
CON'I'RIBUCI() A L'ESTUDI l)E LA ILAE3IA

pet doctor LLUIS CLARAMUNT I FUREST

LA INCUBACIO

La mida del temps transcorregut des de la inoculacio del

veri rabic, feta per la dent de 1'animal rabios o per altres mitjans

nienys comuns, fins al moment de I'eselat dels primers sinipto-

mes do la lnalaltia o sigui el periode d'incubaci0, resta encara

confos i esfumat avui, perque no se li ha pogut aplicar, a l'home,

el inetode experimental i si, solarnent, el d'observacio dels fats.

Aquests, boirosos, faltats de fonament i imperfectameiit diag-

nosticats moltes voltes, abans dels treballs del gran PASTEUR

sobre la Rabia, han esdevingut amb mes claretat i major exac-

titud despres de Is fundacio dels Instituts antirrabics, per haver-

se recollit i catalogat on ells tots els casos de mossegades, aixi les

innoeues coin les verinoses, que abans re,,taven abandonats i

perduts, en sa majoria. Aquestes institutions hau vingut a re-

presentar en is patologia de la r'bia lo que sou els registres en

l'ordre civil, han vingut a esser I'arca guardadora do tots els

dubtes, do totes les possibilitats i do totes les certituds d'infec-

eio pal veri rabic, coin tambe de tots els casos de mort ocasio-

nats per tan terrible vori, aixi dols que hagin rebut el tracta-

ment pasteuria com dels que no hagin sigut sotmesos a dit

tractament.

I quan tots aquests Pets siguin hen coneguts, quan algun
savi honorable i paciencios els hagi estudiat, despres de buscar-
los en les planes de les publications i revistes tecniques, on res-
ten inactius, i de recollirlos en els registres dels Institute anti-
rrabics on dormer inconeguts, Ilavors sorgira l'esplendorosa
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Ilum quo aclarira el camp boiros do la incubacio de la rabia hu-

mana, fixant, definitivament, quina sigui la durada mitja de la

dormida del vori en el cos do I'honre.
Entre tart aquest moment arriba, es necessari que tots

coda un dels biolegs quo tinguiu a llur cura institutions antirr'-

biques i tots aquells tarnhO que sense teuir-ne la cura intervin-

guin o hagin intervingut en el tractament de persones mossega-

des, aportin at cabal corms de la cii+iicia of seu concurs, publi-

cant, per a coneixonrent de tots, el fruit do Ilurs ohsorvacions.

Obrers do la cieucia, teninr el doure d'ajudar at bastiment

del seu palau.

I jo vull fer-Ii ofrona de la ineva pedra i vull que sigui per

mediacio del CoN(;Rk;S LE METGES OF LLFNGUA CATALANA en ses

reunions do la ciutat ducal de Girona, perque (leis fets d'obser-

vacio quo he pogut recollir durant mes de treuta anys de tre-

ball, n'han ostat vfctimes gent catalana, han ocorregut en Is ros-

tra estimada Catalunya i les institutions antirrabiques on hall

sigut inscrits, guardats i tractats gairobe tots, son el LABORA 1O-

rrr Mir'uomoLGr;tc do la ciutat do Barcelona i I'INs'nTU'r Cr.AttA-

ML NT. Els dos ben catalans!

.r:

El temps que passa entre la nrossegada i I'esclat dels pri

mers sinrptomes do la malaltia o sigui el periode d'ineubacio en

la rahia humana, s'Ira considerat sempre de quarauta dies i es

crei.ncia del poble it Catalunya i tempo on altros nations d'Eu-

ropa, que dit periodo es sempre exacte. Es dir: que no potallar-

gar-se ni escurgar-se. I corn quo aquesta falsa seguretat pot

induir i indueix a equivocations i a descuits perillosos i this

mortals, cal combatre-la fent co possible perque ;irribi a conei-

xement de tothour allu que la cieucia sap, avui, it dit proposit.

Aixo es: que lct iucubacio pot ser moll curtct, de calor.:•e o de quill -

ze dies, o molt llar ia, de mesos i flits d'anys.

Tant dels uns corn (leis altres, Who pogut for observations
personals que err crec en el deure d'exposar.

Com a eas d'incubacio breu, recor io el d'una nena de tres

anys, anomenada Maria Gosa, de Capmauy, petita vila de les to-

rres de Girona, que fou portada a I'Institut Claranrunt el dia 4
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d'Agost de 1908, amb tint forides greus: una que estripant la

parpella inferior esquerra seguia fins a Tangle intern de full, on

s'enfonsava fracturant 1'os nasal; altra, que s'enfonsava en la re-

gio malar esquerra; altra, molt profunda i sinuosa, en la regio

superciliar esquera; altra, que travessava la galta dreta prop de

la comissura llavial, i altre, quo fracturava ei maxil•lar inferior

dret amb arrencament de les incisives do la pobre nena. La des-

gracia ocorregue el dia 2 d'Agost i el gos mossegador va des-

apareixer. La vaig tractar des del 4 fins al 17 i va morir el 20,

havent presentaut totes les fobies. El periode d'incubacio fou,

solament, de 18 dies.
Altre cas d'incubacio breu, tractat per ml, & el del noi de

tres auys Leandre Orti Beltran, la historia clinica del qua] vaig

publicar on la F)-aceta Sanitaria de Barce/one, any 1903, peg. 295.

Aquest noi, qne era natural i vei de Chert, provincia de Cas-

tello de la Plana, fou mossegat on el nas, per un gos descone-

gut, causant-li ferides greus, el 17 de Febrer de 1900. Despres

de rebro el tractament en el LABOSATORI Ahcaomoi,OGic MUNI-

CIPAr, de Barcelona que termiua el dia 23, retorna al sou pals, on

se li declare la rabia, morint el 6 do Marc i tenint la iucubacio

una durada curta de 17 dies. Amb cervell del noi vaig fer ino.

culacions de prova en conills que resultareu positives.

En aquests dos casos la incubacio feta per la dent do I'aui.-

mal feu ineficac el tractameut antirrabic per llur proximitat als

centres nerviosos, als quals arriba el veri abans que haguessin

pogut esser impressionats pets anti-cossos de la vacuua antirra-

bica; obrant amb igual rapidesa i do la mateixa manera coin

obra quan se l fa actuar, experimentahnent, on els Instituts, per

a conserver ]a llavor, ja sia per injoccio subdural, previa trepa-

nacio craniana, o per escarificacions a la mucosa del globe

ocular.

Els casos d'incubacio curta son, per fortuna, molt escassos.

havent trovat V. BARES (1) que les de menys do 15 dies former

no tees que el 5 per 100 de la totalitat dels snorts.

D'un total de quaranta quatre casos do rabia humana que

he pogut observar, personahnent, a Catalunya, des de 1'any 1888

fins al final de 1920, sols quatre han tingut covades de menys

do vint dies. Aix^ ^s: un do 14, tin de 17, un do 18 i Un de 19.

D'una estadistica de tint cents trenta dos casos de rabia hu-

( 1) V. BABEL .-Traile de la Rage. Paris. 1912.
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mana recollits pel Dr. BAC7ER, a Alemanya, ,uaranta dos
ren dins dels divuit dies subsegaents a ]a mossegada.

Do dues centes dotze persones mortes de rabia a KCissia, i
en el govern o nacio dels Slobod2s d'Lkr(rnict la capital del qual
®s Kharkov, en vint i non tinguo el veri una covada de menys
de vint dies i d'aquests vint i nou on moriren non entre dotze i
quinze dies, recaient la incubacio en una neua de dos
anys, mossegada horriblement a la cara, per an flop.

A l'Institut Pasteur de Samara, ciutat russa situada a I'ai-
guaharreig dels rius Samara i Volga, s'lii han registrat dos cents
dinou casos de mort per la rabia, havent sigut do de vint

dies Ia covada on vint i an. La minimafon do catorze dies dues

vegades i do tretze en un sol cas.

Do disset morts ocorregudes entre dues mil persones trac-

tades a I'Institut Pasteur do Paris, en 1889, solanient dues tin-

gueren incubations do 15 i de 16 dies.

La incubacio pot esdevenir molt Varga, de mesos i fins

d'anys, havent-hi casos ben comprovats.

Rus i ROvVLAND n'han vist un de vuit mesos, LI1L1tt:s, do

quinze mesos. PROUST en descriu un sobrevingut al cap do dos

cents trenta dos dies despres de la mossegada (Bull. de l'Acadcrnie

de II(W. 2.' serie. Vol. VII, 1877). CADET DE GAsslcounT apunta

uu cas do rabia que ha tingut una incubacio d'un any, i F'ERREOL,

un altre am[) una incubacio de dos auys i mig. COLLIN descriu a

1'Acadenaie de D7edicine, on 1880, el cas d'un home quo fou mo-

sseg_at on inteutar salver un seu amic do les escomeses d'un gos

foil. Tots dos foren cauteritzats, morint el primer al cap do

quaranta vuit dies, i l'altro, al cap do cinquanla visit naesos dos-

pres do In mossegada.

El I)r. BAOER, ent.re 537 casos do more per mossegades d'ani-

mals rabiosos, n'ha trobat disset ]a incubacio dels quals ha du-

rat mds d'uu any i mig, i sis la latencia dels quals ha sigut de

quaranta c]ue mesos (Mlilnch. Med. Wochensch. N.° 37 a 39,

any 1886).
El Dr. KOTZEWALOFF, subdirector de l'Institut Pasteur de
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Kharkov, en una estadistica publicada l'any 1910 ( Annales de

hlnstitutPasteur, pag. 739), senyala chic casos entre dos cents

dotze, Is latencia deli quals ha sigut de m6s de dos cents dies,

i tres en que ban durat ties d'un any.

El Dr. ACKER, director de 1'Ixs'rITUT PASTEUR a Samara, tro-

ba tres casos d'incubacio de m6s d'un any entro dues center di-

nou defuncions.

El I)r. REMLINGER, director de l'INSTITUT PASTE:UR,a Constan-

tinoble, observa incubacions retardades, de dos i de tres anys.

El DR. VICTOR BABES, Director do I'INSTITUT llE BAC'rERIor.o-

GrA de Bucarest cita dos casos d'incubacio retardada en individus
mossegats per Hops; un, de rabic paralitica, al cap do dos anys i
mig despr6s do ('accident i altre al cap d'un any i mig. Cita

BABES-Trai(e de la Rage, Paris 1912-el fet d'un Hop
rabios que va mossegar 58 persones de les quals 39 moriren i
els simptomes de rabic Ilurs aparegueren entre el sete i el vuite
mes. Tamb6 relata un cas notable d'incubacio desigual, ocasio-
nat per la mossegada dull Hop foil quo ('any 1784 mossega disset
persones de les quals en mo riren rabioses 12 amb 15, 18, 19, 28
30, 33, 35, 43, 44, 45, 52 i 68 dies d'incubacio.

Dem6s sonyalen incubacions nies retardades encara de den

i do quinze anys, GUP.NF1uus, BRASSAVOLA, SAUVAGE i SCHHUB,

peru com es dificil d'excloure la possibilitat d'una nova infec-

cio durant un periode tan Ilarg, per aixo son preses amb reser-

va les afirmacions do dits observadors.

Do la meva observacio personal el primer cas que vaig
veure tiugu6 una durada de quatre mesos.

Es el d'un jove d'Espluga de Llobregat quo travessant la
serralada va trohar un gos al qual va voter fer-li una moxaina,
rebent, en canvi, una mossegada al palmoll do la ma dreta. No
en feu cas i als quatre mesos els mcus auxilis. Vaig
anar-lo a veure, un capvespre plujos i trist en una casa pobre
d Espluga, tenint la pena de no poder for res m6s que conipro-
var que s'estava morint a causa d'un atac de ritbia furiosa.

En la Gaceta Sanilaria de Barcelona, any 1903, pagina 296
vaig publicar-hi, entre altres, un cas de 110 dies d'incubacio'
ocorregut a un jornaler, anomenat Joaquin Gimeno Guiller'
mon, de 36 anys, mossegat a In ma esquerra el 23 do .luny de
1900 per un gos, l'estat de rabia furiosa del qual vaig poder
observar pels meus ulls en les gosseres del LABORATORr MICRO-
BIOLOGIC MUNICIPAL de Barcelona. A pesar tractat de-
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gudament contra la rabia, el desgraciat Gimeno va morir rabios
a 1'llospital de la Santa Creu de Barcelona, el dia 11 d'Octubre,
amb I'espasme faringo-respiratori patognomonie de la rabia i
accessos de deliri agut que feren necessari subjectar-lo,car volia

suicidar-se.

A propbsit d'incubacions molt retardades lie guardat ine-

dit, un cas que s'acosta a les Hies llargues dortnides del verl

rabic registrades fins ara, recaigut en un vei de La Torre de

la Fonttutbella, poble de las comarques no Tarragona, anonte-

nat Llorent; Resora i Castells, de 40 anys i pagi^s d'olici. Retor-

nava del treball a les deu de la nit del 25 de Setentbre de 1968

amb un cistell de ponies at brae, quart se Ii aparegue, de sobte,

un gos sortit do les ombres on ple despoblat i saltant-li a sobre,

en dues esconteses repetides, li f6u icatorze! ferides a la ma dre-

ta nialgrat haver-se defensat amb un ganivet que pogue ficar

dins de la bona de I'anitual. A 1'endenta, dia 2'$, vingue el senyor

Besora a l'INSTITUT CLA1tA:t1UNT on va rebre, seguidat]tent, el trac-

tainent pasteurint. Donat d'alta, of set d'Oetubre, torna at set]

poble i at conreu i cura de los seves terres and) la tranquilitat

de no cerrer cap perill la seva salut; perb el 28 de Marc de 1910

s'iragud de retirar del treball per trobar-se malalt arnb esgarri-

fancos de Fred, dolors en ('avant-brae i brae Bret, quo se Ii en-

ranipa, sentint-hi formigors i dificultats do moure'I. Les catorze

ferides de la init. dreta, quo bavien quodat ben cicatritzades, es

fereu ben manifestes i coin si es volguessin obrir de non i sobre

d'aquest let tan estrany, el mateix patient cridava l'atencio dels

que el cuidaven. A la nit tingue al•lucinacions i somnis osgarri-

losos, apareixent-se-li el fantasma del gos ntossegador. Pres de

forta excitaeio i d'intens deliri es forntalitzl l'esgarrifos quadro

do I'espasme faringo-respiratori amb I'asfixia intermitent i

l'liorror a I'aigua. L'hidrolobia li era tan penosa i el feia sofrir

tan intensament no sols la dificultad d'engolir qualsevulla clase

do liquids sing tambd la seva sofa presencia, que of pobre malalt

amb les factions desencaixades i la paraula treneada per l'ofec

exclamava que s "hi faria a ntossegades contra qualsevulla per-

sona quo intentes ensenyar-li l'aigua. Feu sortir de la cambra

els seas parents i els seus amiss, que restareu a la porta de I'Ita-

bitacio sense fixar-se que Ilurs iniatges, reflexades per uu mirall,

podien ser vistos pel malalt. Aquest, en efecto, los veil i incor-

porant-se on el flit els nienat;a amb mossegar-los si no se n'aca-

baven d'anar. El dia 30 aparegud la mania suicida manifestant a
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1'Alcalde, alli present, que es mataria d'un tret o es cap-tiraria

per la finestra. Mori 1'endem t dia 31 de Marc havent durat la

incubacio 1553 dies!

**

No satista prou el desig de saber de l'esperit huma el conei-

xer els extrems de in quantitat de temps en que es mou el veri

de in rabia durant sa germinacio en el cos de l'lwme; sing que

es necessari saber quip sigui el terme mig de dita quantitat i

aixo solanient es pot esbrinar amb In recollida, agrupacio meto-

dica i estudi de tots els casos d'infeccio: els publicats i els inedits.

Intentarem un assaig amb els que havern pogut trobar re-

girant Ilibres i revistes i, tambd, amb els de propia observacio.

Del resum d'una enquesta del Comit6 Consultiu d'Higie-

ne» sobre els casos de rabia ocorreguts a Franca do 1862 a 1872

resulta que la rabia ha esclatat

38 vegades del 14e al 306 dia o sigui el 20 per dels casos

74 > 30e 60e > 38'94

55 > 606 » 90e > 28195 A

11 906 120e > 5'80
6 120e 150e 3116 »

4

0

1506 >
180e >

1806

2106 >

2'10
0100

2 >

190

2106 > 2406 » > 1105

100'00

Resulta que mds de la meitat dels casos, el 58'94 per 0/o han
mort dins dels seixanta primers dies subsegilents a ]a mossega-
da i rnds de les quatro quintes parts, el 87'89 per °/o, dins dels
noranta dies; quedant poc menys d'una octava part, el 12'11 per
100, amb incubacio superior als noranta dies.

Altra estadistica, anterior tambd a la instauracio dels Insti-
tuts antirrabics, dona un resultat semblant a la que acabem de
detallar. Segons ells, in rabia ha esclatat
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16 vegades del 14e at 30e dia o sigui el 161495 per °/ o dels casos
41 305 > 60e 42'268
16 60e > 90e » 16'495 >

10 > > 90e Y 120e 10'309
4 120' > 150e > 4'124
4 >> 150' Y 180' > 4'124
3 » 180e > 210e 3'092
0 N > 210' > 240e 0'000
0 > 240' > 270' 0'000
1 > 270' 300e 1'031
1 300e > 330e 11031
1 330e > 360e Y 1103t

97 100'000

D'ella es despren quo la meitat dels casos o sigui el 58'763
per 0/o. han tingut la iucubacio dins dels primers seixanta dies;

que el 75'258 per ° io, han mort dins dels noranta (lies , i que el

24'752 per °/ o, han tingut una latencia superior a noranta dies.
D'altra estadistica , citada pet Dr . V. BABES, resultiti que en

221 casos , is rabia es declara 139 vegades o sigui el 62'89 per °/o,

dins dels seixanta primers dies despr6s do is mossegada.
Fl Dr. BAUER ha publicat en la Munch . Med. Wochenschr.,

any 1886, nnms . 37, 38 i 39 un copios recall de 537 casos de mort

per la rabia , Deduint-ne deu per dubtosos resten 527 casos, ]a

incubacio dels quals es representa corn seguoix:

De I a 19 dies el 8'24 per cent.

20 > 39 28'43

40 > 59 21'08

60 > 79 15'30 >
Y 80 > 99 9110 >

> 100 > 149 > 7'65
150 > 199 5'69

> 200 > 249 > 0'98
250 339 2'35

> 1 any en avant 1'18

100`00

Resulta que Is rabia ha esclatat dintre dels primers seixanta

dies en poe mes de la meitat , el 57'75 per °/ o dels casos ; que poc
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Tarnbe a Samara, core acabem do veure suara a Kharkoff, a

les quatre quintes parts dels morts se'Is Ira declarat Ia ruble dins

(leis seixanta dies segiients a 1'acto del contagi, i a noes de la

ureitat, el 58 per dins dais quaranta dies despres de 1'ac-

cident.

E1 director de i'Institut Pasteur de Constantinoble, F. REM-
LINGER, ha tingut coneixement de quaranta set persones inortes
do rabia des do 1904 a 1908, i coin qua elles no foren tractades
en els Instituts de Turquia i si assistides per saludadors i per
ennpirics, es per qua el Prof. REMLINGER sols ha pogut compro-
var la cronologia de In incubacio solament en vint casos. Du-
rant el mateix periode, moriren cinquanta persones que rebien
o que babien rebut el tractament antirraabic a I'Institut do Cons-
tantinoble, i la cronologia de les quals es ben coneguda, per dit
motiu, pal seu director.

lieu-se-la aqui de tots 70 casos:

Fins als 25 dies 10 o sigui el 14'29 per
Del 26 it 30 » 10 14`29

0 31 a X35 11 15`71
3d 40 8 11'43 »

41 > 50 15 21 `43

51 - 60 » 4 5.71 1

De mes de 60 > 12 17'14 »

70 100`00

'I'ambe a Constantinoble, com a Kbarkoff i a Samara, to la
rabia un periode d'incubacio do seixanta dies en les quatro
quintes parts dels casos, i una latencia do quaranta dies en mes
de la rneitat.

I)'un treball do Al. L. PEIIDRIx, resulta que de dues mil per-

sonas tractades a I'Institut Pasteur do Paris, durant 1'anv 1889,
n'han mort rabioses disset, resultant, igualrnent quo en les es-

tadistiques darreramont comentades, que on 88`24 °/° de la tota-

litat, ha mort dins dels seixanta primers dies i quo toes d'una

ureitat, el 52'94 °lo, lra tingut una incubacio do quaranta dies,

segons es dodueix do la segiient taula.

De 17 casos do mort per la rabia a I'Institut Pasteur de Pa-

ris, durant l'any 1889, la incubacio ha sigut:
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o en els parroquials dels hots on han sigut fets els enterra-
ments.

El que no consta registrat amb exactitud, ni pot constar-hi,
es la data do la o de la inoculacio, excepte en comp-
tats casos en que el metge que els ha assistit els haura pogut
recollir de Mavis de la familia atribulada i sens pecar d'exage-
rats havem do suposar que aquosta no sempre els haura sabut i
quo mottos voltes sigut apuntats d'una manora aproxi-
mada.

Les altres, pertauyen al periode quo comenca en 1885 amb

la fundacio dels Instituts antirabies i elles tenen una exactitud

cronolrlgica matematica perque els casos han sigut inscrits en

els registres dels Instituts abans de el tractament i les

dades han sigut proporcionades pets patients. I el re-

suttat d'aquestes darreros estadistiques corrohora que les altres,

les del periode avant-pasteuria, no sou exacter perque de ser-ho

s'liauria de suposar que la rabia humana hauria sol'ert una forta

exaltacio durant el darror quart de la passada centuria, segons

es veu d'una manera ben Clara en of segiient resum:

La rabia es dectara dintre La rabia esclata dintre dels

dels 60 primers dies on la mei- 40 primers dies en la meitat i

tat i dels 100 dies on les quatre lets GO dies en los quatre quin-

quintes parts dots casos. tes parts dels casos.

Co^IITE CONslit.TIU D'IIIGI ENE.- Dr. Ko'rzF v A LO'E'. - Inatitnt

(Recall de 1850-1872 ). Pasteur, de Kharlcoff.

BAUER. - (Munch. Med. Moch ., DR. A('KF.RT. -Insti Pasteu)-,

1886). de Samara.

IIABES .-( La Rage. Paris 1913 ). DR. I'. IREMLINGE R. - 17181t tut

Pasteur , de Constantinoble.

Dn. L. PERUNIX. - Institnt Pas-

teur, do Paris.

DR. C1.:IRAMUyT , - Laboratori

Microb[ologic Municipal i Ins-

titut, (]lorainun t, do Barcelona.

Ja havem (lit que no es de creure que la rabia s'hagi exaltat

des del darrer quart del XIXe segle i que cal acceptar que les in-

cucacious ► nes curtes que resulten del segon grup son degudes a
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la major cura posades pets Instituts antirabics a recollir les

dates. Cal perseverar en aquesta tasca a fi de poder-ho afirmar

amb un nombre tan gran de fets que ho posin fora do tota dis-

cussio.

Per concloure direm.
Primer: Que la incubacio de la rabia humana es mou al

Ilarg d'una quantitat de temps les mides extremes del qual son

dotze dies i dos anys.

Segon: Que de la totalitat dels casos do rabia humana la

meitat tenen una incubacio que no passa do quaranta dies.

Tercer: Quo la dormida del veri no passa dels seixanta
dies en les quatre quintes parts dels casos.

Quart: Que on la decima part de tots els casos t'esclat es
entre els seixanta i els cent dies, i

Cinque: Que solament on altra decima part t'incubacio to

on periode superior a cent dies.


