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per.IOSEP MAS ALEMANY ( Veterinari)

MARSTON, mere d„ Is marina anglesa, en 18:9 va estudiar

en ell mateix i en algim,; habitants do la illa de Malta la febre

inediterriinea i a la vegada va publicar unes curioses histories

cliniques quo sans dnht- s6n els pruners elements eientifies qua

coneixern (lei fonament de la nralaltia qua va estendre's per pri-

mera vegada per quasi tot el literal niediterra.

L'any 1879, To91ASSEi.IA va publicar un trehall molt concis,

perm sulicient per a fer-se carrec del curs d'una epidemia quo

va ct;usar inoltes defuncions a Catena.

L'agent espeeilie de la nralaltia qua ens ocupa va Esser dos-

eohert I'any 1887 per Uitt'ci. El inici'ococcus melitensis 6s una

bacteria de iiiolt petites dimensions, rod6 o Ileugerament ova-

lat, imniohil i aerohi. No pren el Graam i es tenyeix amb les so-

lutions de colors basics d'anilina.

El virus resisteix i es conserva durant molt de temps a una

baixa tornpertInra i privat do Hum, pendent la vitalitat en con-

dicions conti cries, i a una toniperatura de 15° o 20° solament.

Sogons Iloitri(Cis, el micrococcus inelitensis resisteix molt b6 la

dessecaci6. En terra esterilitrada i seta es mant6 viu Iins als 70 o

80 dies i mes quail envaeix mantes, Ilentnls, cot6, etc. Nicot.LE

dia que es conserva en I'orina, esterilitrada o no.

Segons Dunois la majoria dels animals domestics s6n sus-

eeptiblesd'6sser uaturalment infeetats pal inicrococcirs nmelitensis:

peril do totes les especies, Ia cabra 6s la m6s receptihle.

La infecci6 natural t6 Iloc en la majoria dels easos pal con-
sum de Ilet de cabra i segons ZA.IMtrr el 10 de les cabres de
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Malta eliminon I'agent microbic per la llet, essent moltes que el'

porter a la sang i uu 50 O/ el sou serum sanguini dona reaccio

aglutinant p( sitiva.

El diagnostic en viii do la febre de Malta on la cabra es molt

dificil, ja el seu estat general a penes varia, ja quo el renruc es

regular, no perd ni les gaues de menjar ni do beure, orina be i

fenita amb regularitat, fa Hot i res de nou no s'observa ell of

pots ui en la temperatura.

AIguns autors fan observar quo en la cabra infectada, quail

ha passat el poriode crouic, s'observa min Ileugera coixera d'al-

guna de les extremitats; altres en que es noten simptonaes de

bronquitis subaguda o cronica i no poes senyalen on I'ultim pe-

riodo do la malaltia I'existeneia do inamitis i oftalmies com tam-

be trastorns en la secreci6 (to la Hot.

El signe que podriena considerar patognonaunic as I'avorta-

menl; aquest es molt frequent, essent I'unic que nosaltres havem

pogut comprovar en tots els cams; on els hoe, s'observa fre-

giientment orquitis. No oostant, per a poder conIirmar el diag-

nostic clinic, cal reeorrer a l'examon bacterioloie, a l'aglutina-

cio o a la desviacio del complenieuf.

El proncistic des del punt do vista clinic es sempre beuigne

perque a penes mai no produeix la mort, mes des del punt de

vista economic i en perjudici do la riquesa pecuaria es sempre

greu. Els arorianments sou causa de la uautilitzaeiO de les cabres

per a la produccio do hot i per twit, a lesser nomes ostimades

com a bestiar de tarn fa que el seu valor sigui molt mes reduit,

ja que una cabra de Ilet to uu valor aproximat do 250 a 300 pes-

setes, i en cauvi per a earn solament es do 50 a i0 pessetes, cosa

quo representa una prrdua de niolta consideracio.

Denies. la febre de Malta sol passar do la forum epizootica a

la enzootica, costant molts treballs, quan ha envait uua comar-

ca, de fer-la desapareixer.

La infeccio entro els animals de l'especie caprina to Iloc re-

gularment per mitja de I'orina, dels excrements i de la Ilet. El

no pendre les degudes precaucious al munyir-les es una manera

de generalitzar la infeccio, aixi coin tambe per les relations se-

xuals.

El tractament curatiu do la febre do Malta en les cabres de

Ilet que alguns autors preconitzen, no serveix do res. ERAL'EEt
acousella les injections subcutenies d'una solucio fenicada a les
cabres prenys per a evitar l'avortauaent, mes es un recurs que
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no respon a l'objecte que es proposa i que nosaltres no aconse-

llariem pas.
Pirofilaxi.-Immnuanaitzacio.-Un procediment mitjancant el

qual s'assolis la completa immunitzacio del bestiar contra la fe-

bre de Malta, seria 1'ideal i co convenient en profit de la

salut pnblica i de la riquesa pecuaria. Son moltes les temptatives

i els experiments fets amb cultius morts o solament les seves

toxines per SHAW, EYRE i altres, sense resultats.

Fa poe temps que VIQENS i Co rINoonl han descobert una

vacuna especial per a immunitzar les cabres i ovelles de Hot i ja

han obtingut millors exits.

En el Laboratori Municipal de Barcelona es prepara una

vacuna sobre la qua], degut als goes assaigs que d'ella s'han

fet, no podem avencar cap nova. I's prods fer proves adhuc off-

cials i confeccionar estadistiques per a forrnular conclusions

definitives.

La Lley d'Epizooties del 18 d'Abril de 1914 en el capitol

XXIX i articles del 240 al 246 inclusiu, tractant do la donuncia,

comprovacio per mitja del reconoixement clinic i examen bac-

teriologic, sero i lacto-reaccio; resseuya i marca dels

animals malalts i sospitosos; sacrifici mitjancant Ia indemniza-

cio al propietari del 50 0/o del preu de taxacio, no podent aques-

ta passar de '10 pessetes per a I'ovi i 50 per al capriu; castracio

dels mascles reproductors i dels que estan en obser-

vacio fins a les proves de les propietats aglutinants del serum;

prohibicio de In munta no portin una guia do sauitat

expedida per 1'iospector municipal; prohibicio que les persones

malaltes de fobre es del bestiar i els encarregats de cui-

dar el bestiar malalt quo no es cuidin del be; neteja i desinfeccio

dels animals, dels locals, dels animals aillats i destruccio dels

ferns, fetus i despulles dels que avortin; aixecament do l'estat

d'infeccio quan hagi passat Ia malaltia i prohibicio d'importacio

de bestiar dels Hoes on existeix la malaltia.

En consegiiencia, per a evitar la propagacio i transmissio a

Thorne de la febre de Malta, seria convenient tenir en compte

les segiients

CONCLUSIONS

1.8 Que els faciii coniplir co legislat en la vi-

gent Llei d'Epizooties.
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2." Prohib i r la circulacio de cabres pels carrers de les

ciutats.

3." Organitzar uu servei veterinari per al control, Si es

precis diari, do les cabres de 1let.

4.a Regla ►nentar el comers do les cabres . portant un cons

exacte d'entrades i sortides i registre nosografic do mortalitat;

intervencio sanitaria en els canyets i fer obligatori el certificat

d'origen de cada animal , per a la importacio , transhumancia, et-

ckera.

5." Recomanar bullir o pasteuritzar la Ilet de cabra desti-

nada a I'alimentacio do l'home, aixi corn per a I'elaboracio de

formatges , mantegues, etc.

5." Obligar a hi vacunacio de cabres contra la

rnelitococica , quan es disposi de cabals sufieient per a indemnit-

zar els amos del bestiar del valor do les que s ' de sacrificar

on virtut de Particle 242 de la vigent Llei d'l:pizooties.


