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de la concepcio do LEVADITI i ALyit E. Els paralftics generals

tambe presenten de vegades lesions sifilitiques vulgars: presen-
ten sovint gomes cerebrals i aortitis.

L'experiment comunicat per KRAvr-EBING no s'acorda be
amb les dues races deflnides d'espiroquetes.

En l'etiologia do la P. G. f de Ies altres formes de lues nor-
viosa hi ha molt d'obscur; les conditions hioquImiques do
i'organisme i del mateix parasit influiran en la localitzacio, perm
ara per ara no es pot parlar de races diverses.

Discurssid : Dr. Ll. Celis.

Cal distingir entre adaptacio i races diverses, per aixo

segon es menester quo aquostes compleixin les conditions que

hiologicarnent s'exigeixen: medis de cultiu, experimentacio,

etcetera, cosa no comprovada de cap manera.

Altra cosa ben difereut es I'adaptacio del mateix virus at
nou esser que infecta.

Discnssiii: Dr . S. Noquer More,

En demostrar \OrGUCIII i altres experimentadors 1'espiro-

queta en el cervell dels rnalalts en els finals no es trohava en la

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

sar en I'exi to ncia d'un virus neurotrop. Hern vist, per altra

part, malalts aunb sifllis molt antigues sense cap reaceio nervio-

sa, oferint on canvi nna sonsihilitzacio cutania marcadissima

(dermotropisme).

Du. J. Ai.zINA i MELIS.-Sense discussio.

Dit. J. Girfrrsr.s RssiG.

Discussiir Dr. Rellido.

Els pouents han portat alto do nou que s'ha fet en aquesta

giiestio.

Ens han parlat d'uns cossos reaccionals no anti-trepone-

mics sing productes de secrecio cellular i la naturalesa dels
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quals els agrairia que em precisessin, i tambe la tecnica d'ai-

Ilament d'aquests productes.

Discussi(i : LJr. Al,zina.

Sent una inquietud referent al diagnostic do la P. G. amb

una forma do lues norviosa en un grup de easos hastant nom-

brosos. En recordo alguns. Los proves do leboratori han dis-

minuit pero no suprimit aquest grup. PLAUT, que ha fet milers

de W., assegura liaver vist W. positiu a la sang i negatiu at li-

quid C. R. despres del tractament.

Discnssio: Dr. ]ITontanyit.

Il,espeete a liquid C. R. negatiu i sang, SICARD ho atrihueix

a les puncions lumhars quo infeeten el liquid. Pregunta als po-

nents quina significacib tenen la R. W. negatives poe a poe amb

el tractament; en quip moment s'ha do for la puncio lumbar.

Rectiicacio : Dr. .1. Gri/ols Reid.

Pals cossos reaccionals procedeixen de la destruccio lets

elements cel • lulars de les lesions sifilftiques; en altres malalties,

-framboesia, escarlatina , malaria , tambe es produeixen rea-

guine.s.

La ti^cnica d'aIllament, AVASSE10MANN 110 1'1a contunicada.

La contradiccio observada per PLA UT quo reporta el l)tt . ALZZINA

i MELIS pot atribuir-se it details de tecnica i it lesions anato-

miques,

La infeccio del liquid per una gota do sang no to valor; ens

sembla que SICAIW ha gnat massa Iluny.

Da. R. RODRIGUEZ ARIAS.- Sense discussio.

Dn. E. CoNtLL.- Sense discussio.

DR. P. VILANoVA.

Discussio : Dr. J. Xercavins.

No lie de for mds quo corroborar los afirmacions del

ponent.


