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Tot seguit quc em fou proposat parlar-vos de les inalalties dels

animals transmisibles a 1'home, vaig trobar un gran encert el tema,

per la seva innegable importancia en la lluita contra les epidemies

en general.

En el conjunt d'actuacions veterinaries, aquest aspecte es pro-

bablement el mes interessant i, sobretot, el que fa mes impressio

de sanitari am]) derivacions de caire social.

Pero, davant del tema, hom se sent una mica indecis, per a

escatir corn enfocar-lo, perque el trobeu interessant. Fer del terra

un estudi detallat de totes les infeccions que pateixen els animals,

susceptibles de contagiar ]'home, seria una tasca impropia d'una

conferencia i avorrida per la seva extensio. Un estudi d'aquesta

naturalesa mes aviat escaur:a a una catedra de Patologia Experi-

mental, com es fa, per exemple, a la Facultat de Medicina de Paris.

M'ha semblat que seria mes adient fer Una sintesi de les cosec

mes importants de les principals enzooties que collaboren a mantenir

epidemies.

Certament que aixo es una cosa dificil de fer-ho be. Si no surt

com jo voldria i el Comite organ'tzador esperava de mi, es que no
n'he sabut mes. Pero consti que hi he posat tota la meva bona vo-
luntat, si mes no, per a testimoniar-vos el meu agraiment per ]a

gentilesa, que m'honora, d'haver-me fet aquesta comanda.

Consequent amb aquest proposit, no us parlare de cisticercosis i
triquinosis, per esser cosa poc important i massa coneguda. Tam-
poc no dire res de la glosspeda, difteria aviar i unes poques
malalties mes, la relac'o epidemiologica de les quals es encara molt

dubtosa i de transcendencia escassa.
Al metge, en trobar-se enfront d'un malalt, el primer que el
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preocupa, es el cas clinic. Fcr tin diagnostic el nles precis possible

i que el guariment vingut net i aviat. En aquest aspecte no es rues

que un tecnic que reclama la famil:a angoixada, per a resoldre el

seu cas familiar. I moltes vcgades el metge no csten les sever pre-

ocupacions rues eulla dVaquest limit. En to prow amh saber que 1]uita

anib una estreptococia o anib triia meiitensis. Pero no sempre el

neguit d'investigacio s'atura aqui, i llavors surt l'epidemioleg pro-

fessional o accidental, que no es conforma amb un d agnostic n:•t

i amb 1'establiment d'un pla teranetttic racional. I es just que aixo

sigui aixi, car la tasca del mctgc adquircix tin prestigi insospitat,

quan a la preocupacio del malalt. com a cas clinic, In afegeix ]a n-

quietud del sanitari que cerca l'origen d'una malaltia contagiosa ,,cr

aturar els estralls que pugui fer, establint una protilaxi riguro^a.

Llavor; no alva el malalt, sirni que estalvia d'emmalaltir a mr,lts

d'altres. El metge ha de fer constautment ]a tasca social que aixo

significa, i es unicament d'aquesta mancra que ha sttperat la missio

del galeno, en enfocar i resoldre els importantissims probiemes (:tic

planteja 1'epidemiologia.

I es en aquesta feina aparentment modesta, pero, en realitat,

transcendentail, que tots hi podem ajudar. Si es cert que ntoltes

epidemies tenon tin cicle estrictament huma, n'hi ha d'altres que

tenen una intervencio en la patologia animal, ; es en lcs norms

d'una correcta epizootologia, on cal cercar una profilaxi de mantes

malalties que pateix ]'home.

Si lie es cert gtte les tasques del veterinari son preferentment

dirigides a problemes d'aspecte economic que fugen una mica de

les preocupacions del sanitari, no h` ha dubte que molt sovint, tot

defensant una riquesa rantadera, collahora eficacment a Ia ]luita

contra diverses malalties que delmen la humanitat.

Per taut, en aquelles infeccions que poden tcn*r tin origen ani-

mal la nostra entesa sanitaria resol dos aspectes de ]a funcio", me-

dica. Un (le purantcut especulatitt, en orientar una etiologic que

de'xi satisfets, i tin altre d'evident intportancia social, en fer que

arribin amb menys assiduitat a t'home, malalties, com les bruce-

losis, ]a rabia, el brom renal, la pustttla maligna, la psitacosis i al-

tres que tenen tut origen estrictament epizootic. I eucara cal afc-

gir-hi la tuberculosi de tipus hovi i aviar i les estreptococies ore.

corn veurem rues endavant, tantbe tenen la seva part en l'epide-

miologia corresponent.
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Jo penso que aquesta divagacio servira a bastament per a jus-

tificar que retingui ]a vostra atencio una estoneta per a parlar-vos

de les malalties dels animals que poden passar a ]'home.

Si no fossin prou les raons de caracter c'entific, no podem

oblidar que les legislacions sanitaries preveuen i reglamenten el

comportament del vcterinari enfront de malalties transmisibles.

Pero, com que el amen proposit no s'adiu massa atnb els textos le-

gals, us parlare quasi exclusivament de les coses purament cienti-

fiques, que, fet i fet, son les que tenen mes importanc*a.

I comencem per Ia malaltia flies estesa a Catalunya, originada

per microbis que vitien permanentment en els animals. Fm referei-

xo a ]a febre ondulant o febre de Malta, que avui ja es coneguda

a tots els poblats de la nostra terra.

D'aquella dita de Nicolle, segons ]a qual ]a hrucelosi es la ma-

laltia de I'csdevenidor, el futur ha esdevingut present. Una rao sen-

zillissinia es ]a causa de la difus'o de les brucelosis a ]'home: El

poder r,atogen escas d'aquest^ microbis nel.s animals. Si es tractes

d'una enzootia d'efectes economics importants, es possible que els

ramaders haguessiu sentit mr^s viva la necessitat d'una Iluita se-

riosa. Pero, es dona el cas que les cabres, hostes corrents del me-

litensis, generalment, no presenten cap manifestaco clinica de Ilur

pullulacio microbiana. El mes soviet la malaltia passa desaperce-

buda, quasi podria classificar-se entre les malalties inapareuts. Po-

ques vegades, 1'avortament i unes Ileugeres artritis fan sospitar

1'existencia de contaminac'ons per la brucella melitensis. Es per

aixo que moltes vegades es el nletge qui descobr.:ix ]'epizootia en

diagnosticar febres ondttlants a ]'home. Fa l'efecte clue ]'home ac-

tua ('animal c]'invcstigaci<o, extraordinarirunent mes sensible a ma-

nifestacions simptonitques greus, quan s'infecta pel melitensis.

Pero es que la font de les contaminacions hunianes respecte a

les brucelosis es forca rues extensa del que horn imaginava fa pocs

anys. S'havia eregit quasi corn un dogma la creenca Otte les febres

de Malta tan sols podien tenir un origcn capri. Aquesta pretesa

especifcitat del melitensis d'origen capri, ha estat desfet pels bac-

ter'olegs. Efectivament_ l'estudi dels gerrnens productors de la

melitococia de la cabra i l'avortament de les vaques, ovelles i tru-

ges, ha posat de manifest que es molt dif'cil, per no dir impossible,

establir ones caracteristiques que diferencieu netament les diverses

especies de brucelles conelYudes. De fet, 1'tinic motiu scr16s en que



278 Vuitc Congres de lTetges i Bi6legs de Liengua Catalana

recolza la diferenciacio ran en l'especie d'on s'ail1a el microbi. Aixi,

si l'aillem d'una cabra, hom el cataloga coin a melitensis ; si prove

d'una vaca, en diem abortus, i, si surt de les truges, en diem suis.

Pero, posats en tubs de cultic, i estudiats curosament per tots

els artificis de laboratori, no tenim mes remei que convenir que no

hi ha manera de trobar-los-hi trets o caracterist`ques diferencials

prou constants per a una classificaci6 que ens deixi satisfets. Als

comencos d'aquestes recerques, els homes de laboratori s'allistaren

en dos camps en lluita : Els unicistes, que admetien una sola es-

pecie amb adaptacions a diferents espccies, i els dualistes, (tile

cre:en que podien separar-se en dos grans grups segons fossin o

no capacos de produir a ]']ionic la simptoniatologia proteiforme

de la febre ondulant. Fins que vinguc la demostracio irrefutable

de 1'existencia de febre ondulant a l'home, en regions on les cahres

no existeixen, i precisament en ind'vidus dedicats preferentment a

la cura i convivencia amb bestiar bovi i de ]lava. Veterinaris, va-

quers, pastors, matarifes i lleters, eren pressa d'accessos febrils

que recerques de laboratori demostraren causades per brucelles.

Enquestes epidemiologiques riguroses demostraren igualment un

origen bovi o ovi. Si a aixo In afegim les repetides contaminacions

de lahoratori per brucella abortus, tindrem que els adversaris hall

fet les pans per a convenir que 1'home pot adquirir la febre ondu-

lant per mitja de productes contaminats amb brucelles de diversa

procedencia : cahra, vaca, ovella i truja. De 1'estat actual d'aquests

cone7xements es desprcn, perm, que les brucelles mes virulentes

per a 1'home son les que venen de la cabra i truja. Les altres, en

general, no son tan patogenes, sense que aixo vulgui dir que s'ha

de negligir la llur participaci6 en 1'etiologia de la febre de Malta.

En tota enquesta orientada a cercar l'origen d'un sndroma fe-

bril ondulant, no es pot oblidar la possihilitat de contagi per Ilet

o altres productes procedents de vaques, ovelles o truges. Negar

sistematicament que hom es troba a prescncia de febre de Alalta.

pel fet que el nialalt us assegura que no tasta llet de cahra, es ex-

traordinariament arriscat. Cal no oblidar que no solament son pe-

rilloses en aquest aspecte, les llets, sin6 que tambe ho son les Hates

i mantegues fresques, elahorades amb ]lets sense previa pasteu-

ritzaci6, i els ohjectes contaminats amb orina d'animals portadois

de melitensis.

Rest'mint els fets coneguts sobre la patogenia de les brucelosis
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animals en relacio al contagi huma, podem establir les fonts d'in-

feccio, d'aquesta manera: La brucella melitensis, hoste de ]a cabra,

es el tipus d'adaptacio mes patogen per a l'home. La brucella me-

litensis cabra pot infectar ]a vaca produint-li les caracteristiques

cliniques de I'avortament contagios, i, per tant, en aquest primer

periode (Fadaptacio es comporta envers ]'home amb virulencia alta.

Aixo explica els casos de febre ondulant d'origen Novi, amb sin-

dromes greus, que no s'ajusten del tot a les caracteristiques, de la

infeccio tipica de la brucella bovina classica. Aixo mateix pot pas-

sar amb I'ovella i la truja. I cal no oblidar que els germens proce-

dents de ]a vaca, discretament patogens per a ]'home, poden passar

a la cabra, i exaltar-se fins a esdevenir amb virulencia normal

Tenim, doncs, ben estahlert, que la fehre ondulant pot tenir un

origen divers, pero sempre peasant en les diferents enzooties que

provoca la brucella.

Deem anteriorment que una de les causes de l'extensio alar-

niant de la fehre de Malta ]'explica el fet de constituir per ]a cabra

una malaltia inaparent de perjudicis economics insignificants i que

no rnouen per ells mateixos a un afany d'esterilitzar les cabres de

melitensis.

Un altre factor d'importancia no despreciable, el const'tueixen

els procediments emprats per a ]a immunitzacio dels animals con-

tra les brucelles. Les primeres experiencies fetes am]) vactines mor-

tes han demostrat ]a poca eficacia d'aquest metode. La quirniote-

rapia tampoc no ha donat els fruits quc horn n'esperava.

Davant d'aquests fracassos s'ha intentat utilitzar emulsions v'
ves de bruceiless ahortus. La superioritat manifesta d'aquesta no- a
tecnica ha fet que prengues una volada enorme, car en les vaques i
truges, en els quals animals i'avortament produeix perdues de con-

sideracio, ha donat resultatss magnifies. Pero recerques detingudes

han demostrat una cosa importantissima per a ]'epidemioleg i 1'e-

pizoot6leg. La immunitzacio amb vacunes vives fa disminuir cen-

siderablement les manifestacions cliniques d'avortament, pero este-
nen i perpetuen les femelles eliminadores de brucelles vives en la
llet. Hens aci, doncs, un escull de forta transcendencia, que es drega
menacador en el cami de ]a profilaxi contra les brucelosis. A les dar-
reres reunions del Comite Internacional de les Epizooties, aquest
tema ha estat plantejat i discutit amplement. Altres organismes sa-
nitaris ja havien posat els tecnics a 1'aguait de les consequencies
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desagradahles de Ia innnunitzacio amh vacunes vives. Per una Ban-

da els veterinaris han vist que antb fits d'emulsions wives de bru-

celles, aconseguien do moment disminuir les manifestacions clini-

ques de la malaltia, pero deixaven 1'explotaci6 permanenttnent in-

fectada de manera quc tot nou animal que era posat en gestaci6, se-

gurament abortava, o ten:en de vacunar sistematicament tots els

animals i aix() fins a l'infinit, car, en vacunar, es seguien fent sem-

bres de microbis infectants.

Per altra banda els epidemiolegs i els analistes comproven que

la llet de vaques vacunades amb emulsions wives de brucelles, ell-

mina, per un temps variable, quantitats enormes de germens amb

possibilitats d'infecci6. A aquest respecte, cal retenir que les bru-

celles es localitzen durant molt de temps a la glandula mantaria de

diverses femclles dinustiques, sense alteracions quc ntodiliquin el

fisiologisme d'aquest organ. Per tant, una cabra i una vaca, vacu-

nades amb cultius vies, esdevenen per cols aquest niecanisme, -Ines

perilioscs disseminadores de brucelles.

I es clar, davant d'aquestes greys constatacions, met-es i vete-

rinaris no han t`TTgut mes remei (lue cridar l'atcnci") sobre his de

vacs nes vives, i recomanar 1'estudi i les recerques que permetin

trobar tin procediment d'eficacia vacunadora sense cls rises evidents

de les emulsions vives. Per la rostra panda, hem let uns treballs

que per les experiencics realitzades fins a la data, ens donen uns re-

sultats sensiblentent iguals als obtingttts amh v-acttnes vives, Pero

sense el mes tn;nitn perill. La nostra aportaci6 a solucionar el pro-

blema auguni6s de les brucelosis, despres de riguroses proves ex-

perimentals, en pie medi rural, i sense altres mesures que modifi-

quin les condicions sanitaries exigues existents, aconsegueix min-

var les perdues per avortament, del So per Too al ;,5 per Too.

No hi ha dubte clue, si es rcix plenament a disposar (Pull ntctode

eIcac i inotensiu per a lluitar contra la brucelosis, la febre ondu-

lant deixara d'esesr tin pesombre per a 1'epidemioleg, car es :ndis-

cutible que la profilaxi de malaltia tan enervant cal cercar-la en la

desapariciu de les brucelosis animals, car, mentre a+luestes existei-

xin en el grau d'extensi6 actual, el metge no deixara de veure fe-

bres de Malta. Si cIs nostres Serveis sauitaris volen llu'tar anib

exit contra fa febre ondulant, han d'establir dos postulats inllexi-

bles : Ter. La immunitzaci6 seriosa de tots els animals sensibles a

les brucelles, 2on. Recomanar i fins obligar que tota ]a ]let sigui
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pasteuritzada, tant si es dest'na al consum directe, com si es trai:s-

forma en rata, formatge, etc.

Brain reinal. - Ta fa molts ant's que a Catalunva no tenim e

ment de contagi lnuna de tan terrible malaltia. Val a dir, pert), que

la nostra terra no es pas massa castigada per B. Mallei. Els esfor-

qos dels veterinaris i el rigorisme de la Llei d'Epizooties han fet

quasi desapareixer el brom reinal.

A 1'holnc, coin en els animals de 1),,u rod('), es una malaltia do

simptomatologia coil iplicada, que el mateix presenta lesions pi 1ini -

nars, que cntiuties, gitc simplenu-nt gangFonars, aixt) fa que en

1'home especialment, i gracies a la sera raresa, es diagnostiqui amb

molta dificiiltat i encara sense la precocitat 'lue convindria.

Als animals sotmesos a dures i esgota<lores fatigues i en vida de

col-lectivitat (operac'ons militars, easernes), 1'aparicio del brom reinal

es cosa catastrofica si no s'adopten mesures energigu.cs. Amb tot i

aixo, es precis continuer amb les reaccions d'alet,gia (maleina) durant

una Matra tempora'1a, car la malaltia adopta formes clinicament

'mpossibles de diagnosticar, i que per altres malalties intercorrent

o diversos trastorns que minven les defenses organigiics, envaeix

l'organisme presentant formes d'alta potencia difusiva.

No es coneix cap tractament curatiu de discreta confianea. Els

casos de curacio mes aviat poden atrihuir-se a regim i medica. it)

t$n:ca general, que a productes d'accio estrictament especifica. Val

a dir que el problema de la curacio, en aquesta malaltia i en moltes

altres d_els animals, to una importancia molt •secundaria al costat de

les normes preventives que han d'inspirar l'actuacio dell veterinaris

en la majoria de llurs tasques.

La profilaxi es fa a base de diagnostic precoq amb maleina, o

emuls:ons microbianes especials, sacrifici clefs que reaccionen posi-

tivament i presenten lesions. i observacio constant dels que clinica-

ntent no tenon cap alteracio.

S'esta estudiant un non procediment de profilaxi, fonamentat en

les tecnigttes de Caltnette i Guerin, sobre el b. de Koch. Cultius de

B. Mallei, sotmesos a vivre en medis bilats, i, per tant, despullats

de tot poder patogen son utilitzats en emulsions vives per a ^roduir

una immunitat activa. No tenim encara lades prou nombroses per

a formular tin judici critic de precisio. Al moment, : atenent-nos a

recerques experinientals i als restcltats de la curta aplicacio practica

que s'ha fet del utetode, pot afirniar-se que es completament inofen-
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sin 1 que to unes apreciables propietats antigeniques i immunitzants.

De moment, davant del brow reinal no podem copsar mes que

una wigilancia extremada, pecar si es vol de suspicacia excessiva,

i practicar reaccions d'alergia en tota man'festacio clinica sospitosa.

D'aquesta nianera poden estalviar-se invasions desagradables, i en-

sems prevenir oportunament a les persones dels perills que compor-

ta una secrecio (1'ulcera muermosa.

Carbo - Pitistula nialigna.-$s la infeccio produida pel vetera

dels microbis patogens en ordre a la seva coneixenca. Es el germen

que ha fet rues mat a 1'economia ramadera, : es Lambe ]a malaltia

que primer es beneficia de les couquestes de la vacunoterapia de

Pasteur. I quasi pot dir-se que despres del gem de la Bacteriologia,

taut la patogenia com ]a profilaxi del carbci han restat estacionaries.

Dirieu que Pasteur va deixar exhaurit el terra. El mecanisme (le ]a

infeccio que no es generalment d'an'mal a animal 1, per tart, no

pot considerar-se com una malaltia fonamentalment infecto-conta-

giosa , va esser aclarit ja per Pasteur en demostrar clue la perpetuitat

del contagi es realitza per mitja de les espores que contenen els ca-

davers dels animals morts i deficientment enterrats. Lls cues de terra

son els encarregats de portar a la superficie la llavor de ]a bacte-

ridia, que en la seva forma esporulada es conserva viva molts anvs,

i depositar- la entre les herbes, a dispos'cio d'esser ingerida pels

animals i provocar, Si troba con(]icious favorables, la pustula ma-

ligna o el mal de melsa.

La conquesta mes important (leis nostres temps, sobre les cosec

ja establertes en 1'era pasteuriana, es el perque no sempre la in-

gestio d'espores carbu.noses va seguida de la septicemia mortal.

L'estud clinic (leis fets coneguts fins avui, ens permet de creure

que a la bacteridia per esdevenir amb poder patogen suticient i

provocar la invasi() hematica, li es necessari colonitzar en el si del

teixit cutani, constituint la lesio inic'al des Won euvaira I'organis-

me. Aquest es el mecanisme mes corrent de la infeccin carbun-

cosa. En casos excepcionals i quasi sempre per artificis de labora-

tori, es possible niatar sense rastres de Iesin pr:mitiva, com si fos

per septicemia para. Altres vegades, ]a ]esin iuicial no es a la pell,

sino que ran en els epitelis de 1'al;arell digestiu, constituit, I'ano-

menat carbo intern. Peri> tambe , ell aquest cas, precisa 1'existe'ncia

d'un focus ' nicial.

La ran de la presencia del focus prinlitin sembla explicar-se
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per la necessitat que to ]a bacteridia d'animalitzar-se ahans d'ad-

quirir la seva virulencia caracteristica , i, per a conseguir -ho, ]ii cal

tin Hoc que el posi per tin temps al sopluig de l'accio hacter'cida

dels leucocits. Passat aquest temps d'adaptacio organica, tant mes

curt com mes virulenta es ]a bacteridia , envaeix I'organisine pro-

vocant la septic-emia , que sempre trohem tines bores abans de ]a

mort.

Amb aquestes dades ens serif ben facil d'establir ]a pato-enia

de la pfistula maligna de l'home. Sempre es una ferida de la pell,

des d'una picadura de inosca fins a una ferida amb la falc, que fa-

cilita la colonitzacio del b. anthracis en la mateixa. Les pells dels

animals morts de mat de melsa , i no esterilitzades , el mateix que

les llanes, son origen de ]a major part de les pustules malignes de

('home . Els cadavers ahandonats contaminen milers d'insectes que

poden transmetre'ns e] contagi. Les mateixes herbes containinades

gels cues de terra poden infectar una feriaa del segador.

I aixi neix ] a pfistula maligna , que, si no es diagnosticada a

temps, pot portar consegiiencies fatals. Un free en un porta del

liquid de l'edema es prou perque el lahoratori its faci un diagnostic

precis en brevissim temps . La inoculacio massiva de serum anti-

carbuncos porta a un guariment segur en la majoria dels malalts.

La profilaxi del carho, i en consegiiencia. de ]a pfistula maligna

de l'home , cal cercar - la en una policia sanitaria rigurosa, que pot

condensar-se en els segiients preceptes:

Ir. Prohibicio d'utilitzar pells d'aniinals carhuncosos sense pre-

via esterilitzacio.

2n. Vacunacio s'stematica de tot el hestiar que sojorna en

comarques infectades.

3r. Destruccio perfecta de tots cls cadavers i productes conta-

minats.

Un bon Servei d'Epizooties podr'a rendir incalculahles bene-

ficis a i'econrnnia i a ]a sanitat general . I. en el cas concret (let car-

ho, ]a importancia d'una bona policia san'taria es encara mes evi-

dent, per tractar - se d'una malaltia que el mateix ataca els bovins,

que els ovins, que el bestiar de pen rodo , que els pores i les cabres.

En les grans epizooties de mat de melsa , corn la darrera que

pati la Cerdanva. els danys materials foren enormes, i tambe 1'ho-

me va pagar el seu trihut a la feria septicemia del h. anthracis.

Estre/ tocoeies.-Fleas aqui tin aspecte quasi nou de les ma-
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lalties que podriem dir-ne intercanviables. En fer-se ]a descobcrta
i estudi etiologic conse,)iient de les niamitis de la vaca la dcria
dels catalogadors do malalties i de microbis defini la causa de les
mamitis hov`nes coin a entitat patogena especifica, produida per
1'estreptococ de Nocard. I ja no se'n parla gaire mes. I cncara
menys de les possibles relacions amb processos pate gens humans
provocats per estreptococs. Perm els anus ban passat, el concepte
dogmatic de 1'especificitat microhiana ha sofert molts escrostona-
ments i les recerques epidemiologiques riguroses hall imposat una
rev`si6 de les idees que seniblaven solides sohre 1'origen de nioltes
malalties.

I possiblement 1'estreptococ cs el microbi que ha rebut mes.

As tal el desori existent avui dia sabre la classificachi de la nom-

hrosa familia dels estreptococs, que no es possible d'establir lines
caracteristiques discretannent constants que pernietin identificar amb
seguretat no estreptococ patogen. Aixo, in)-ant-ho dcs del Labora-
tori, o sigui, agafant el germen fora dels malalts.

I de Cara a 1'epidciuiologia, s'ha demostrat que nn mateix tipus
d'estreptococ es responsable de processos clinics hen diferents. I
aquesta difcrcncia d'activitat patogena, o. si voleu, de localitzacio,
no solament la veiem en una especie, s'116 clue es, coin deia al co-
mcncament, perfectanicnt intercanviahle.

En mes d'una enquesta epidemiologica, en recerca Won sortia

1'estreptococ que prods is lesions amigdalars a ]'home annh caracter

perfectament endemic, s'ha trohat que venien (lei consum de ]let

d'una vaqueria determinada. Fetes investigacions de I'estat dels bra-

guers de les vaques d'aquell establiment, va poder-se cultivar en les
semhres de ]let individual, i en quasi totes, tin estreptococ que a]
lahoratori no diferia gcns do l'cstreptococ aillat de les am"gdales

alterades pel consent d'aquella Ilet. Es mes, ]a inoculacio intrama-

maria de cultius d'aquell estrepto procedent de ]'home, donaren una

mamitis a la vaca, amh totes les caracteristiques de la mamitis clas-

sica.

Coincident amb aquest fet, nosaltres hem recollit una observaco

semblant. Es la segiient : Fa aproximadantent on parell d'auys que

les mamitis do la vaca son una seriosa prcocupaci6 gels vaquers i

per fl al,*uns companvs nostres es decidiren a ajudar-nos a fcr quel-

corn per a estudiar i resoldre aquest estat de coses. Des de flavors

comencarem a estudiar els germens que s'aillaven er llets clinica-
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merit malaltes. La cosa anava amb certa calrna, i fa un any sofri

la malaltia bovina una puja desesperada. Pot dir-se que no hi hav'a

cap quadra absolutament indemne. Aixo ens dona ocasio d'estudiar

moltes dotzenes d'estreptococs. I, efectivament, am]) tot i proced'r

tots de les mate xes infeccions, n'hi havien de totes menes, no fou

possible establir una classificacio d'aquelles que et deixen m'tjana-

ment satisfet. No sols varia la forma, sing que tambe es inconstant

el seu comportament amb els hidrats de carbo i medis amb sang.

El resum de totes les nostres tasques ens porta a creure que 1'es-

treptococ es un germen d'una maleabilitat cxtraordinaria. Pero no

acaha tot aqui. Per aquella epoca els metges trohaven amb una certa

alarma una quantitat anormal de processos diversos ocas'onats per

estreptococs. En parlitrem amb En Domingo, es feren estudis com-

paratius de diversos gernicns i no fou possible d'establir una dife-

rcncia de conjunt que permetes separar els germens de les vaques

dels de les persones. Ja em faig carrec que aquesta observacio es

una mica empirica, pro cal fer-nos memoria que els serveis d'epi-

(tem`ologia nostres estan molt iluny lets d'Auglaterra, Nord-Ame-

rica i Dinamarca, qn.e es d'on he tret les lades que esmentava an-

teriorment i que comprovaren am)) iota claredat un cicle d'infeccio

estreptococica.

Tuberculosi.-Es pot dir, sense por d'arriscar-se massa, que si

una malaltia hutnana es considerada pet Bros public, forca sovint,

d'origen animal, es precisament la tuberculosi. As clar que to un

fonament cert i avui rigurosament comprovat. Diverses estadistigees

publicades per Serveis de tisiologia, on classifiquen el tipus de ger-

men que s'ailla, donen aproximadament corn a tuberculosi de tipus

bovi en el 40 % de les tuberculosis de la infancia. De totes ma-

neres, caldria cercar el promig de diverses contrades, car en no

totes el percentatge donaria una xifra tan alta. Ell regim alimen-

tari i el tipus de ramaderia existent a ]a comarca poden fer variar

fins a limits molt amples, el percentatge d'origen animal de la tu-

berculosi de la infancia.

Sigui com sigui, es, pero, evident, i ningt ho posa en dubte,

que una bona part de tuberculosis dels primers anys de la nostra

vida, cal atribuir-la a tin contagi d'origen animal. El fet es senzill

de comprendre. si tenini en compte que la tuberculosi esta extra-

ordinariament estesa entre els animals i ct'una manera preferent

entre el bestiar bovi. En ordre a sensibilitat o fregiiencia, podem
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establir una gradacio aixi : bovins, porc `n s, aviram , cabriu, ovins

i peu rodo.

I encara entre aquestes especies la diferencia es notable, car

els bovins emmalalteixen pel B. de Koch en una proporcio doblada

a la dels altres animals . La rao d'aquesta preferencia podria tro-

har-se en la vida menus higienica que fan aquests animals i d'una

manera espec'al les vaques , a les quals per llur industrialitzacio lle-

tera, s'amuntega en locals d'higiene deficientissima i se les sotmet

a una gimnastica funcional activissima. Dos factors que contribuei-

xen enormement a predisposar -les a la invasio del basil tuberculos.

De manera que, de la llet que consumim, el qo % de la ma-

teixa prove de vaques , animal que, per les condic `ons de vida, es

I'especie mes atacada pel basil de Kosch , $ s dificil de donar una

xifra de les vaques tuberculoses que conte la nostra ramaderia.

I?nicament per les lesions que hom troba a I'Escorxador, pot as-

segurar-se que mes (lei 6o % dell animals de vaqneries urhanes

que son sacrificats, presenten senvals evident,; de tuberculosi. Es

clar que no totes es poden considerar clinicament malaltes, pero

la patogenia de la tuherculosi s'ha complcat tant en aquests dar-

rers ant's , que es fa molt dificil d'assegurar quan una vaca es ba-

cillifera o quan no ho es.

Admesa ]a gran proporcio de vaques tuberculoses destinades a

produir ]let , cal pensar que no sera facil trobar Het completament

privada (lei hacil de Koch. La llet pot estar contaminada princi-

palment per tres mecanismes:

ir. Per lesions mamaries que sense esser molt frequents, so-

vintegen forca . Aquest es possiblement l'origen de la major part

de les Ilets tuberculoses. Si- tenim present que una lesio en plena

activitat , situada en el si d'una glandula mamaria, pot llancar una

quantitat astronomica de bacil de Koch, que van a parar a la Het,

ens expl:carem perque. un sol animal amh aquestes condicions in-

fecta una gran quantitat de llet . Cal tenir present que la majoria

de ]lets del mercat son de barreja. o sigui procedents de diverses

vaques.

Ara, imagineu-vos el risc d'utilitzar , com encara s'anuncia en

alguna vaqueria, Ilet d'una sola vaca per a infants i malalts, si

aquesta to una lesio tuberculosa activa que per la seva situacio no

es perceptible a I'exploracio ! Sobre aixo s'han descrit histories cli-

niques d'una dramatisme impressionant.
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2n. mecanisme : La bacillenra tuberculosa. Tema aquest d'apas-

sionant actualitat, explica els fets, que semblaven incongruents, de

trobar infectant una llet de vaques, a les quals, despres de minu-

ciosa exploracio i despres de recerques histologiques, no es trobava

rastre de noduls tuberculosos al braguer. En casos de greus lesions

a diversos organs , no era dificil fer-se'n idea, pero Ilavors I'ani-

mal emmalalt`a tan greurnent que ja no servia per a les seves fun-
cions de productor de llet . A 1'autopsia es trohen grans focus de

casseificacio o granulies . Avui sembla demostrat que lesions dis-

cretes, que no produeixen trastorns de massa. categoria, llancen

amb intermitencies no ben prec'ses, quantitats respectables de ba-

ci] de Koch a la circulacio que poden trobar-se per sembres en

medis especials o per inoculacio dels animals sensibles . En aquests

casos, is llet amagatzeuna els germens circulants i resta abundant-

ment sembrada de hacil de Koch, l'origen deis quals es ben llunya

de l'organ productor de ]a mateixa.

3r. mecanisme. L'ultravirus tuberculos. Aquesta forma cle con-

taininac 'o de la llet es molt semblant a 1'anterior. L'origen pot dir-
se que es el mateix , en termes generals. Varia en ]a seva activita"

patogena , representada per ]a presencia de bacils de Koch classics

o per 1 ' existencia de formes filtrants. Les lesions que donen al co-

bai: diuen clarament si es tracta d'una o altra modalitat . Diversos

investigadors han demostrat a bastament que llets filtrades per

hugia, inoculades al eobai, ]i donen el tipus de tuberculosi gan-

glionar que caracteritza la virulencia de les formes filtrants del

bacil de Koch.

Els greuges a fer a les cabres, ovelles i truges son de reduit
volum. En primer ]loc, les cabres no son atacades gaire sovint pel
hacil de Koch, i, despres, la quantitat de Ilet de cabra que consu-
mirn es molt inferior amb respecte a ]a de vaca.

Les ovelles encara tenen menys importancia . Unicament po-

driem trobar un cert per'll en el consurn de formatges tendres.

Les gallines, poden infectar 1'home per mitja d'ous contami-

nats. I amb relacio a aquestes aus, s'han descrit infeccions de tipus

de bacil de Koch huma, a consegiiencia de malalts bacillifers en
granges i masies, descurosos d'esterilitzar perfectament els esputs.
De manera que, en aquest cas, les gallines no fan mes que retor-
nar-nos el nostre propi mal.

En conjunt , doncs, la immensa majoria de casos de tuberculosi
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a l'home atribuibles a contagi animal, hem de carcar-les en les va-

ques i, flies concretament encara, en la llet.

Els perills de consumir care d'animals tuherculosos es fora in-

significant per dues raons fonamentals: r.° PerquC el teixit muscu-

lar sense lesions es molt pobre en hacil de Koch, i perquC general-

ment el consumim cuit, o almenys havent sofert una temperatura

suficient per a esterlitzar-l(': i 2.'' perquC a quasi tots els escor-

xadors s'exerceix un rigoros control dels animals que s'hi sacri-

fiquen i son retirats del constun aquells que prescnten a la inves-

tigacio en canal, lesions externes o actives que signifiquen una ge-

neralitzaci6.

Per tant, recta corn a font principal, per no dir (Inca, de con-

tagi tuberculOs d'ori.gen animal, l'us de llet de vaques tuberculoses.

OuC fer davant d'aqucst problema sanitari i economic tan im-

portant'

Hi ha diverscs solucions que vaig a csquematitzar-vos tot se-

guit.

a) Continuar corn fins avui sense real'tzar una seriosa proti-

laxi de la tuherculosi dels animals i acontentar-nos amb intensili-

car la campanva d'higiene popular, recomanant que no es consu-

meixi Ilet crua. Es, naturaln,ent, la mes empirica de les f6rrnules,

car significa posseir una ramaderia pobra i rentmciar a obtenir

una ]let que pttgtti consumir-se sense les modificacions hio(juiniiques

que Ii ocasiona tota tcenica d'esterilitzacio.

h) Organitzar u.na lluita pel s'sterna de l;aun, o pel sistema

frances, que vagi eliminant sistematicament totes les vaques que

reaccionen a ]a tuberculina. Per a aix6 es necessiten molts diners

i una organitzacio de Serveis d'Epizooties eficients, does coses que,

ara corn ara, a Catalunya no s6tt mes que un hon desig.

c) Ates que ]a vacunac'6 antituberculosa pel I). C. G., malgrat

les moltes critiques adverses que ha sofert, Cs un bon nrtija de

profilaxi, afegint-hi ones discretes mesures d'higiene general, po-

dria fer-se una intensa propaganda amb el h d'aconseguir que fos-

sin vacunades totes les vedelles. Aquest metode, ajudat de I'elimi-

naci6 de tots els animals amb lesions obertes, portaria, sens (Trans

despeses, una millora i mmediata en les condicions sanitaries del

nostre bestiar -hovi.

Pero, meutre tot aixb no es realitzi, creiem que la tasca urgent

a fer per a eliminar del consum tota llet bacillifcra, cal carcar-la
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en una policia sanitaria de la ]let, que sense fantasies inassolibles,

resolgues rapidament aquest problema.

I aquesta tasca comporta dos aspectes que fins avui hem negli-
g t mes del que convenia.

Aspecte de cara al public : Cal que tots els ciutadans sapiguen
d'una manera junta, sense exageracions de cap mena, els perills
que representa per a la salut el consum de Ilet sense garanties.

Aspecte tecnic I de policia sanitdria : Cal establir unes normes
ntinimes que puguin representar la garantia de que no va a] con-
surnidor la Ilet amb brucelles, estreptococs i hacils tuherculosos. en
cond'cions d'infestar.

Ja se que no encaixa d'una manera perfecta parlar en aquesta
cornunicaci6 de les normes d'una possible i necessaria policia hi-
gienica de les Ilets. Per6 la importancia de !a giiesti6 i l'intima re-
laci6 amb la profilaxi de les malalties que poden derivar-se'n jus-
tifiquen a bastament que en parlem, tan sols sigui a titol de conten-
tari. A ningti no pot sorprendre, despres del que acabem d'exposar,
si considerem coin tin dels problemes sanitaris d'urgent soluci6,
el procurar establir una reglamentaci6 inicial que ens permeti, en
tin terin'ni curt, arribar a 1.a possihilitat de trobar en el mercat
llets classificades segons les Ilurs caracteristiqties higieniques.

L'esforc d'escassos industrials que senten la preocupaci6 de
presentar tin producte higicnicament correcte, es precis que trobi
1'encoratjantent de les nostres autoritats sanitaries, i aix6 sols sera
possible amh una reglamentac'6 perfectament estudiada, que, sense
perjudicar ostensiblernent els industrials i productors existents, els
nhligui a enquadrar-se en una classificaci6 prudent de la ]let que
es pernieti vendre.

Cal tenir hen be en compte que ultra les possibilitats de conta-
minaci6 de ]a 11et per rnalalties del bestiar tttberculos i estreptoc6-
cies, s'hi halt d'afegir aquelles que provenen de manifestacions in-
correctes i de contaminacions per les persones que hi tenen inter-
venci6, car no cal oblidar que els convalescents i portadors de
germens, poden sembrar la ]let de hacil de Koch, tific, paratific, ('i f-
terlc, disenteric, estreptococ i altres.

Per tant, ]a ]let corn a excellent mitja de cultiu, permet ]a ger-
ininsci6 d'innornhrables microhis que, no solament la destrueixen
coin a aliment biol6gic delicadissim, sing que pot csser causa d'in-
toxicacions de tipus banal i d'infece'ons netament especifigties. Con-
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ve no ohlidar que la majoria cPinfeccions intestinals de la mainacla

son d'origen lactic.

Amb tot aquest^ panorama do tristes consequencies, es inajor-

nahle decidir-se a imposs'^bilitar quc siguin venudes llets sense es-

ser sotmeses a un tn-ocediment d'esterilitzacib racional, que sense

de^truir masse is fesomia biologira que li es propia, assegurin la

seva inocuitat. I tent de lm quc hen a^^iat tingucm industr als due

pugu^ii presenter una llet, que amh totes les garauties necessaries,

sigui consumible en cru! tii es to 1'encert d'establir una xifra mi-

crohiana urisima, compatible amh els actuals metodes de producci^i,

pensem que hen aviat podrem arribar a un uiillorament gradual

fins a les xifres que els pobles amh millor discipline sanitar'a quc

la rostra, consideren com a ideal.

Aquesta questio, no solament to importancia sanitaria per a

1'home, lino que enclou la soluci^ perfecta d'un servei magnific

de diagnostic i profilaxi de les malalr^es del bestiar que s'hi rela-

cionen intiuiament. N nostre entendre, cl ser^•ei d'higiene de la

llet no ha d'esscr un control d'aptittul do cunsunr<ui6, sinb una

^cosa mes amhiciosa i mes racional: Un Laboratori de patologia

animal de care a una produccio econom'ca i sane, que descobreixi

rapidament un focus de mamitis, de tuberculosi o de brucelles, i

harri el pas al consum dels pruductes indesitjables higienicament.

$s una Iluita en la que hem de poser tots una mica d'entusiasme

i un hou hoci do sacritici, si mes no, per a e^^itar que lcs xifres do

mortalitat infantil bai^in, perque {em impossibles els cstralls d'una

lactancia artificial realitzada amh llets les mes de ]es vegades co-

piosament brutes i amb infeccions de dolomses consequencies.

Rrib^a.--I)ircu quc parlay do la rahia cum d'una cpidcmia d o-

rigen enzootic es potser un sic esagerat, i>c^ Hombre ahsolut d'in-

vasirnls humanes. Certament que a Catalum; a, en els darrers cinc

anys, sols s'han registrat uns io casos de mrn-t per agues*.a septiueu-

ritis. Pero es indiscutible que, si hi ha una inalaltia quc a la dent

li causi u^ia sens:cio a'esverament i de terror, es aquesta. Altra-

ment el fet de les worts citadel no vol dir que les infeccions siguin

reduides, he^^^ a] cor,trari. Per lades recollides al servei antirahic

del Laboratori 1'Ituticipal, d^.irant ell cinc anys darrers, ban ^stat

tractades en aquell establiment ,;.^^3fi persunes. La xifi-a real:nent

es esfereidora. Es clay yue no tots ell tractars ho son per mossega-

<les segures ^1e cans foils. Pero, cum ^^eureni nu^s enrla^^aut, la con-
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ducta mes prudent a seguir aconsella tractar sistematicameut totes
les persores de les goals no es to la seguretlt d'un diagnostic pre-
cis de la malaltia dei dos mossegaire.
La rabia humana es estrictarient una rnalalt^c d'origen animal,

i. mes concretament , per causa de mossega<les de gossos en el 99
per too de les vegades.

I,'etiologic de la rabia, enccra no Len precisa, sembla que la
podem catalogar entre els ultra - virus, amb localitzacio preferent
als centres nerviosos, i des del punt de ^-ista contcgios , la saliva

com a principal element de difusio i contagi.

Una solucio de continuitat qualsevol, imhregnadc de saliva hot

esdevenir la Aorta per on s'iutrodueix el virus rabic. T.'eYperiencia

ha demostrat que les fericles de la ccra, sigui per la seva hrosimi^-

tat als centres nerviosos , sigui per la llur iuervaci6 mes abundant.
son fork mes perilloses que aquelles situades en cltres indrets
del cos.

Per alts 1,anda , les mossegades cn ayucsta re^i^i asseguren tuia
Hies certa possibilitat de contaminacio pcl fet qne no troben obsta-
cles que privin el pas del v^^rus, com sbn les rubes en altres indrets.

D'aiso es deshrcu que el gran do herill de ]cs ferides del cab es

estraorcl^narian^ent mes gran que les d'altres ] locs. Les esta<listi-

ques ens diuen que la nrijoria dell Iracassos de la vacunacio anti-

rabica ban coincidit amh musseg^ades de la cara. I?n aquests casos.

doncs, sense esherar les enquestes enznotiques , cal hortar els mos-

segats a un Instihrt .^ntirahic acreditat . Guia dia que es perdi aug-
menta el herill.

I?1 gos foul, que es un gos malalt , no hre^,enta, generalment, les
caracteristigi_tes que hem adores grcciosament corn a hropies de la
rabia. 1?n primer floc, e^istei^ una forma de rabia mttda en qur el
gos ni tan sols ]lads ni to csma <le mnssegar; aiSO no vol dir que

la seva sa1.i^- a no si^^ui ^^irulenta. La forma normal es e.l canvi sob-

tat de les habihuls ordinar es. Si cra festos, es torna esquerh, si
era de mena agressiu sembla que es torni mrmso. Les empren a

mossegcr gt!an sort de Casa . . quan se'1 turn?cnta, i flavors s'agafa
amb el que troba.

LJn dels simptomes que m ' interessa mes remarcar es la disfa-

g^ia, que sempre es interl,retada per un os que to a la Bola. Infinitat

d'accidents sbn ocasionats her la sol •licitud imprudent d'e^h'.orar la
;;ola en cerca del cos estranv . :^ un gos amh aquestes conclicion e1
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millor es deixar-lo en un floc tancat i observar-lo curosament. Si

cs rabia el que te, ja ens ho dira el seu desenllac fatal, i en termini

ben curt de i a 7 (lies.

Seria inoportu i retindria amb escreix la vostra atenci6, si vol-

gues detallar la patologia de la rabia. Conformen--nos amb all( quc

pot interessar mes (I rectament al metge, quiz sera cridat a respon-

dre a les preguntes angunioses del pacient mossegat.

En primer terme, es indispensable retenir que la saliva dun

gos pot csser contaminant 14 (lies abans de presentar servals d'a-

normalitat.

En segon terine, i aixo es importantissim, el diagnostic post-

mortem, es insegu.r. Es per aquesta ran que sempre que sigui lx)s-

sible cal gttardar en floc segur el gos que hag' mossegat, i no deixar

que se'l mati com corrcntment es fa. Unicament aixi podreu estal-

viar a moltes persones les molesties d'un tractament antil-Abic. I'll

gos que mossega sense causa justificada i amb fesomia sospitosa, si

es rabi6s, no trigara gaires dies a morir. I'll maxim fins ara re<,is-

trat son 14 d`es. Correntment no passa de 5-7 dies.

Penseu que un bon diagnostic clinic deixa mes tranquil que les

recerques de laboratori. '1'inguem present que les investigacions his-

tologiques per a posar al descohert les lesions de Negri o Van-

Gehuchten-Nell s, poden esser negatives en casos segurs de rabia,

i, per aquesta rah, 1'absencia de cossos de Negri o de ^a infiltraci(;

leucocitaria del gangli plexiforme, no es nuitiu sufficient per a dc-

cidir-se a refusal- till tractament antirabic. La inoculacio als cowl's.

prova segura, to l'inconvenient de trigar de IS a. 2, (lies a donar

senyals, i aquest es un termini massa Ilarg per a esperar traiiquila-

nlent que els mossegats es tractin..

Quan, per la seva agressivitat o per tractar-se (l'uu gos desco-

negut, es fa materialntent impossible procedir a 1'observaci6 anib

garanties de seguretat, i no hi ha mes remei que matar-lo, procurant

que no es malmeti el cap a Ii de possibilitar les recerques de labo-

ratori, que si no tenen un valor absolut de diagnostic, serve'xcn

d'estudi_ i d'orientacin de tractament.

Es d'un gran valor per a aconsellar possibles tractanients, no

oblidar, com deiem anteriorment, que uns (lies abans de posar-se

el gos clinicanient malalt de rabia, la seva saliva ja cs virulcnta.

La vactuiaci6 antirab ca, resolta ja per Pasteur, es till n) tj""I

magnific de profilaxia, amb la condici6 de comencar-lo ben aviat.
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En el proces de la immunitat contra la rabia , dir'eu que s'estable'x

una iluita de velocitat . Tot es giiestio que les ceilules sensibles re-

bin els benifets de la immunitzacio abans que hi arribi el virus que

ha infectat la ferida. Es per aixo que , si es comenca tard o es tracta

de ferides de la cara, la vacunacio acusa quiscun fracas . Amb tot,

els fracassos , en conjunt , no arrihen a mes enlla de 1'1 per iooo,

contra un io per ioo de les persones mossegades que morien de

rabia abans del tractament imaginat per Pasteur.

Tant la tecnica de Pasteur , com les modific_acions proposades

poster ' orment, no son altra cosa que la inoculacio subcutania d'una

emulsio fina , de teixit nervios de conill mort de rabia . Cal advertir

que el virus anonienat fix que s'utilitza per a preparar les emulsions

vacunals . ha perdut per adaptaciO al conill , una gran part de les

propietats patbgenes primitives, car procedeix de virus de carrer,

virus de gos que matava inicialment els conills en 20 dies despres

de 80-9o passos en aquests animals , els mata quasi constantment en

set (lies . Pero dificilment confereix ja la rabia al gos i probablement

es inofensiu per a 1'home.

La vacunacio antirabica , amb tot i semblar una tecnica senzilla,

comporta una serie de precaucions i controls rigorosos , que unica-

ment es poden assolir en Instituts seriosos , organitzats amb tots els

mitjans d'una instal1acio perfecta . Unicament en Serveis Antira-

bies muntats coin cal , horn pot ten'ir garantia d'eficacia i d'inno-
cuitat imprescindibles.

I ara, despres de totes les suggestions que acaho de plantejar-

vos. em penso que no sera inutil traduir-vos la taula de Panisset i
Verge , que serveix d'esquema orientador per a resoldre les enques-
tes de persones mossegades que its pregunten si s'han de sotmetre a
a tractament.

S'imposa el tractament antircihic

Quan : I . L'animal mor dins el termini de i 5 dies d'haver

mossegat.

Es sacrificat dins aquest termini de 15 dies.

3. Desapareix dins l'espai de i 5 dies de mossegar.

4. L'animal mossegador es desconegut.

5. Es posat en observacio durant 15 (lies, i passen

aquestes contingences.

a) L'animal esdeve foil.
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h) L'aninial mor de rabia.

c) L'an mat mor d'afeccio diferent de la rabia.

d) L'animal cau malalt anib sospites de rabia.

e) Les mossegades son greus o s ()ii prop de

centres nerviosos.

Is iniitil el traclauieni

f) L'animal csta nialalt. perm no mor ahans dels

is (lies i no presenta signes clinics que pu-

guin fer sospitar la rabia.

g) L'an_mal esta tranquil despres dels i; dies.

Ja hem vist, anib relativa claredat, coin ens infectem, i que cal

fer per a aturar 1'arrihada del virus rahic at cervell. Si limites^-iin

la nostra tasca fins aqucsta meta, hur ein aconil;lert d'una nianera

narcialissima co que cal fer per a estalviar victimes de la rabia.

Aquesta nialura dissortada, pot desaparcixer, si les mesures de po-

lic^a sanitaria s'executen iniplacablenient.

L'Anglaterra i l'Australia no tenen rabia i, per aconseguir ho,

no ban fet mes que extremar el rigorisme de la Llei d'Epizooties.

Un esperit de ciutadania conscient i on respecte profund a les lleis

i a les autoritats poden fer aquest miracle.

Catalunya, que avui^ es un dels lxibles d'Luropa mes castigats

per ]a rabia, passa per ]a vergonya de veure corn es insultat i ape-

dregat el servei ambulant de recollida de gossos vagabonds de la

( ;eneralitat !

Una taleia incivil obstaculitza les mesures d'una Lluita AnCra-

bica, ajudada per tin sentimentalisme malaltis de la Protectora (!'a-

nimals i plantes.

OuC. signifiqucn tots els gossos do l_ ataltuiya at costat de les vic-

times humanes i per una malaltia que es cova en el posit d'una re-

sistencia trogloditica?

Es indispensable que en tots els recons de la nostra terra s'a-

brandi l'entuasisme i l'afanv de collaborar en la destruccio defini-

tiva de tots els focus de rabia. Tots els ciutadans hi guanyareni, i el

prop`etaris de gossos viuran tranquils i podran cuidar-se sense an-

gunies dels sous fidels amics.

Serien niassa incompletes r,questes notes, si no diguessini res
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de la vacunacio antirabica dels gossos com a rnitja de profilaxi. No

som pas enemies d'aquesta vacuna, pero sentiin una mica d'escepti-

cisme sobre la seva eficacia. Perque I'expericncia ha demostrat que

amb mesures de polcia pot acabar-se la rabia. Perque nomes va-

cunar els gossos en tin pais on tot es burla portaria 1'eternitzaci6

de la rabia. Perque les vacunes que s'empren en la profilaxi cani-

na, pel fet d'esser morta, s'ha d'utilitzar a curt termini, si se'n vol

aprofitar tota 1'eficacia, i aixo sols es possible als Instituts antira-

bies. Per aquestes raons que ens semblen de prou pen, creiem que

la vacunacio no es pot fer oblgatoria d'una manera sistematica,

sing que ha d'esser voluntaria, i sense negligir les mesures adop-

tades a tots els Estats del mon.

Cre`em sinceramxnt que, si es complissin rigorosament les ordi-

nacions que ha dictat el Govern de la Generalitat, en pocs meson ]a

rabia a Catalunya no seria mes que record de trista histora.



RESULTATS DEL TRACTAMENT ANTIRABIC

Malalts tractats a l 'lnstitut Labora tort Kualcipal Barcelona

durant I'any- .--.1929

1 Metode de tractement Hogg ie s ( Mod ificat .

a) F6rmules de trectament (dositicaci6) per als casos benignes,

ordinaris i greus.

b) Si hom ha usat alguna substancia conservadora, com la gli-

cerina , I'acid ferric, per. quant temps es considera eficac Is vacuna sot

mesa a I'acci6 d ' aquesta subst8ncia?

Nombrt
de

casos

2. Estadistica col'lectiva de ma-

lasts.

3. Classificaci6 segons l'especie

de I'animal mossegador.

Gos . . . .

Gat . .

Solipeds. . . . . .

Remugants . . . . .

Altres animals .

4 Proves de rabia en I'animal

mossegador.

Categoric A.

B.
C.

9 D.

306

189
90

15

52
130
116

Percentdtge
to relacto
amb el total

61'76
29'41

4190

16' 99

42'48

37'90

5. Caracter de la ferida .

Profunda . . . . . . 19 7 64' 37

Superficial. . . . 105 34'31

Capiesio visible. . . 4 1' 32

Nombre de
casO9
mortals

rasa
de

mortalitat



Nombre
de

casos

6. Interposicid dels veatita

Sobre la pe11 nua

A travrss dels vestits

7. Llocs de la moasegada:

Cap

Brad

Tronc

Cama

Classifiqueu les moeisegadea

multiples per ordre dela Iloca

m!s perillosos , ^s a dir: cap,

brad, tronc i cants.

8. Notnbre de dies transcorreguts

entre la date de Ia mossegeda

i la de comen^ar el tractament.

0-4 .

5-7 .

8 - 14.

15-21.

per sobre dels 21 .

9. Mesures preses per tal de se-

guir I'observacib, dels casos

tractats, 6 0 12 mesos.

Perttntatge
en relacio
amb el total

219 71' 57
87 28'43

9 2'96

192 62' 74

I3 4' 24

92 30.06

123

I19

42

13
9

40'I9
3B'BB
23'72
4'24
2'97

Nombre de
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

t0. Si s'han presentat accidents paralitics Durant I'any, preguem aue ens

sigui donada I'observaciB el mtss detallada pussihle.

11. Dades carrespunents a cada cas de ri3bia mortal. Seguiu el sistema de

classificacid mes amunt detallat i pr?§enteu les dades c^nforme al qua-

dre adjust.



RESULTATS DEL TRACTAMENT ANTIRABIC

Malalts tractats a I'Institut I+aba^gt4ri 6QuniCipal B6sC910Y1B

durant I 'any........19.3Q

i. Metode de tractament Hoggie 3 (Moclifieat j
a) Fbrmules de tractament (dosificacib) per als casos benignes,

ordinaris i greuc.

b) Si hom ha usat elgutta substencia conservadora, com la gli-

cerina , I'acid f^nic, per quant temps es considers efica^ la vacuna sot-

mese a 1 'accib d'aquesta substencia?

Nombre
do

casos

2. Estadistica col^lectiva de ma-

laps. 96

3. ClassifirtciG segons I'espPcie

de I'animal mossegador.

Gos . 6 5

Gat . 8 0

Solipeds. 2

Rentugants

Altres animals 34

4. Proves de rabic ett I'anintal

mossegador.

Categoric A.

.s.

c.

» D

5. Caracter de la ferida

Profunda

Superficial.

CaplesiG visible.

76

X17 2

12 51

I

Percentatge
en relacio
amb el total

73'591 I
I:':3.1

Nombre de Tasa
casos ^ de
mortals I mortalitat

1 ! ^' 2 0

0' 27

6' 8 5

15'12
34:' 6 7
50160

1 ],' 31

237 ^ 47' 78

251 160' 6Q

8 1' 6 2

1 Q' 42



Nombre
de

casos

Percentatge
en relacio
amb el total

Nombre d¢
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

6. dels vestits

Sobre la pell nua 3Q? 61' 8 9 1 o' a2
A trav8s dels vestits 160 32' 26

7. Llocs de la mossegada:

Cap 24 4'83 1 4'25

Brag 288 58' 06

Tronc 21 4'15
Cama 163 32'86
Classiftqueu ►es mossegades

mGltiples per ordre dels llocs

mt?s perillosos , ds a dir: cap,

brad, tronc i cama.

8. Nombre de dies transcorreguts

entre la data de la mossegada

i la de comen^ar el tractament.

0-4 .

5-7 .

t3 -14.

15-21.

per somre eels 21 .

9. Mesures preses per tal de se-

guir 1'observacit5, dels casos

tractats, 6 0 12 mesos.

24?

98

72

2

8

5 `8?

1g-55

l6`5l

a`23

l`8&

I 1 * 38

10. Si s' han presentat accidents paralitics durant I'any, preguem que ens

sigui dottada I'observacib el mess detallada possible.

11. padet; corresponents a cada cas de rabic mortal. Seguin el sistema de

classificaci6 mks amunt detallat i presenteu tes lodes conforme al qua-

dre adjunt.
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RESULTATS DEL TRACTAMENT ANTIRABIC

Malalts tractats a 1'Institut jg^.Qr.,s.tOr.1..Mun^C ipal BeirCe l Ona,

durant I 'any.._19.31................

1. Mbtode de tractament EOggieB (IYIOdifioSt4
a) FtSrmules de tractament (dosificaci6j per als casos benignes,

ordinaris i greus.

b) Si hom ha usat elguna subst8ncia conservadora, com la gli-

cerina, 1'>3cid f8nic, per quant temps es considers eficaG la vacuna sot-

mesa a 1 'accib d'aquesta subst8ncia?

Nombre
de

casos

2. Estadistica col'lectiva de ma-

lalts.

3. Classificaci6 segons I'especie

de I'animal mossegador.

Gos .

Ctat .

Solipeds.

Remugants !

Altres animals

4. Proves de rabic en 1'animal

mossegador.

Categoric A. .

s.

c.
» D.

I44 5

281

03
12

24

95
63

180
?3

5. Caracter de la ferida .

Profunda 286

Superficial . . i 133

Caplesio visible. . I 26
I

Percentage
en relacio
amb et total

63' 14

23' 14
OT 44

5' 39

21'351
I.4'J.5
4:0'44
I7'07

64.2

29'8
5' 8

Nombre de
casos

mortals

Tasa
de

mortalitat



6. Interposici6 dels vestits ..

Sobre la pell nua

A travtss dels vestits

7. Llocs de la mossegada:

Cap

Brad

Tronc

Cams

Classifiqueu les mossegades

multiples per ordre dels Ilocs

mds perillosos , ^s a dir: cap,

brad, tronc i cams.

9. Nombre de dies transcorreguts

entrc la data de la mossegada

i la de comen^ar e1 tractatn-nt.

0-4 .

5-7 .

b - 14.,

15-21.

per sohre dels 21 .

9, hlesures preses per tel de se-

guir I'observacib, dels casos

tractats, 6 0 12 mesos

Nombrz ( Percentatge Nombre de Tasa
de

I
en relacio

I
casos de

casos I amb el total mortals mortalitat

284 63' 82i

I61 36' 18^

34 fi' 6-

264 59'3
4 0' 9

I43 32' 1

241

102
63

23

16

54'2E
ZZ'92
24'15
5'1E
3'GZ

10. Si s'han presentat accidents paraliti_ s .lurant I'any, preguent que ens

sigui donada I'observacib el mes deta!lada possible

11. Dades corresponenis a cads cas de rabic mdrtal. Seguiu el 5istema de

classificacib mks arhunt detallat i presenteu les Jades conforme al qua-

dre adjunt.



RESULTATS DEL TRACTAMENT ANTIRABIC

Malalts tractats a I'institutZgb.flr8.'^Q^1 b7uniQipt31 i38Y'C810278

durant I 'any .IQ.3^............ ...... .

1. M^tode de tractament $pggj,Q 8 (?l$Odifi^t }

a) Fbrmules de tractament (dosificacib) per als casos benignes,

ordinaris i greus.

b) Si hom ha usat atguna substiincia conservadora, com la gli-

cerina, I'bcid fenic, per quant temps es considera eficaG la vacuna sot-

mesa a 1'acci6 d'aquesta subst^ncia?

Nombre
do

casos

2. Estadistica Col'lectiva de ma-

lalts.

3. Classificacib segons I'especie

de I'animal mossegador.

Gos .

Gat .

Solipeds.

Remugants ,.

Altres animals

4. Proves de r^bia en 1'animal

mossegador.

Categoric A.

B.
y ^..

r D.

5. Car^cter de la ferida

Profunda

Superficial. ,

Caplesid visible.

PereentatQe
en relacio
amb et total

89 0

698
165

1
26

fi&' 42
18' 53
0'13
2' 92

189
198
503

2Z^ 23
22' 26

56' 51

^:zZao:^:

239I25'63

Nombre de
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

1 ! 0'11

1 0' 14

1

1

0' 52

a' 3?



Nombre
de

'casos

Percentatge
en relacid
amb el total

Nombre de
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

6. Interposici6 dels vestits

Sobre la pell nua . 501 55' 16 1 Wig

A trav6s dels vestits

7. Llocs de la mossegada:

339 44'84

Cap . . 52 5184 1 1192

Brae 439 49'32

Tronc 13 0180

Cama . . . . . . 392 44' 04

Classifiqueu les mossegades

multiples per ordre dels Ilocs

m6s perillosos, 6s a dir: cap,

brae, tronc i cama..

8. Nombre de dies transcorreguts

entre la data de la mossegada

i la de comencar el tractament.

0-4 . . . . . . 40 45173

5-7 . . . 24 27' 52

8-14. . 1? 20'11

15-21. . . .. 4 5' 28 1 2112

per sobre gels 21 : . 1 1' 36

9. Mesures preses per tal de se-

guir I'observa,66, dels casos

tractats, 6 o 12 mesos. .

10. Si s'han presentat accidents paralitics durant l'any, preguem que ens

sigui donada 1'observaci6 el m6s detallada possible,

11. Dades corresponents a cads cas de r&bia mortal. Seguiu el sistema de

classificaci16 m6s amunt detallat i presentee les dades conforme al qua-

dre adjunt.
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RESULTATS DEL TRACTAMENT ANTIRABIC

Malalts tractats a 1'InstitutL&bor$torl .Municipal Barcelona

durant l'any_.3-9.33._..___ --

1. Metode de tractament Hoggle S (1Modif.'ica t

a) F6rmules de tractament (dosificaciO) per als casos benignes,

ordinaris i greus.

b) Si hom ha usat alguna substancia conservadora, com In gli-

cerina, ?'acid fenic, per quant temps es considera eficac la vacuna sot-

mesa a I'acci6 d'aquesta substancia?

Nombre
de

casos

Percentatge
en relaclo
amb el total

Nombre de
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

2. Estadistica col•lectiva de ma-

lalts. 053

3. Classificaci6 segous I'especie

de I'anirnel niossegador.

Gos. .

Gat . . . . . . .

Solipeds. . . . . .

Reutugants . . . . .

Altres animals

4. Proves de rabia en . I'animal

mossegador.

Categoria A. .

B.

C.
D.

692 65'71

298 28'30

1I 0'09
0'09

33b 3'13

2311 21193

104 987

3891 36148

30E 29,05

1

1

1

0109

0'14

U' 43

5. Cartcter de la ferida .

0'14Profunda . . . . 669 65'44 ^ 1
Superficial. 32 31'25'

Caplesid visible. . 3 3' 31



Hombre
de

casos

Percentatge
en relacib
amb e1 total

Hombre de
casos
mortals

Tasa
de

mortalitat

6. Interposici6 dels vestits

Sobre la pell nua . 562 53' 3? 1 ^' Z?

A trav6s dels vestits 491 46' 63

7. Llocs de la mossf^jgada:

Cap 83 ?' 88 1 1' 2 U
BraC . . . . 594 56' 4I

Tronc L 5 2' 48

Cama 351 33' 23

Classifiqueu les mossegades

multiples per ordre dels flocs

m8s perillosos, es a dir: cap,

brad, tronc i cama.

8. Hombre de dies transcorreguts

entre la data de la mossegada

i la de comen^ar el tractame^t.

0-4.

5-7 . . . . . . .

8-14 . . . . . . .

15-21 . . . . . . .

per sobre (lels 21 . . . .

9. Mesures preses per tal de se-

guir I'observaci6, dels casos

tractats, 6 o 12 mesos - . .

639

I9

13

5

1 0' S1

]0. Si s'han presentat accidents paralitics durant fatly, preguem que ens

sigui dottada 1'observacit5 el mtss detallada possible.

11. Dades corresponents a cada cas de r^bia mortal. Seguiu el sistema de

classificacid mes amunt detallat i presenteu les Jades conforme al glia-

dre adjunt.
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