

L'acid resistencia constitueix, doncs, tin caracter postig, amb el

que en viola parasita poden disfressar-se certes batteries no

acid-resistents.

La tuberculosi gs, per consegilent, una segiiela de tats mu-
tacions encara mes rara o menys frequents quo elles, puix que
no totes la originen. Aixi al menys es despren de la gran dife-
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rencia que resulta entre el nombre dels individus que reaccio-
nen a la tuberculina i el dels tuberculosos. lencara ens semblara
aquesta maialtia menys frequent, si comparern el nombre do
tuberculosos amb el nombre d'individus infectats per dites
batteries no acid-resistents quo no reaccionen a la tuberculina,
suniat at nombre dels quo sense estar tuberculoses ofereixen
dita reaccio.

Ja quo la tuberculosi natural ha d'anar forgosament preee-

dida d'una infeccio produIda per batteries no icid-resistents

dotades d'un gran poder immunitzant, n'hi ha prow amb quo

ens immunitzem contra aquestes batteries, per a quo quedem

protogits contra la tuberculosi, i ademes contra tots els proees-

sos infectius que elles, en qualitat de bacteries no itcid-resis-

tents podon produir.

Aquesta os la tinica solucio que to el problema de la profi-
laxi especifica do la tuberculosi.

Es indiseutible que en el deeurs de la vida, tots, sense ex-
cepcio, estein infectats per bacteries mds o menys suscoptibles
do mutations que originen bacils de Koch. El fet do que tots si-
guem, un dia o altre,sensibles a la tuberculina, aixi ho demostra,
puix que aquesta sensibilitat tan sots s'adquireix a condicio

de digerir i assimihir bacils d'aquesta mesa.

Aquests fets irrebatibles estan prenyats de consegiiencies
interessantissintes, que conviden a serioses meditations.

Per de prompte, hem de suposar, que la produccio do ba-

cils acid-resistetits on el si del nostre organisme, constitueix un

fenomen que es produeix excepcionalmont, ben entes, exeep-

cionalment en relacio amb I'inintons nombre de bacteries no

acid-resistants que pul•lulen entre nosaltres, i tambe en el temps

que solen durar aquests processos infectius, sobr'e tot quan ens

convertim en vehicles o portadors d'aquestes bacteries no aci(l-

resistents. Ara be, corn quo el nombre d'individus tuberculosos

amb tot i esser gran, resulta petit en relacio arnb el nombre

dels quo reaccionen a la tuboroulina, hem de suposar quo els

bacils de Koch quo on dites bacteries prenen origen, resulten

la major part de les vegades gairebe inofensius, ja perque

es produeixen en nom bre escas, ja perque estan dotats de poca
virulencia. I com que tot aixo es cart, es natural pensar quo

el camp do la nostra ignorancia, essent vastissima, ens ha do

permetre collir arnb petit osforr, un bon cabal de ciencia, iuda-

gant quantes i quals son les modalitats cli:niques que revestei-
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xen els processos infectius deguts a bacteries que tan excepcio-

nalment ntateu tuberculitzant.

Joseph Holloz, movent-se dintre dell dontinis do I'etiolooia

classica de la tubercuiosi, i partint del fet de quo tots anem es-

sent sensibles a la tuberculina, traeta amb aquesta subst.ancia a

tots els malalts de dificil diagnostic que presentaren senyals

evidents d'estar tuberculosos i resulta que un gran Hombre

d'ells es curaren; aleshores tots aquests que cadascun diagnos-

ticava at seu mode, foron diagnosticats per Holloz do casos d'iu-

toxicacio tuberculosa larvada.

El lector que s liagi fixat be en lo que portem exposat es

donara compte perfectainent dais exits d'Holloz, sense necessi-

tat de que els hi expliquem. Les bacteries alfa, mes o menys con-

naturalitzades anlb el nostre organisme, son les que entretenen

aquests processos infectius, que clinicarnent Pi semblen tuber-

culosos, ni ho son en realitat, pero que podeii arribar a ser-ho

amb el temps.

Acabada aquesta Ilarguissima digressio sobre la nova baete-
riologia de la tuberculosi natural, ereiem quo el lector es tro-
bar;t en el cas de poder enllacar l otiologia de les alterations
vasculars que predisposes a I'aploplexia amb les aceion- pato-
genes exereides per les bacteries de les septicelnies hemorragi-
ques, aeid o no acid-resistents, i es donara compte sense esforq
de quo la profilaxi especifica de I'apoplexia no es ni mes iii
rnenys que la profilaxi especifica contra aitats bacteries.

Sentat aixo, reforcem el valor n-Oric de nostres apreciacions

anlb fets o observations de cariteter practic, que encara quo

no es refereixin direetament a l'apoptexia, dons ja hem eousig

Hat que la rostra tesi no era susceptible de demostracio expe-

rimental, siguin al menys do tal indole, quo doixin ben sentada

la verosimilitud de la doctrina quo exposem.

Els nostres lectors s'hauran fixat en certes alterations de la
xarxa capil•lar del tegument d'atguns individus de eonstitucio
apopletica. Ifauran observat que molts d'e'Is tenon el Has i els
pomuis solcats per ramuscies capil•lars varicosos, perfectament
visibles.

D'agnests individus solamc nt deixen de rnodificar-se favo-

rabtement injectant•los-hi vacuna constituida per bacteries

agents de Its septicemies Itemorritgiques, aquells en els quals

les alterations dels capil•lars son produides exclusivarnent. per

l'abus do Ies begudes alcohdliques. Eu els altres, la modificacio
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favorable resulta evident. En els uus, les bacteries que donen
origen a toxines dotades d'afinitat qufmica pals teixits dais va-
sos, estan adaptades en el tub intestinal, formaut ja part de la
seva flora bacteriana. En altres, parteixen dites toxines d'or-
gnes cruuicament infectats per les referides bacteries. No re-
sulta, dories, indispensable que ('agent viii produetor d'aitals
lesions vasculars radiqui en les mateixes parets vasculars rna+al-
tes. Ja s'encarrega la sang do vehicular en el toxic, des del
foci's on es produeix fins al Iloc on actua. En aitals individus
la tuberculiua produeix una especie d'eretisme passatger dels
capil•lars malalts.

No son molt rars, ja que de tots son conegudos eertes alte.

rations congenites this capil•lars. analogues a les que hem citat

abans. Aquestes alteracions sou ohs nevrts uzttterns vasculars. Hem

vist desapareixer amb una sola injeecho de enltiu de les referides

bacteries, un lleugor nevus situat entre la cella i la parpella su-

perior esquerra. La sorpresa que aquest let ens causa, fou gran,,

coin pot suposar-se. El portador del nevus objecte d'aquesta

observaefo, era un fill ineu, at quo a i'edat de tres mesos li vaig

injectar bacteries del relent gcuere per a irnmunitzar-lo contra

la tuberculosi. Totseguit vaig participar la curacio d'aquest

nevus a mor_ distingit amic el professor do Dermatologia, doctor

En Vicents Gimeno, el quo en sa nombrosa clinica ha pogut go-

ralitzar aquest traetament dels novas, amb resultats favorables

en molts casos. Repeteix el Dr. Gimeno les injections do vaenna

amb tanta major insistencia corn Hies relleu tenen Bites taques

vasculars congenites.

L'etiologia d'aquestes alteracions vasculars, que de moment
ereiem mes versomblant, es In segnent.

Ni el bacil ircid-resistent de Koch, ni sos ascendents no acid-

resistents, travessen el filtre, placontari; adenres, en molts casos,

les mares que pareixen fills amb altoracions tegumentaries

d'aquesta mena, no ofereixen senyals ostensibles d'estar tuber-

culoses. No seria, doves, possible, establir per a tots els casos,

entre la tuberculosi i el nevus una relacio do causalitat indiscu-

tible. Do les infections pretuhere uloses degudes a bacteries no

acid-resistents transmissibles, no en podem dir el inateix, ja que

aquesta classe d'infeccions son rues fregdents, ja tarube perque

sos agents solen hostatjar-se a perpetuitat on els nostres 1'udells,

elaborant en aquest Iloc toxines quo travessant despres el filtre

placentari poden perfectament localitzar-se on els teixits vascu-
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lars per elles preferits. Es coucebeix, dones, que les toxines va-

sofiles produldes per les bacteries do les septicernies heurorra-

giques puguin dirnanar d'orgues de la mare infectats per elles

o de I'intesti.

El cami a seguir per al tractament dels nevus, queda, doves'

ben trarat, a partir d'aquestes originals observacious. Inquestio-

nablement, quan resulti factible, el remei consistira en

una auto-vacuua amb bacteries aillades de lintesti de la mare o

dels orgues que tingui infeetats. No essent aixo realitzable, s'em-

pleara una vacana polivaleut que contingui on gran nombre do

races d'aquestes bacteries. La nostra vacuua anti-alfa ha donat

resultats evidents en ols casos relatats Pei Dr. Gimeuo i Pei doc-

tor Castroman, de Montevideo,

No tots els uevus vasculars cedeixen amb ]a rapidesa anlb

que cedi el del men fill. Com major sigui son espessor, lenta

es sa desaparicio i major es el nombre d'injeccions do vacuua

necessaria per a obtenir-la. En la clinica del Dr. Ginreno hem

vist, en el toll d'una noia, un gran nevus de molt relleu i do

color de mares do vi, la milloria del qual s'inicia quan es des-

conflava d'obtenir-la ja.

El Dr. Manuel Rodriguez Castroman, de Montevideo, en

carta del 31 de Gener de 15118, se 'ns mauifestava conforme en

que la clinica, a proposit, d'aquestes bacteries, esta plena de sor-

preses i ensenyances que destrueixen moltes doctrines cl'as-

siques.

Cita entre altres casos, la desaparicio d'una tacit de nevus
de la mandibula inferior dreta d'una senyorota de 22 anys, amb
estigmes escrofulosos i signes pulmonars, que milloraren nota-
blement mercrs a l'aplicacio d'aquesta vacana, operant en la
noia una translormacio luanifosta.

Altres noies amb afeecions en el nas, milloraren molt, sense
recorrer a cap altre tractament. En una d'aquestes malaltes,
noia de 18 anys, desaparegud l'olor d'ozena que tart la molesta-
va, i es de figurar-se son contentament en veure's Iliure d'aques-
ta mol'estia, sense cap necessitat do recorrer a la curs d'un espe-
cialista.

El Dr. Castroman creu formement que exerceixen aquestes
bacteries una accio poderosa en moltes afeccions dels vasos i
del cor, i sabut ds amb quanta fregiiencia van unides aquestes
afec,!ions en els apopletics.

Refereix, a proposit d'aixo, 1'extraordinalria milloria. per no
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(lit- curacio, dun inalalt de 40 anys en greu estat del cot-, amb

dilatacio aortica acompanyada de dolor en I'espatlla dreta, amb

palpitations i fadiga quo no Ii permetien pujar escales, perdua

do forga en el bras; dret, per tot lo qual es vein obligat a quedar-

se at llit. Davant d'aques quadro, poca o cap imporGancia

concediren els metges als simptornes , que eren pot

ostensibles. Aquest patient, despres d'haver sigut sotm8s a la

reaecio do Wasserinann, fou tractat sense exit anib varies dosis

de 606 i amb el iodur potassic; on vista d'aixo, l'hi injeeta vacu-

na anti-alfa , reservant per at futur i en cas do que aquesta

fracasses , injections anti -sifilitiques intramusculars, que no

tingue necessitat d'usar it causa de I'extraordinaria

ria, no need soneuiccrla per ell, qne s'operii en el malalt. Tenia

aquest mans i dits grossos, semblants a elel'antiasi,

amb masses grosses en les falanges extremes; dits pueumics,

angles seques encorbades, esquerdades i fragiis, faltant d'aital

manera el tacte en dits i mans, que, no li era possible cargolar

un cigarret. En uu dels dits hi portava un anell, qne no se'l podia

treure a causa do I'engruiximent de I'extremitat. Havent despres

disminuit fou possible I'extr:accio de (lit anell.

Tots els grans simptonies desapareguereu; reaparegue el tacte i

les angles es tornaren sourosades i llist s, quedant una mica cor-

bes. Abatis era aquest nn malalt greu i avui tot at contrari, eu-

eara que reservant-se per prudeneia el pronostie.

Arriba dit col•lega tins a enllacar I'acci6 d'aquestes bacte-

ries am[) lit produeeiOO de tumors malignes; eren von re certa co-

incidencia entre tubereulontes i fibromes d'alg une. d'aquestes

que considera tuberculoses mes o menus latents. per

ses faringitis eroniques, per sos larvats, per ses

bronquitis, etc. i is Pets quo ell ha observatexaiten de tal fais6

sun entusiasme , que creu en In possibilitat d'obtanir efectes

curatius en les neoplasies lut4ant aquesta nova terapeutica.

Sabut es que la histologic no basta per a la classifcacio

dels tumors, ear es inquestionable que hi ha en ells quelcom
especih'c que no es inherent a les cel-lules quo els constitueixen;

per la nostra part sempre hens cregut que en l'estudi de les
neoplasies malignes s'ha d'escatir quina mena de processos in-

fectius do causa microbiana coueguda pati el malalt abatis d'es-

ser canceros, ja que potser, podria donar-se el cas, de que 1'ele-

naent nociu i ignot (leis tumors malignes los uu invisible
resultatd'algunamutacio que esprodui en els agents
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de les malalties quo patiren els cancerosos abans de ser-ho. Es

clar que aixo es parlar en el terreny de la pura Itip6tesi, pero tan-

tes se n'han forjat per a donar-nos compte de la genesi de les

neoplasies malignes que be pot admetre's-en una mes. Per altra

handa no resultara tan absurd;, aquesta hipotesi, si es pren en

compte quo la inoeulacio dun tumor maligne algun cop ha do-

nat origen a la tubereulosi; i eneara que d'aquest fet poden do-
nar-sen varies explications, bo es de consignar-lo.

Din, i diu molt be el Dr. CastromAn, quo el serum i la vacu-

na anti-alfa exerceixen una aceio curativa sobre els tumors ade-

noides i suposa que aquests puguin tenir terra conexi.o amb les

altres neoplitsies.

En molts adenoides, diu ell, es poden observar complica-
tions mes o menys Glares, amb malalties de les oides, tal com:
sordilria. burs, sorolls i supuracions, que s'alleujen i curer amb
la medicacio anti-alfa.

Relaciona tambe dit college la genesi de la major part dels
tumors i alterations vasculars, amb I'acciO do los toxines de les
nostres batteries alfa; de manera que, segons ell, intervener no
tan solament en el nevus simple, sino tarnbe en els lingaugio-
mes, varices de !a joventut, varicocele, hemorroides simples o
fiStuloses, nleeres varicoses que s'extenen indolores coin si
fossin lupus atenuats, afeecions totes elles que no tnanquen de
semblances i que no es inversemblant que puguin esser ocasio-
nades per les referides toxines.

Les vascularitzaeions de nova formacio (leis tumors adenoi-
des i d'altros varis, sombla que han de desempenyar un paper
molt important en els que soul manifestantent ialignes.

Potser, diu el Dr. Castrom:in, puguin teuir tamhe alguna
relacio etiolugica amb dites batteries, la gangrona vulvar infan-
ti!, necrosi de les orelles i nas, nouia vulvar seinblant a Gunter
o lupus do marxa lentissima. micosi fuugoide, rino-esclero-
ma, etc.

Per a for resaltar be les relations que puguin tenir les neo-
plasies tuberculiformes i les tuhereulides, amb les neoplasies
on general, necessitarem temps i espai del que manquem.

Les eserbfules i panallons es modifiquen molt favorable-
ment amb la nostra vacuna anti-alfa.

En una noia do 13 anys, escrofulosa extraordinariarnent
limfatica, am[) ganglis supurats en el coil, mans i orelles t u in e-
factes, plenes de panallons, els efectes de la vacuna anti-alfa no
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pogueren esser mes satisfactoris. L'aspecte do la malaltia es mo-

difica molt favorablement en pots Inesos, el volum dels ganglis

es redui molt i la supuracio desaparegue quasi per cornplot; les-

malls i los orelles adquiriren l'aspecte normal. Milloria tan evi-

dent, s'iuicia a partir do la primera injeccio; havent-n'Ili hagut

prou amb nou d'un c. c. cadascuna, per a que liagi sigut tan ex-

traordinariament notable.

En tots els casos en que no sigui possible establir un diag-

nostic etiologic tan clar. quo permeti excloure amb tota segu-

retat les batteries de les septicenlies hemorra(riques, injecti's la

nostra vacuna anti-alfa polivalent, constituida per multiples

races d'aquesta classo de batteries i segons sigui el resuitat oh-

tingut quedara eliminida o no la interveneio Ilur cons a agent

do la malaltia quo tractem de combatre.

En les queratitis flictenulars i ulceroses dels individus lim-

fatics i (leis escrofulosos, i les querato-conjuntivitis vagament

qualificades de rebels its tractaments ordinaris, esta plenanlenr

justiticat aquest tractament, to matoix quo en les granulations

conjuntivals, encara quo Homes sigui per a poder deduir do

l'exit o del fracas del mateix, qual sigui la veritable causa

d'aquestes malalties. El mateix direln anlb relacio a les otitis,

faringolaringitis, rinitis, nefritis, ovaritis, dlcera rodona do

l'estomac, etc.

Per acabar aquest al•legat en favor del nou recurs terapeu-

tic que preconitzem, i que tenim en molts casos per insustitui-

ble, cols ens resta afegir quo les alteracions vasculars que pre-

disposen a l'epistaxi, i que segons Sorre, Casalis, J. Frank i

Watson son de la inateixa naturalesa quo les que predisposen a

l'apoplexia, es curen completament amb varies injections do

vacuna anti-alfa. Les epistaxis tractades amb aquest remei, no

deixen de repetir mentre no s'liagin curat dites alteracions vas-

culars; per aixo, mentre s'efeettia aquesta curacio si es repetei-

xen no don desdenyar-se I'empleu del; recursos terapeutics or-
dinaris per a collibir-les.

Igual exit s'obte on els lupus quo sagnen . Les hemorragies

cessen i les tegumentaries sobre que descansa el

lupus, experimenten notable milioria, que apareix a vegades
amb algun retard.

Ara be, creiem que l'exposat basta per a que el lector re-
flexiu pugui donar-se compte, do que el problema de la immu-

nitzacio contra les batteries de les septicr^mies hemorragiques,



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 289

es el m6s trascendental i el mes gran de tots els que plantegen
els higienistes i els metges cortemporanis.

Les solutions que (lei tnateix a hens obtingut, involucren la
do molts altres problenlos, a quin mes interessauts. No cal dir
quo el de is profilaxi vaccinal de I'apoplexia, el do Ia tuberculo-
si i el do totes les ulalaltios que la precedeixen i I'acompanyeu
figura en primera linia.

Yodenl ja deixar quo els nostres lectors meditin i jutgin
ells lnateixos si mereix o no el qualificatiu de gosadia irrealit-
zable, el doscobrinlent de la vacuna contra I'apoplexia, que to-
nim per fet, a pesar de que per sa indole no sigui susceptible

do domostraci6 experimental directa.

Es rues; presumim que adnuc despr6s d'ocorregut el vessa-

ment sanguini on of cervell, poder el serum i is vacuna consti-

tuida per batteries de les septicenlies Ilelnorragiquos prestar al

terapeuta un excel-lent servoi, evitant la repetici6 de I'hemo-

rragia i accelerant l'evoluci6 de is fiegmasia porifocal subse-

giiont al vessament.

Ens inclinem a creure on aquesta elicacia per haver vist

desapareixer antb quatre o tine instil•lacions do serum anti-alfa

en el foes del sac conjuntival, certes hiperemies i sufusions

sanguiuies querato-coujuntivals quo no anaven aconlpanyades

de secreei6 nlucosa. Aquestes sufusions sanguinies, recorder en

cert mode, is inlatge del quo deuen Esser les alterations do la

xarxa capil•lar del cervell quo donen origen ales apoplexies.

Les instil•lacions del dit serum provoquen de moment un agreu-

jament aparent do is ltiperemia. Aquesta reaeci6 passatgera to

nn caracter espocific, i 6s semblauta a is que provoquen les ins-

til•laciors de tuberculina.

Amb aquest treball ereiem revelar a i'higienista i al clinic,

nous i fecunds horitzonts, que si ols exploteu b6 coutpletaran

la rostra labor, recollint a la vegada abundants exits, que 1'eva-

laran i sancionaran on el terrory de la praetica.


