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L'abast d'aquesta niodesta co^mun:cacio no es altre que aprofi-

tar I'avinentesa d'aquest Congres on es tracta corn un dels ternes

preferents la tuberculosi per posar a la consideracio dels companys

algunes questions relacionadcs ,iamb 1'estat do la hv^ca en els tuher-

culosos a les que. donada 1'escassetat de bibliografia sobre el particu-

lar, no hens pogut trobar satisfactoria contestacio.

Fin referire solarnent als tuberculosos pulmonars.

:Molter vegades ens hem preguntat cl perque de 1.1 poca fre-

giiencia, millor (lit, de la raresa de lesions tipicament especifiques

existents en la poca dels tuberculosos amb tot i que hem de supo-

sar que el medi bucal d'aquests malalts es troba constantment in-

festat de hacils de Koch, i tot i existir normalment en la boca

Hoes com el fisto gingival on queda rompuda la coberta epitelial

(puix sahut es que les dents sols resten unides amb In mucosa

per mitja del teixit conjuntiu fibros de la mateixa, condensat en

forma de ]ligament circular) : pero encara hem d'estranyar-nos d'a-

quest fet tenint en compte ]a fregii.enc'a de caries penetrants i de

lesions piorreiques i els traumatisrnes propis de ]a poca, tot el

qual constitueix induhtahlement abundants porter d'entrada en les

(Inc <enmhla haurien de fixar-se cis hacils existents cn la poca.
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Per a 1 >oder resoldre satisfacturiamcnt aqucsts dubtes Galen

una serie d'e^periencies les goals estan en ^•ies de realitzacib, pel

que, cols com a rota pre^^ia , ara eus en podent ocupar.

I?n primer lluc , hem de saber ezactament fins a quin bunt sun

rarer les ]esiuus especifiqucs en is hoca dcls tuberculoses, i per a

aixo estem rcalitzant , sistematicameut, la inspecciu de tots els tu-

bercuiosos hespitalitzats a 1'hospital de 1.a Santa Crcu i de wrt Pau,

establ :nt la fitxa burn-deutaria dels mateisos, per a, cum a primer

punt a concretar, anuixer cl ^^critablc cstaY en aqucsts malalts de la

hoca i llurs anezos.

Heu; aci cl nuxlel de fitsa empra<la amb aquest ubjecte.

"I'cnim en 1'actttalitat rccnllides ,6 fuses de hthcrculusus pul-

nux^ars de }'examen do Ics ^ntals es destagtten com a fcts sohre-

sortini els seguents

f?n cap ^l'ayuest^ malalts hem observat lesirn^s esl:ecifiqucs en

la mucosa de la hoca.

Vuit malalts tenieu pctites ulceracions aftuses cn di^^ersos llocs,

preferentnr^^nt en la mucosa geniana.

Una tercera part c ; presentaren anth llcugua saburral, en dos

malalts existia descamaci6 de la mucosa lingua', un tenia la llen-

gua lisurada.

Snlanient en sir malalts hem trobat infant <lels ganglis suhma-

xilliars , einc dells relaciouats amb lesions gingivo -dentaries agtt-

dcntitza < les; en ttn selament }'infant ganglionar nu curresponia a le-

sions burn - dentaries aparents. I^:n cap Gas hem ubser^^at infants

dc] grup submenton^a.

Fn quasi tuts els malalts es ronstaten en gran ^thundor caries

dentaries en diversus 1>eriudes, en bona part dells no traspassa,

:erb, is fregiicncia normal amb que aquesta afecciu (lens dubte

la mes disseminada ) esisteix en la ntajor part do persunes saner.

F,n tres malalts selautent no ^'han trobat lesions dentaries de cap

nierri.

Cin gran numl^re dcis malalts in5percionats tenen gingi^-itis

utanginals irritatives , en alguns lucalitzades en els llocs uu existeis

tartrc, gingivitis que tenen l'aspecte de les t^^sico-eliminati^^es, ^u

que fa supusar relaciu de les ntatciscs amb l^eliminaciu de suhstan-

cies medicantentoses especialment amb ]es sals aurigttes amb que

sun tractat^ la major part d'ayuests malalts.

1'n fet ^i'una frrgiieucia extraurdinaria es cl ranvi en la reac-
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cio do la saliva : roes de la uteitat dels malalts examinats tenen el

medi bucal acid netament acusat al tornasol, invertint-se per tart

en ells la reaccio normal do la saliva.

Per a poder donar un valor conclucnt a tals observacions, man-

quen realitzar una seric d'exia riencies i investigacions de 'labora-

tori line, extant tot lust 'niciades, no podent ler mcs quc entunerar.

La primera es la investigacio sistematica de la preseneia o ab-

sencia del bacil de Koch en la Mica dels tuberculosos; aquest 6,; till

fet que es Bona per ccrt en 1'escassa literatura professional exis-

tent sobrc aquest subjecte, creiem, pero, que necessita Una revisio

per a poder sentar amb certesa un criteri afirmatiu o negatiu.

Aitra expericncia a realitzar cs la inoculac.6 en ple marfil den-

tari de material tuberculos infectat o de cultius actius ntitjancant

la trepanacio de la dent i ohturacio superficial. per a 'cure si real-

men els tcixits dentari,^ cariats constitueixen o no portes d'entra-

da al hacil tubcrculos.

Per estar, com la he slit, aquests treballs en el sett cuntenc. no

puc rates que pusar-los a la consideracio dels companvs amb el sol

intent do sol-licitar In coldahoracio de tots els que puguin interes-

sar-se gels matcixos.

No vuli acabar sense des d'aci agra r publicament als doctors

Frcixas, Lstape. Ravent6s, Jaumandreu i Prats per les facilitats

que m'han drmat facilitant-nos el nostre comes en els ma''alts del

seu serve].


