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En una comunicacio anterior hem establert, amb tot

el detail que hem cregut necessari, el tipus de reacci6

cellular inicial a la infeccio tuberculosa per via peri-

toneal, emprant per aixo emulsions de bacils virulents

vius o morts per l'accio del calor. Les mateixes normes

experimentals han estat emprades per estudiar el tipus

de reaccio al B.C.G. Els animals son injectats per via

intraperitoneal amb i cgr. de germens diluits en i cc.

de soluci6 salina. El cultiu prove de les mostres em-

prades per la preparacio de la vacuna destinada a la

premunicio dels infants, havent portat disset dies de

germinacio a 1'estufa en medi de Sauton. Uns lots d'a-

nimals son inoculats amb la mateixa emulsio, previ un

tractament pel calor a 650 durant trenta minuts.

En unes series d'animals s'han fet cada hora obser-

vacions de la reaccio peritoneal. En unes altres, cada

cinc, dotze i vint-i-quatre hores. El total d'observacions

del present treball correspon a un temps de cent hores.

La investigacio ha recollit els segiients aspectes : reaccio

de 1'exudat, variacions citologiques, intensitat i varia-

cions fagocitiques, vitalitat dcls germens, rcaccions his-

tiocitaries, modificacions quantitatives i qualitatives he-

matiques.
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REACCIO DE L'EXUDAT
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L'exudat inicial a les vint-i-quatre hores tr reacci6
francament acida. Aquesta reacci6 oscil•la en valors de
pH., que van de 5'8 a 6'4. Ws endavant la reacci6
vira al neutre, i als voltants de les quaranta-vuit hores
comenca a esser ileugerament alcalina. Aquesta alca-
linitat ens ha semblat guardar una relaci6 amb la mo-
nocitosi, apareixent amb ella i mantenint-se tot el
temps que la xifra monocitaria dominava clarament a la
polinuclear.

VARIACIONS CITOLOGIQUES

Les conclusions que es desprenen d'aquest aspecte
del nostre treball son les segiients:

A) Les cel•lules del mesenquima peritoneal no fixen
inicialinent al B.C.G injectat. - Els frees i les extensions
de membranes peritoneals no demostren cap reacci6 ad-
sortiva per part de les cel•lules fixes o mobils del mesen-
quima. Nomes la membrana epiploica sembla servir de
desguas als bacils injectats.

13) Les cel•lules que componen l'exudat inicial no son
diferents en el sere tipus qualitatiu o quantitatiu a les que
hom veu apareixer despres de la injeccio de bacils de Koch
virulents. - En una altra comunicaci6 hem dit que els
polinuclears i monocits que composen aquest exudat es
troben en les mateixes proporcions que hom les veu a
la sang. Per altra banda, ens refermem en el nostre
criteri que aquest exudat inicial esta absolutament des-
provist d'especificitat. La proporci6 relativa d'aquests
elements no presenta tampoc cap variaci6 entre les
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reaccions que succeeixen a la injeccio de B.C.G. viu

o mort. 15 a 20 monocits i 85 a 8o polinuclears es la

xifra percentual invariable de les primeres deu hores.

Pero aixi coin per als bacils virulents la monocitosi va

instaurant-se lentament, el B.C.G. produeix una resposta

monocitaria molt mes rapida, que s'accentua encara per

al B.C.G. mort, ja que a les vint-i-quatre hores la xifra

de monocits ha depassat la de polinuclears. Despres

d'aixo, la corba i formula leucocitaria que determina

el B.C.G. viu es identica a la del B.C.G. mort, donant

valors de 7o a 8o monocits per 30 0 20 polinuclears, con-

tinuant aixi fins a les cent hores.

INTENSITAT I VARIACIONS FAGOCITIOUES

El nombre de cel•lules amb bacil is mes petit que Per

al bacil de Koch virulent. - La xifra maxima de poli-

nuclears que hem vist amb bacil es de 12 entre ioo po-

linuclears a les deu hores. A partir d'aquest moment,

la xifra de polinuclears amb bacil ha disminuit encara.

Els monocits han aconseguit el seu maxim valor fago-

citari a les vint-i-quatre hores amb 18 elements amb

bacil per cada ioo. (Cal fer notar que, per una mateixa

dosi de bacils, la maxima fagocitosi dell polinuclears

enfront del bacil Vallee havia estat a les trenta hores

amb 34 polinuclears amb bacil entre cada zoo i la dels

monocits a les vint-i-cinc hores amb 55 per zoo de fa-

gocits.) A partir de les quaranta-cinc hores, ]a xifra

fagocitaria s'ha estabilitzat amb 3 0 4 polinuclears i

7 0 8 monocits amb bacil per cada zoo cel•lules.

La reaccio fagocitaria enfront del B.C.G. inort es

mes petita encara. A les deu hores, moment en que

es veu la maxima quantitat de cel•lules amb bacil, hi
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ha 8 polinuclears i 4 monocits per a cada ioo d'aquests
elements. A partir de les trenta hores no es veu prac-
ticament cap cel•lula amb bacils.

Que han esdevingut aquests bacils? Des de les

trenta bores 1'examen de l'epfploon, principalment en la

seva insercib pancreatico-duodenal, demostra la presen-

cia de petites masses de caseum constituides per acumu-

laments de bacils que, a mesura que passen les hores,

esdevenen granulosos, i dels que a les cent hores no res-

ten principalment mes que granuls acido-resistents iso-

lats. Aqucsta desintegracio bacillar, molt ostensible en

els animals injectats amb bacil mort, ho es a penes amb

el B.C.G. viu en les cent hores que ha durat la nostra

primera observacio.

VITALITAT DEL B.C.G.

L'exudat produit enfront B.C. G. deixa de donar cultius

positius a partir de les setanta-sis hores. - Cada cinc

hores hem fet sembres d'exudat de diferents animals en
medi de Lowenstein. Des del primer moment els cultius

han estat inconstaritment positius, peril a partir de les
setanta-sis hores no hem tingut cap mes resultat positiu.
Els controls inoculats amb B. Vallee han donat cons-
tantment sembres positives durant aquestes cent hores i
molt m6s endavant. La negativitat dels cultius de B.C.G.
a partir de 1'xudat. peritoneal no ens autoritza a creure

en una mort del B.C.G. injectat, ja que hem assistit a
la seva desaparicio de 1'exudat sense observar grans pro-
cessos de bacteriolisi, que, per altra banda, han estat
evidents dins d'alguns monocits, perb que no podrien
justificar de crap manera aquest punt de vista, donada
llur moderada fregiiencia. Manquen unes recerques com-
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plementaries sobre vitalitat del B.C.G. en els organs que

1'han fixat en major intensitat , o sigui el teixit i gan-

glis epiploics.

La reacci6 histiocitdria al voltant de les ccl•lules que

han fagocitat bacils o dell bacils Mures , es molt mes in-

tensa per at B.C.G. vilt que Per at mort . - Enfront del

primer es veu constituir-se els elements que han de for-

mar el follicle . En canvi, el segon to tendencia a Esser

isolat en grans masses acido -resistents , que provoquen al

seu entorn una rdaccio petitissima i que es troben loca-

litzades gcneralment a 1'epiploon.
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