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Un de nosaltres ha assenyalat en una nota ante-
rior (r) que els extractes de testicles normals estan dotats
del poder d'exaltar en grau extraordinari les lesions
cutanies produides pel virus vacunal. Els extractes de
ronyo, fetge, pell, cervell i placenta participen en aquesta
propietat solament en una petita extensio. Extractes
de glandules suprarenals, retina, muscul i ovari, no mo-
difiquen ]a infeccio vacunal, i els extractes de sang,
melsa i medul•la ossea interfereixen netament i adhuc
suprimeixen I'activitat del virus.

Conills als quals se'ls ha injectat barreges de neuro-

virus i extracte testicular, esdevenen malalts, presentant

una molt marcada elevacio termica, perdent considera-

blement de pes, i aproximadament el 25 per Too moren

de ]a malaltia. Aquest treball tracta preferentment de

les caracteristiques histologiques de la malaltia vacunal

generalitzada, junt amb les lesions no especifiques tro-

bades a 1'aut6psia i de ]es relacions d'aquests fets trobats

amb ]a discutida giiestio de les afinitats tissulars amb

el virus vacunal.
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Calmette i Guerin (2) trobaren que quan el virus
vacunal s'injectava intravenosament, es localitzava se-

lectivament en les arees afaitades de la pell, mentre
que no hi havia localitzacid en els organs mesodermics.
Aquest fenomen s'observa tambe per Camus (3), que

tioba, a mes, que el virus es localitzava en la mucosa
bucal, els organs genitals i en els naevi cutanis. El

mateix assenyalaren Levaditi i Nicolau, Rivers i Tillett,

Noguchi i d'altres (4 i 5). Borrel i Burnet (6 i 7) in-

troduiren el terme d'epiteliosis per a un grup de ma-

lalties produides pels virus filtrables : v. gr., verola,

pustules del pollastre i de ]a cabra i molluscnm conta-

giosum, virus tots ells suposats d'atacar exclusivament

l'epiteli.

Lipschutz (8) enuncia la teoria que ]a localitzacio

tissular d'un virus esta condicionada per l'anomenada afi-

nitat especifica. Una hipotesi similar es sostinguda per

Menze (g). La doctrina de les ectodermosis neurotropes,

no obstant, ha estat defensada principalment per Leva-

diti i els seus col •laboradors. El virus vacunal es con-

sidera com un membre tipic d'aquest grup, presentant

una afinitat marcada per al segment intern de 1'ectoderm

(neuraxis) i una afinitat mes o menys accentuada per al

segment extern d'aquest mateix ectoderm. El mesoderm

i la sang, doncs, es consideraran com a totalment no

susceptibles, i solament certs organs etodermics podran

incloure-s'hi.

En dotze experiments portats a terme per Levaditi

i Nicolau (io), el virus vacunal fou injectat a conills,

generalment per la via intravenosa. Aquests conills es

mataven al cap de sis a deu dies. El virus no es lo-

calitzava, o be es localitzava molt poc, en els organs

mesodermics, mentre que es localitzava en les glandu-

les mamaries, suprarenals, llengua i mucosa bucal, i
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igualment en la pell i el cervell, pero solament despres

d'irritacio. Es localitzava fortament en els pulmons i

moderadament en el fetge i les glandules salivals sub-

maxilars. Es trobaren lesions histologiques, infiltratives

o necrosants en les glandules mamaries, i en dos casos

en els pulmons i el fetge. Faltaven sempre en els organs

mesodermics. De totes les estructures estudiades per

Levaditi i Nicolau, els testicles i els ovaris foren con-

siderats corn els mes sensibles al virus vacunal, perque

el virus podia facilment recobrar-se d'ells i perque, a

1'examen histologic, lesions necrotiques, distribuides in-

tersticialment, es trobaren amb tota constancia.

La susceptibilitat del testicle ja havia estat assenya-

lada pels treballs de Noguchi (ii), Ohtwara (12), Rivers

i Tillett (loc. cit.) i d'altres, que havien trobat que els

testicles eren els organs mes convenients per a demostrar

petites quantitats de virus. A mes, Parker (13), Merwin

i Schmmerling (14) i Eagles i McClean (15) observaren

que el teixit testicular es un excel-lent substratum per

al cultiu <(in vitro)) del virus vacunal.

El concepte d'eectodermosis neurotropes)) fou enunciat

1'any 1921 (16). Posteriorment hi ha hagut una reaccio

contra aquest concepte, perque les darreres recerques

experimentals no Ii han donat una base evident. Aixi,

Blanc i Caminopetros (17), Chaumier (i8), Walthart (1g)

i Lendingham i McClean (20) aconseguiren implantacions

i passos de virus vacunals en teixits purament meso-

dermics, tals com muscle, ronyo, teixit limfatic i dermis

(corion), sense cap perdua d'activitat. A mes, Oht-

wara (loc. cit.) i Gildemeister i Heuer (21), despres de

la inoculacio intratesticular, separaren el virus de la

sang tan tard com al quinze dia despres de la injeccio.

Recentment, Wilson Smith (22), fent tis d'una tecnica

especial de fraccionament, troba el virus adherint als

i5
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leucocits als vuit dies de la injeccio. El virus vacunal

ha estat cultivat amb exit in vitro) en medi renal per

H. B. i M. C. Maitland (23).
Watanabe (24), en una petita serie d'animals als quals

se'ls injecta intravenosament el virus vacunal, el troba

localitzat especialment en el dermis, sense afectar les cel-

lules epitelials; el troba igualment al fetge i a la melsa.

Un estudi molt extens d'aquest assumpte ha estat

fet per Douglas, Smith i Price (25), els quals, despres

d'injeccions intravenoses a conills especialment suscep-

tibles, veieren que el virus produia lesions macrosco-

piques especifiques (pustules) en els organs segiients,

ordenats seguint la frequencia de llur participacio en

aquestes lesions : primerament, pulmo, pell i mucosa,

melsa i fetge; en segon lloc, organs genitals i supra-

renals, tots dos amb el mateix tant per Zoo de frequencia

de lesions. Despres de la inoculacio intradermica i ce-

rebral, es veie quelcom de generalitzacio, especialment

en els pulmons, fetge, pell i melsa. La infectivitat dels

teixits fou provada per subinoculacio, i es troba que

durant les dues primeres setmanes el virus era abundant

en els pulmons, melsa, medulla ossea i organs genitals;

passat aquest periode, tanmatcix, la pell, llengua, supra-

renals, ovaris i testicles, es presentaren com els mes

propensos a rebre el virus. La conclusio d'aquests autors

es que ((aquest virus posseeix graus variables d'afinitat

per a diferents teixits, i que les geneialitzacions sobre

la susceptibilitat dels teixits al ' irus vacunals han de

rebre's amb piecaucio)).

Ledingham (26) creu que el sistema reticulo-endo-

telial es el principalment afectat i responsable de la infec-

cio vacunal, i les lesions epitelials son secundaries a l'atac

dels derivats mesodermics. S'arriba a aquesta conclusio

tant per 1'estudi histologic de les lesions experimentals



Treballs de la Societat de Biologia. 1930 227

com pel fet que, en blocar el sistema amb tinta xinesa,

s'interfereix francament la infeccio. Diversos autors han
consideiat ja les pustules cutanies dels verolosos com
essent purament inflamatories. McCallum i Moody (27),
diuen que el corion es interessat abans que 1'epiteli.

La literatura referent a I'anatomia patologica de la
verola i malalties analogues es molt extensa. Una llista
completa dels treballs anteriors a 1904 es trobara en les
memories de Councilman, Magrath i Brinkerhoff i llurs
col•laboradors (28), pero la majoria de les fitxes es refe-
reixen a la naturalesa parasitaria del virus i tracten
principalment de les lesions cornees i cutanies on els
corpuscles de Guarnieri es troben facilment. No obstant,
els autors esmentats, donen una descripcio molt com-
pleta de les lesions generalitzades en la verola, assenya-
lant en els testicles una <cnecrosi focal anemica» especffica
i, a mes, una degeneracio no veiitablement anemica en el
seu origen, sing deguda a l'«accio de les toxines», en els
mieloblast de la medulla ossea, lesions aquestes que per
a ells son patognomoniques de la verola, pero orfes de
<parasits». Chiari desciiu aquestes lesions de la medulla
ossea, anomenant-les <osteomielitis verolosa». Councilman
i els seus col •laboradors assenyalen, igualment, la pre-
sencia constant de canvis degeneratius difosos en el fetge,
ronyo, capsules suprarenals i testicles.

La lesio que es troba mes frequentment es la bron-
quitis, generalment combinada amb una bronconeumonia
mes o menys extensa, adhuc quan aquesta no es gaire
demostrable.

Ja 1'any 1886, Chiari (29) troba en els testicles de
quinze nens verolosos i en el 85 per loo d'adults amb
verola, focus tfpics amb una area central de necrosi,
voltada d'una area d'infiltracio cel•lular. Considers aques-
tes lesions com essent degudes a l'accio directa del virus.
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McCallum (30) ha trobat lesions necrotiques especifiques

similars en la medulla ossea i en els testicles en 1'alas-

trim. McCallum esmenta la intensa tumefacci6 difusa i

la necrosi focal en el fetge, i els extensos canvis degene-

ratius en els ronyons. En la majoria de casos hi havia

una bronquitis aguda i en molts hi havia una neumonia

lobar mes severa encara.

MATERIAL I METODES

Els conills emprats eren en llur majoria de la va-

rietat grisa corrent; alguns, tanmateix, eren del tipus

albf. No hi havien diferencies essencials apreciables entre

ells. L'edat dels animals no to importancia.

Els animals estudiats es reuniren i es tractaren com

segueix:

A) A vint-i-un conills se'ls injecta intracutaniament

neurovirus mes extracte testicular. Dotze moriren com

a resultat de la infecci6. Els altres foren morts en di-

ferents moments. A tots se'ls feu 1'aut6psia en el curs

d'extenses lesions especifiques en la pell, ocupant l'area

interessada, sovint tot el costat i 1'abdomen.

B) A vuit conills se'ls injecta intravenosament

r 0 2 cc. de neurovirus dilult a l'i : zo o al z : 20, sol

o barrejat amb extracte testicular. Dos moriren; els

altres foren morts.1

C) A dos conills se'ls injecta directament en els

testicles, a dos en el cervell i a un en el fetge.

La malaltia resultant de la injecci6 de neurovirus

mes extracte testicular a la pell, ja ha estat descrita (i).

1. El virus fou preparat corn es descriu en les altres notes ; aquesta

mostra tenia una activitat uniforme i prenia en la pell a dilucions tan

altes corn I : 2,000.
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LESIONS MACROSCOPIQUES

A ]'examen postmortem d'animals morts de la va-
cuna s'observaven els canvis segiients.

Una zona marcadament edematosa de caracter he-
morragic voltava amplament els costats de la lesio vacu-
nal en la pell. Els noduls limfatics de l'area de drenatge
estaven molt congestionats i dilatats. Hi havia una con-
gestio marcada dels organs esplacnics, especialment els
ronyons; el fetge era gros. La cavitat peritoneal con-
tenia frequentment uns quants centimetres cubics de
liquid hemorragic viscos. Els musculs de la paret abdo-
minal presentaven de vegades arees d'un puntejat he-
morragic discret. Hi havia sempre una congestio dels
testicles amb una xic de liquid en la tunica vaginal.
El canvi macroscopic mes destacat estava en els pulmons,
on les lesions consistien en focus de congestio i zones
de neumonia lobular. Rs coneguda la significacio dub-
tosa d'aquestes lesions en el pulmo del conill. La pleura
i el pericardi estaven interessats, i les cavitats seroses
estaven disteses pel liquid. En els animals morts la
intensitat de les lesions presentava un paral•lelisme amb
la gravetat del quadre clinic.

No es trobaren mai pustules en els organs interns
com descriuen Douglas, Smith i Price. Solament en les
suprarenals i en els ovaris 1'existencia de focus mes o
menys hemorragics, netament tallats i amb elevacio
de la superffcie de la glandula permetien fer el diag-
nostic d'infeccio vacunal macroscopicament. Aixi i tot,
els testicles presentaven aquests focus menys clara-
ment. La generalitzacio cutania s'observa, pero, rarament.
En mes de dos-cents conills amb lesions senzilles o exal-
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tades, cutanies o testiculars, es trobaren pustules tipiques

amb alguna regularitat, si be en nombre mes redult,

solament en la llengua i llavis.

S'ha de recordar que emprarem la mateixa rasa de

virus que Douglas, Smith i Price; aixi, doncs, el fet

idiosincratic dels conills es de la mes gran importancia

quant a la generalitzacio i al caracter de les lesions pro-

duides pel neurovirus.

TROBALLES MICROSCOPIQUES

El material es fixava en el fluid de Zinker, i talls

prims - unes 4 micres d'espessor - es tenyien amb

1'eosina-blau de metile de Mallory, foxina-blau de me-

tile, o be amb la modificacio de Welbach al metode

de Giemsa. Es trobaren lesions considerades especifi-

ques, a 1'examen histologic, en el pulmo, fetge, melsa,

noduls limfatics, supraienals, ovari i testicles; es troba

una lesio dubtosament especffica en el ronyo. Canvis

considerats com accessoris i no definidament especifics

foren trobats a la melsa, noduls limfatics i ronyons.

En les lesions viscerals especifiques no es troba res,

despres de llargues recerques, de la naturalesa dels cor-

puscles de Guarnieri, menys, potser, en l'ovari, on, en

dos animals, hi havien estructures en fol•licules de Graaf,

cel•lules veins a un proces actiu de necrosi vacunal, i les

quals presentaven inclusions citoplasmatiques, que respo-

nien al criteri histologic sobre els corpuscles de Guarnieri.

Tant el caracter corn la distribucio de les lesions vacu-

nals, no deixaven gaire dubte sobre Bur naturalesa es-

pecifica. Els caracters es desprenen de les descripcions

que segueixen. La distribucio no concorda amb cap

tipus conegut d'invasio estreptococica accessoria, ja que
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els organs mes afectats eren els que generalment defugen
els estreptococs nats en la sang. A mes, un estudi del
contingut en virus de 1'6rgan per subinoculacio i una
comparacio entre el contingut de 1'organ i el de la sang
en el mateix animal, eliminarien, segurament, aquests
dubtes.

Fetge. - Les lesions hepatiques es presenten en

diferents formes. En els primers focus, les parets de

les sinusoides del fetge estan lesionades i un exsudat

d'albtimina precipitada i fibrina ocupa el lloc entre 1'en-

doteli i el parenquima hepatic. Podia deduir-se d'aques-

tes lesions capil•lars precoces, que ben aviat van seguides
de 1'aparici6 de taps de fibrina en els vasos, que els
focus en forma d'absces, que apareixen mes tard, son
d'origen trombosic. No obstant, abans de les trombosis

capil•lars, adhuc en les lesions primeres, es troba un

puntejat de necrosis cel•lulars hepatiques, i es el car$cter

puntejat d'aquestes necrosis que ens obliga a eliminar la

trombosi com agent causal de llur genesi. La lesio es pri-

mitivament parenquimatosa. Aquestes ccl•lules hepati-
ques necrosades sofreixen una degeneracio hialina; es
tenyeixen profundament amb eosina-blau de metile o
amb el colorant de Giemsa; llur nucli esdeve picnotic
o gradualment empal•lideix, quedant reduIda la croma-
tina a un diposit com pols. No s'ha vist cap tumefaccio

nuclear o citoplasmatica («ballonartige»).

Quan la lesio s'esten, els capil•lars s'obturen en una
area dilatada i la trombosi pot adhuc estendre's als
grans vasos. }s caracteristic d'aquests casos que pot pen-
sar-se que la lesio es trombosica. Tanmateix l'analisi ens
obliga a abandonar aquesta suggerencia, ja que en di-
ferents casos ha estat possible de tracar aquestes zones
rapidament creixents de necrosi hialina i seguir llur io-
macio per la fusio d'un puntejat de necrosis cel•lulars
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senzilles, com pot veure's en la fig. i. Es troba en

conills aparentment Mures de coccidiosi o quistes para-

sitaris. Un fet a remarcar es la poca forca del proces

reactiu : uns quants leucocits polimorfonuclears poden

apareixer en les sinusoides trombosades i poden invadir

les cel•lules hepatiques necrosades, pero 1'aparenca es la

d'una reaccio insignificant, paralitzada. Els leucocits pre-

senten una fragmentacio marcada de llurs nuclis, que

degeneren rapidament en pols nuclear. La proliferacio

fibroblastica no es troba en l'estadi agut. Els corpuscles

de Guarnieri no s'han trobat mai.

Suprarenals. - Les lesions de les suprarenals son

ben be exactes a les del fetge, pero les amples zones de

degeneracio hialina s'han trobat solament un cop. Els

primers focus son d'un fi puntejat de simples necrosis

cel•lulars, o be focus hemorragics aillats de dimensions

variables (fig. 2). Les cel•lules parenquimatoses presen-

ten una degeneracio hialina rapida; un exsudat fibrinos

es presenta entorn dels capil•lars; leucocits polimorfonu-

clears en fragmentacio envacixen les cel•lules necrotiques.

La reaccio pot esdevenir mitjanament intensa, mentre

l'aparenca es la d'un asbces amb intensa necrosi (fig. 3).

En els primers estadis hi ha un estimul evident del pa-

renquima i, per immersio en oli, poden veure's figures

mitosiques en cel•lules lesionades, que es tenyeixen dc

rosa (fig. 5). No s'ha vist la degeneracio en globus ni

els corpuscles de Guarnieri. Aquestes lesions no son

degudes a una bacteria invasora secundariament; es

troben en animals als quals se']s ha injectat intrave-

nosament, intratesticularment o be directament en el

fetge, en animals sense lesions cutanies que puguin servir

de porta d'entrada a una invasio microbiana secundaria.

Ovari. - Les lesions ovariques es troben amplament

distribuides per totes les divisions anatomiques de 1'organ.



Fct,e. Zcuker : foxiiia-blau de metile. Degeneracio Ilia-
lina focal de Ies ccl•lulcs liepatiqucs. Amp. 200.

Ii-. z. - Suprarenal. Les matrixes fixacio, tincio i amplificacio.
l,csib lieuiorrdgica especffica necrosant.

3. - Suprarenal. Les matrixes fixacio i tincio. Multiples
lesions vacunals especffiqucs de tipus d'absces. Amp. 53.



I. = - Mari. Zclikcr; (;icutsit. I,csi() liemorragica necrosant
voltaut un fol lick de (raaf amb teca. Amp. i to.

l i ;. Suprarenal. Zenker; (,icuisa. Lesions necrosants en el
conicucamcilt. 1?s veucu quatre figures mitosiques,
prov a d'irritaciO _Amp. "1o.

Ovari. /enkcr; (,icnisa. I'robables cossos de Guarnieri.
_Auip. 110.



Fig. 7. - Melsa. Zenker; foxina-blau de metile. llipbsits difusos
de fibrina prop dels vasos; disminucio considerable de
linfocits. Amp. 110.

Fig. 8. - Nodul limfatic. Zenker; eosina-blau de metile. Lesib
necrosant difusa. Gangli pres d'un area de drenatge
d'una lesib cutania. kmP. 53.

Fig. o. - PulIno. Zenker; foxina-blau de metile. Lesio vascular
i peri-vascular, interpretada corn especifica. Amp. 200.
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Es trobaran en 1'estroma, interessen les cel•lules intersti-

cials, la teca interna i externa i la corona radiada. Son

del tipus degeneratiu hemorragic necrosat corrent (fig. 4),

amb molt diposit de fibrina, i poden promoure una reaccio

monocftica i polimorfonuclear considerable. Solament a

l'ovari, entre totes les vfsceres, s'han trobat lesions que

responen als caracters histologies estructurals dels corpus-

cles de Guarnieri. Aquestes inclusions citoplasmatiques

es poden veure en ]a fig. 6. Hem de tenir en compte,

per aixo, la dificultat d'interpretar justament aquestes

estructures; la necrosi es tan aguda i tan extensa, ]a

fragmentacio cellular tan rapida, els trossos dels de-

tritus de les cel•lules acidofiles son tan facilment trans-

portats d'un lloc a 1'altre durant un senzill maneig tecnic

del material, que les aparences poden esdevenir molt

desesperancadores. Dubtem un xic, doncs, de la natura-

lesa de les estructures que responen a les caracterfstiques

morfolbgiques dels corpuscles de Guarnieri, sobretot da-

vant el fet que no han estat trobats en cap altra viscera.

Testicles. - Les lesions testiculars interessaven els

tdbuls, els teixits intersticials i, en un cas, tambe estava

afectada la tunica, amb produccio d'una periorquitis

vacunal aguda. Aquestes lesions especifiques no es di-

ferencien en res de les de l'ovari o de la suprarenal.

Inclusions cel•lulars especifiques, no podien esser iden-

tificades. A mes, en molts animals, en els quals no

es trobaren pustules testiculars especifiques, 1'esperma-

togenesi estava suspesa, s'observava un cert puntejament

de necrosis cel•lulars, i encara que no podem determinar si

aquestes lesions eren especifiques, es segur que estaven

en relacio amb la vacuna o amb la intoxicacio general

que acompanyava la malaltia. En el resum que presenta

el tant per zoo de fregiiencia de lesions en els diferents

organs, aquestes lesions menors testiculars s'han conside-
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rat com a no especifiques i no s'han inclos. En con-

trols s'ha trobat una lleugera necrosi de cel•lules sexuals.

Pulmons. - En el pulmo les lesions poden molt

be esser confoses amb les de la pneumonia del conill.

Es diferencien de les lesions pneumoniques corrents en
diversos punts; estan primitivament associades als vasos

i no als bronquis. Es presenten corn un proces necro-

sant, inflamatori, pronunciat en la paret del vas, amb

edema, gruixut enduriment perivascular i invasio de la

paret del vas per leucocits polimorfonuclears amb gran

fragmentacio i necrosi. Del vas, la lesio es transmet

als alveols veins, pero es aparentment lenta a produir

exsudats en el bronqui. La naturalesa del proces es veu

en la fig. 9. Hi ha, casualment, lesions pleurals i sub-

pleurals del mateix tipus. Les lesions pulmonars tipiques

s'han trobat tan sols rarament. En un animal es troba

una lesio focal fortament necrosant, similar a un tubercul,

necrosi sense practicament cap reaccio per part de les

cel•lules inflamatdries, i que no interessava el bronqui.

En la traquea i 1'es6fag no s'ha presentat mai res.

Melsa. - Les lesions espleniques no participen del

caracter purulent dels focus vacunals tipics trobats en

els pulmons, suprarenals, ovaris, testicles o pustules cu-

tanies. La cosa mes sobresortint de la melsa es 1'es-

gotament limfocitic molt marcat. Els cossos de Mal-

phigi son escassos i petits; els limfocits de la polpa es

troben en nombre reduit; casualment, es veuen els centres

germinals sense la zona voltant de limfocits petits. Pot

haver-hi necrosi dels capil•lars esplenics amb grossos di-

posits perivasculars de fibrina. (fig. 7). Es poden trobar

necrosis cel•lulars aillades de limfocits, Ieucocits polimor-

fonuclears i dels grans fagocits. L'hemorragia es corrent.

Quan s'han trobat necrosis, les lesions espleniques han

estat qualificades de vacunals; en les melses on el sol
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fet ha estat el pronunciat esgotament limfocitari, la

lesio s'ha considerat solament accessbria. Es necessita-

ren nombroses subinoculacions amb melsa abans de poder

decidir aquests punts. Els noduls limfatics presentaven

lesions similars a les de la melsa i es consideraren d'una

manera analoga. La fig. 8 indica 1'extensa necrosi que

pot trobar-se en els noduls limfatics.

Medulla ossea. - Hem estudiat solament una me-

dulla ossea. Aquesta medulla presentava una extensa

osteomielitis vacunal amb destruccio de tots els elements

medul•lars. Hi havia molt poca reaccio en comparacio

amb la intensitat de la necrosi. Els polimorfonuclears

de reaccio estaven molt fragmentats.

Ronyd. - No s'han trobat lesions especifiques en

els ronyons examinats. No obstant, els canvis degene-

ratius aguts en els tubs contornejats i en els tubs col-

lectors son molt corrents. Aquests canvis consisteixen

en tumefaccio, degeneracio albuminoide, la presencia

de motllos tubulars i, en un cas, una lesio poc clara,

interpretada provisionalment com un infart, pero tan-

mateix molt peculiar, perque en lloc d'una zona de forta

necrosi, amb reaccio tot entorn, la necrosi estava mal limi-

tada i tubuls necrosats aillats s'estenien, com els radis d'un

ventall, fins a molt lluny de la zona de necrosi total,

penetrant piofundament en la regio deli tubuls normals.

La reaccio leucocitaria era notable per la seva absencia.

Is possible, doncs, que aquesta lesio fos especifica.

TANT PER 100 DE FREQUENCIA DE LESIONS VISCERALS

En conills que tenien lesions cutanies exaltades el

tant per zoo de fregiiencia de lesions viscerals es resu-

meix en la taula I.
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Tnul.n I

Lesions necrdtiques especifiques en conills amb lesions cutdnies ezaltades

Organs

Ovari ..........................
Suprarenals .....................
N6duls limfitics (veinatge de les

lesions) ......................
Testicle ........................
Melsa ..........................
PuIm6 .........................
Medul-la 6ssea .................
Rony6 .........................
Cervell .........................

1. Dubt6s.

Nombre
examinat

Nombre
amb lesions
especifiques

Per 100

4
II

IL

L3

15

2I

I

Irj

8

3
8

6

7
6

4
I

I1

0

75
7z`7

54`5
53`8
4^
19`4

I00

66
0

Les lesions accessories en conills amb lesions cuta-
nies exaltades s'han trobat en deu casos en la melsa
(66 per zoo) (deplecio limfatica), en tretze casos en el
pulmo (6o per zoo) i en nou casos en el ronyo (6o per zoo).
S'ha d'afegir que practicament en el zoo per zoo de
conills hi havien lesions especifiques o accessories, i que
tots ells moriren d'infeccio vacunal.

Els resultats en animals als quals s'injecta intrave-
nosament, intratesticularment o en el fetge, es resumeixen
en la taula II.

Les lesions accessories en aquests conills han estat
trobades en sis casos en el pulmo (66 per zoo), en sis
casos en el ronyo (6o per zoo) i en tint casos en el fetge
(63 per zoo) (deplecio limfatica). En dos conills injectats
al cerv^ll i que moriren tres dies mes tard, es trobaren
lesions accessories molt intenses al ronyo i tambe al
budell.
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TnuLn II

'37

Lesions necrbtiques es^ecifiques en conills injectats al fetge, testicles i cerveld

Organs Nombre
ex'amens

Nombre
lesions espe- Per 100

cifiques

Ovari .......................... I I I00

Testicle' ....................... IO 4 40
Fetge .......................... 7 3 4z`9
Suprarenals ..................... H z zg
Melsa .......................... S zz z5
Pulm6 ......................... 9 0 0
Rony6 ......................... Io 0 0
Cervell ......................... I 0 0

I. En el cas d'inoculacio intratesticular, solament s'han tingut
en consideracib les lesions de 1'altre testicle.

2. Un dubtbs.

En un total de nou conills (dels quals a cinc s'in-
jecta intravenosament i foren morts despres de quatre,
sis, set i nou dies, dos moriren amb lesions cutanies
exaltades, i dos moriren despres de sis dies d'una in-
jeccio intratesticular) es provaren els organs per cercar-hi
la presencia de] virus, aplicant-los sobre la pell escarifi-
cada de conills normals. Aquest virus pogue esser re-
cobrat dels organs interns, com ho demostra Ja taula III.

L'examen histologic del mateix fragment d'drgan
que es prova pel seu contingut en virus, concordava
generalment amb el resultat de la inoculacio. Tanma-
teix, hi havia algunes discrepancies, ja que el virus es
recobra del pulmo i de la melsa en tres casos en que no
es trobaren lesions especifiques o accessories, i en tres
altres casos es trobaren lesions en el fetge, suprarenals
i ronyo, mentre que no es va poder recobrar el virus.
L'efecte inhibidor de 1'organ o el possible contingut en

anticossos poden explicar aquesta discrepancia aparent.
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marcat, que aquestes activitats poden esser de major
importancia en irfluir en l'animal normal que factual
virus en 1'organ provat. A mes, amb tota probabilitat,
quan provem un organ pel contingut en virus, inoculem
una barreja de virus mes antics; el contingut en anti-
cossos pot no esser el mateix en tots els organs. La
velocitat de la formacio d'anticossos es potser molt
diferent. Potser si separessim per cataforesi el virus de
l'anticos en els diferents organs, podriem trobar una
quantitat totalment diferent de virus. No obstant, potser
la senzilla aplicacio de 1'6rgan sospitos a la pell escarifi-
cada del conill normal pot donar un index de 1'anomenada
susceptibilitat de 1'6rgan. Si fos possible demostrar que
els efectes exaltadors o inhibidors dels diferents organs
son parallels a la multiplicacio o supressio del virus en
les cel•lules vines d'aquests organs, aleshores podriem
adoptar un standard molt diferent per a la susceptibi-
litat dels organs. Per ultim, la presencia de lesions
histologiques especifiques en diferents organs semblaria
oferir encara un tercer criteri per a la valoracio de les
afinitats especifiques dels organs.

Les nostres taules, aixi com els resultats de Douglas,
Smith i Price, demostren que enlloc el virus vacunal
no presenta una afinitat selectiva ben neta, per grups
d'organs d'origen embrionari similar. Cada organ reac-
ciona al virus vacunal de la seva manera peculiar. Un
organ pot semblar no susceptible pel que a la pre-
sencia de les actuals lesions especifiques es refereix, i,
no obstant, extractes d'ell exalten 1'acci6 del virus va-
cunal quan s'hi barregen in vitro)) i s'injecten a la pell
d'un conill normal; un altre organ pot presentar lesions
vacunals especifiques i, tot i aixo, in vitro)) un organ
normal similar pot inhibir l'accio del virus; un organ
pot contenir virus, pero no presentar lesions histologi-
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ques, o be pot presentar lesions especffiques i esser ne-

gatiu a la subinoculacio. De tots els organs estudiats,

solament els testicles donen un elevat tant per zoo de

lesions especffiques, un elevat tant per ioo de preses

a la subinoculacio i tenen un marcat efecte exaltant

quan llurs extractes es barregen amb virus vacunal i

s'inoculen en la pell dels conills normals. Es, de molt,

el mes actiu dels organs provats.

RESUM

Els conills que presenten lesions cutanies intenses,

resultants de la injeccio intracutania de neurovirus mes

extracte testicular, mostren lesions histologiques tfpiques

en les gonades, suprarenals, fetge, melsa, pulmo, noduls

limfatics i medul-la ossea.

Despres de la injeccio intravenosa de neurovirus es

troben lesions similars, pero d'evolucio mes lenta.

Tot i que 1'extracte testicular injectat intracutania-

ment, junt amb neurovirus, to un marcat efecte exaltant

sobre l'activitat d'aquest darrer, la mateixa barreja, in-

jectada intravenosament, no sembla esser causa d'aquest

exaltament.
Es discuteix la significacio d'aquestes observacions

en relacio a la questio del ectodermotropisme del virus

vacunal; es discuteix la doctrina de les afinitats espe-

cffiques dels organs.

Departament de Patologia de la Cornell University Medical

College i Laboratoris de The Rockefeller Institute for

Medical Research. New York.
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