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Els darrers treballs de Lowenstein tornen a donar
actualitat al paper patogenic del bacil tuberculos aviari.
Segons aquest experimentador, 15,2 p. zoo dels pores
sacrificats a 1'escorxador de Leipzic son infectats pel
bacil aviari. Un estudi de Haupt, fet en 1,474 gran-
ges, constata que 25 p. loo de les aus de corral son tam-
be infectades. Els animals s'infecten per via gastrica, i
el bacil de Koch es pot estendre rapidfssimament en 1'or-
ganisme, fins als ovaris i als oviductes, d'on resulta que
son infectats una gran quantitat d'ous. La vitalitat del
bacil de Koch ha estat constatada en ous frescos o pas-
sats per aigua; tot on infectat el rovell del qual no es
coagulat, pot contenir el bacil de Koch viu.

Aquesta difusibilitat tan gran del bacil de Koch
aviari dona, creiem, una gran importancia el seu estudi.
Per aixo hem injectat a conills 0,5 mg. de bacil aviari,
cultivat sobre patata, per quilo d'animal. Al cap de
24 hores, sacrifiquem els animals per a estudiar la difu-
sio dels bacils, fent frotis de la melsa, dels ronyons, del
fetge i dels ganglis limfatics, i sembres deli organs i de
la sang, segons la tecnica de Lowenstein.
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L'evolucio de la malaltia ha estat identica en tots

els animals : els deu primers dies despres de la inoculacio,

tots els animals han augmentat de pes, i no hem obser-

vat ni infeccio dels ganglis limfatics ni cap altra modi-

ficacio. A partir del dese dia, alguns conills han co-

mencat a aflaquir-se, mentre d'altres han seguit aug-

mentant de pes fins al quinze dia, pero a partir d'aquest

moment el pes baixa fortament en tots els animals, que

emmagreixen, perdent adhuc 50 gr. per dia, i moren

entre el 18.e i el 25.1 dia, sense cap lesio aparent.

A 1'aut6psia, es troba la melsa molt augmentada de

volum (mes de deu vegades el volum normal), mentre

que els altres organs son normals en aparenca, sense

noduls ni tuberculs. Nomes el fetge apareix una mica

congestionat i augmentat de volum. Pero si es fan fro-

tis d'aquests organs, es veu que s'ha produit una tuber-

culosi tipus Yersin caracteristica. La quantitat de ba-

cils de Koch es tan gran, que es diffcil de trobar en el

fetge i en la melsa una soli cel•lula que no contingui de

15 a 20 bacils. Algunes vegades es veuen imatges de

germinacio intracellular, amb aspecte de petites co-

lonies.

Aleshores es presenten dues giiestions del mes gran

interes : r.a, la gran quantitat de bacils que es troben

en un organ d'aparenca macroscopicament normal, com

el fetge; i 2.a, la indiferencia relativa de les cellules a

llur invasio, ja que aquestes ccllules no presenten mo-

difications en cap de llurs caracters i no presentee al

nostre examen cap signe de degenerescencia.

Hem investigat sistematicament el valor d'aquesta

invasio cellular pel bacil de Koch, i hem arribat a les

conclusions segiients : a) durant els deu primers dies de

la infeccio, el bacil de Koch es extracel•lular en el fetge i en

la melsa; b) pero, poques hores despres de la inoculacio,



Treballs de la Societat de IJiologia. 1931 341

ja es troben bacils en la melsa; c) la invasio i la repro-

duccio bacil•lars continuen molt rapidament, mentre que

l'animal suporta molt be, des del punt de vista del seu

estat general, la presencia dels bacils; d) cap al 10 dia

apareix un estat d'al•lcrgia que comporta la mort dels

animals.

En la morfologia microbiana d'aquest proces sem-
bla possible d'establir dos periodes : en el primer, els
bacils es reprodueixen per divisio directa, no s'observen
mai bacils gencianofils o cianofils. A partir del 12.1 dia,
sembla que el tipus de reproduccio passa de la divisio
directa a la fragmentacio dels bacils en granulacions que
es converteixen despres en bacils acido-resistents. Is en
aquest moment que s'observa el comencament de 1'estat
de forta intoxicacio, que pot correspondre al pas de les
formes d'ultravirus, tan ben estudiades per Valtis, a les
formes visibles, moment al qual Calmette, Valtis, Negre
i Saenz han atribuit una gran toxicitat.

Laboratori Bacteriologic Municipal. Barcelona.


