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La contagiositat del favus a individus d'una mateixa
espccie, d'home a home, es sobradamcnt comprovada.

Aquesta contagiositat es mes frequent entre els indi-
vidus que viuen amuntegats o fan una vida conjunta,
com en les escoles on els nois canvien, jugant, les gorres,
o entre nois d'un mateix estatge que dormen en un mateix
flit, on el coixi es rarament mudat.

Aquesta tinya pot amb facilitat cultivar-se pura en
un medi comil, per sembra d'un escudet o nn pel favic
i rcssenibrar-se despres inlinites voltes, sortint la sembra,
gcneralment, cada cop mes pura i mes exuberant, no essent
ciI tots els casos indispensables grans precaucions d'ascpsia
i si tan sols les mes elementals.

Aquesta tinya, en aquestes condicions, podria esser
inoculada de cop i volta a 1'home, i es de creure que la
inoculacio fos positiva, com sol succeir en molts agents
cultivats en bones condicions. Pero no es aixi: ct cultvu
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Pity dc favus, brocedent de Phonic, /crd les seves 75ro/iclats

conlagiants 75cr a l'home.

He arribat a aquesta conclusio pels mitjans segiients.

Tenia tin cultiu de poc temps d'Acorion Schiinleinii,

que havia pres amb tanta exuberancia, procedent d'un

cas de l'Hospital de Sant Joan de Deu d'aquesta ciutat.

El medi de cultiu fou semprc el general de Sabouraud.

Com sigui que l'Hospital dit to a voltes un incalculable

nombre de tinges del cuiro pilos, i essent el (lit Hospital

per a nens, vaig utilitzar, per al nostre fi, i'home tinya

on el sentit utilitzat per Bazin, o sia els nois, en els quals

les questions de par<sits vegetals del cuiro pilos son mes

Glares, i vaig voler assajar on l'home, on qui son sota

discussio.

Luna d'aquestes questions es si on 1'home es conta-

giable 1'ac6rion, estant tots cis actors conformes a afirmar

que es certa, pero es rara, i com mes anys tinga l'home

mes, puix es posa on poques condicions per a contagiar-se.

Pero el que es dubtos del tot es si el cultiu es positiu o no.

Jo lie assajat tres cultius de favus en el medi dit de

Sabouraud, on dos individus, homes, de 18 i 20 anys,

de manera que son sis inoculacions, tres a cadescun, i

d'aquestes tres inoculacions una per frotament a desco-

bert, altra a cobert do faire, 1'altra epidermo-dcrmica,

donant sempre un resultat negatiu, inclus passats mcsos

de la inoculaciO. Aixl vaig arribar a la meva primera con-

clusio.

Dols residus on el cuiro pilos de les sembres anteriors,

que deixaven, unes voltes, una mena de petit focus do

foliculitis, i altres voltes una petitissima lesio cquimotica

semblant a la que haviem provocat on practicer el cultiu,

extraguerem material suficient, i vaig cultivar de nou on

el mateix medi 1'esmentat material, obtenint altra vegada

el cultiu de favus primitiu.
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De manera que cl cuillu de favucs que havicm inoculat

a Thome arnb resnltat ncgatiu, ha iassat Pcr aqucst mcdi

scnsc contagiar, pcro sense cxtingir-sc lcs scvcs 75roj5ictats

dc cultivar.

Aquesta cs la meva segona conclusio.

Laboratori do I)crntatologia de l'Hostital Clinic. Facul-

tad de 111edicina. Barcelona.


