
SEGON TEMA

DR. I;. MORAGAS.

1)iscussi6 : Dr. J. Peyti-.

La diseussio actual sobre virus neurotrop i dermotrop fa

1'efecte de I'antiga discussib entre virus de la lues aguda i de la

lues cronica; ara ja no hi ha qui defensi aquesta dualitat, el

mateix es de suposar que passi amb aquesta.

Els experiments de MARIE i LEVAntTI semblen precipitats

respecte los conclusions que han sentat. Nosaltres direm que en

les inoculations de la hues en eonills surten les manifestations

initials and) caracters diferents en cada cas, malgrat la proce-

dencia duica, dels xaneres sernpre, de les inoculacious. A rues a

mes, no existeix lues uerviosa del conill.

Altre argument: Essent el focus de contagi les lesions mu-

coses la hues neurotropa seria quasi impossible.

Altra giiestio es la coexistencia de lees rrerviosa parenqui-
matosa i lesions cutaueo-mucuses; ds elan que podria adinetre's
un virus mixte, pero el cas es que Iii ha molts casos que demos-
tren quo la malaltia es unica; en canvi, es impossible, clinica-
ment, de demostrar el coutrari.

Discnssi(j: 1)r..1. Al ina i 111elis.

Els experiments sobro animals sun molt instructius pet-6

no s'han d'aplicar mai a I'horno. Sigui quina sigui I'autoritat de

LEVADITI cal comprovar els sews experiments.

Existeixen fets coucrets d'ordre clinic que parlen en contra
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de is coneepeio (10 LEVADITI i DIARY. Els paralitics generals
tambe presenten de vegades lesions sifilitiques vulgars: presen-

ten sovint gomes cerebrals i aortitis.
L'experiment comunicat per KRAFT-EI31NG no s'acorda be

amb les dues races definides d'espiroquetes.
En I'etiologia do la P. G. i de les altres formes de lees ner-

viosa lii ha molt d'obscur; les conditions bioquimiques do

l organisme i del mateix parasit intluiran on la localitzacio, porn
ara per ara no es pot parlar de races diverses.

Discns .sio: Dr. Ll. Celis.

Cal distingir entre adaptacio i races diverses , per aixo

segon es menester quo aquestes compleixin les conditions que

biologicament s'exigeixen : medis de cultic, experimentacio,

etcetera, Cosa no comprovada de cap manera.

Altra cosa ben diferent es I'adaptacio del mateix virus al

nou esser qua infecta.

Discussiri : Dr. S. Nogner More.

En demostrar NoGUCiiI i altres experinrentadors l'espiro-

queta en el cervell dels nialalts en els quals no es trobava en la

sang ni oferien cap manifestacio cutania, s'acosta al fet de pen-

sar en I'existencia dun virus neurotrop. Hem vist, per altra

part, malalts amb sifilis molt antigiies souse cap reaeeio nervio-

sa, oferint en canvi una sensihilitzacio cutania marcadissima

(derrnotropisnre).

Dii. J. ALZINA i DIELIS.- Sense discussio.

Dit. J. Guui )LS I(O)IG.

Discussiri: Dr. Bellido.

Els ponents han portat allb do nou que s'ha fet on aquesta

o uestio.
Ens han parlat d'uns tosses reaccionals no anti-trepone-

mies sine productes de secrecio cellular i la naturalesa dels.


