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REUMATISME CRONIC EXPERIMENTAL
EN EL SIMI CINOCEFAL

per

George Alexandresco, Marie Lautier i R. Lautier

Prosseguint les nostres recerques experimentals sobre el reuma-
tisme, hem parat atenci6 en el problema del parentiu que pot existir

entre el reumatisme articular agut i el reumatisme cronic.
Com a material exper;mental, hem utilitzat el simi Cinocefal,

varietat Hamadrias, i una mostra del diplostreptobacil del reumatis-
me.

Aquest germen havia estat isolat per hemocultura , de l'organis-
me del simi Cinocefal num. 9, al qua] haviem inoculat per via bu-
cal aquest mateix diploccic. Aquest simi num. 9 ens havia presentat
tot el quadre clinic del reumatisme articular agut amb localitzacions
viscerals multiples.

La inoculacio del sim num . 9 fou feta al nivell de les amigdales.
Tretze mesos despres de la inoculacio , aquest simi mori , despres
d'haver presentat tots els signes del reumatisme cronic amb compli-
cations miocardiques terminals . De la sang d'aquest mateix simi,
nosaltres hem pogut isolar. en estat vivent , el diplcestreptobacil que
li haviem inoculat.

Pei resultat , el conjunt dels nostres experiments , han respost
a totes ]es exigencies dels postulats de Koch.

Hem demostrat que el germen diplostreptobacilar , que es pos-
sible isolar amb una tecnica correcta dels malalts atacats de reuma-
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tisme articular agut, es l'agent etiologic del reurnatisme articular

agut, tenint en compte que es capac de reproduir en el simi Cno-

cefal la malaltia reumatica i que es possible de recuperar de l'ani-

mal inoculat el germen utilitzat.

Aquest mateix germen inoculat a un simi Cinocefal nou, amb

condicions experimentals convenients, reprodueix el quadre clinic
del reumatisme i pot esser isolat de Forganisme de l'animal inoculat.

La possibilitat de reproduir amb un mateix germen, segons les
diferents formes d'inoculacio, ja sigui el reumatisme articulat agut,
ja sigui el reumatisme cronic, permet inferir la unitat etiol_ogica
possible d'aquestes clues manifestacions patologiques que alguns vol-
drien considerar estranyes Puna de 1'altra, malgrat les ensenyances
de la clinica.


