
LA VACUNACIO PREVENTIVA

DE LA TUBERCULOSI PEL B C G

PROVES EXPERIMENTALS I CLINIQUES DE LA SEVA EFICACIA

per

A. CALMETTE

La utilitzacio practica del B C G per a la prevencio
de la tuberculosi en l'especie humana, no s'ha pogut

plantejar, adhuc a titol d'assaig, fins que s'ha tingut la
certesa de la seva perfecta innocuitat, no tan sols per a
1'home, sin6 tambe per a tots els animals domestics, car
no s'havia d'exposar al perill que feu abandonar, fa uns

trenta anys, el metode de vacunacio dels bovids preco-

nitzat per Behring. Com j a se sap, el principi d'aquest

metode consistia a injectar it les venes de vedelles

joves, en dues vegades, amb un interval de sis setmanes

a tres mesos, una petita quantitat de bacils d'origen

huma, inofensius per a la vedella, pero de virulencia

variable per als altres animals i per a 1'home. L'elimi-
nacio d'aquests bacils pels emunctoris naturals de 1'or-
ganisme dels bovids vacunats - intestf i glandules ma-
maries principalment, per les dejeccions i per la llet,
- convertia a aquests animals en reservoris de virus
perillosos per als que els envoltaven.

Actualment se sap que no s'ha de temer res de sem-
blant amb el B C G, ja que no es tracta d'un bacil nor-
mal de cultiu, ni d'un d'aquests bacils espontaniament

atenuats (com el R i de Saranac, o el Tb iS de Uhlen-
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huth) que es converteixen novament en virulents pels

passos successius a travcs dels organismes sensibles, sing

d'una veritable vacuna, es a dir, d'un virus atenuat,

f ixat en la seva atenuacio, com les vacunes de Pasteur

contra el carbuncle, el mal roig o hi rabia, les multi-

ples experiencies sobre les quals han demostrat llur

perfecta innocuitat per a totes les especies animals sus-

ceptibles de contraure la tuberculosi.

Per als mews col•laboradors i per a mi, aquesta inno-

cuitat era indubtable. L'havien demostrada el gran

nombre d'experiencies fetes per nosaltres sense interrup-

cio des del 19o8. Pero al principi fou discutida per bio-

legs eminents de diversos paisos, que es recolzaven en

el fet que la inoculacio del B C G, corn la dels bacils

paratuberculosos, provoca en els teixits i en les visceres

lesions d'aspecte tuberculos. Pero els que es molestaren

estudiant aquestes lesions amb tota cura, servint-se de

cultius controlats, purs, i d'animals mantinguts fora del

perill de tota contaminacio accidental per bacils virulents

d'origen bovi o puma, no tardaren a convencer-se que

aquestes lesions evolucionen sempre fins a la curaciO

completa espontaniai i que mai son reinoculables.

Aixi, en la reunio dels experts, metges, veterinaris i

bacteriolegs, organitzada l'octubre del 1928, a Paris,

per la Societat de Nacions2 In hague un acord gairebe

i. Lxceptuant les rares circumsta.ncies en que la forma d'inocu-
laciG ha determinat alteracions orghniques locals susceptibles de pro-
vocar la mort : abscessos voluminosos de la paret intestinal, per exemplc,
ruptura de la mclsa, etc.

2. Lls experts que han format part d'aquest Conferencia In-
ternacional del 13CG (15-19 d'octubre (lei 1928), eren:

Comissio de Bacteriolegs : professors Bordet, Neufeld, Kraus,
Tzekhnowitzer, Prausnitz, Cantacuzene i Remlinger.

Comissio de Clinics : professors Leon Bernard, A. Schlossmann,
L. Say6, G. Ronzoni, E. Nobel i doctor J. Heimbcck.

G)inissid de Veterinaris : professors Nowak, Ascoli, H. Berger,
H. Vallee, F. Gerlach i doctor Zeller.
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unanime (amb [a sola excepcio de Nobel, ajudant de Pir-
quet, de Viena) per afirmar:

1.r Que el B C G constitueix una vacuna inofensiva
i que, expert mentalment, no produeix tuberculosi evolutiva.
(Comissio de bacteriolegs.)

2. n Que administrada per os» als nou Hats en els
deu primers dies de liar vida i per via subcutania als nens
ja mes grans i als adults, el B C G is incapqc de Provo-
car lesions tuberculoses virulentes. (Comissio de clinics.)

3.r Que la vacatnacio segons la tecniea de Calmette i
Guerin, en els animals de t'especie bovina, es d'una abso-
luta innocultat. (Comissio de veterinaris.,)

Encara que aquestes conclusions estiguessin clara-
ment expressades, no varen satisfer a certs biolegs, que
havent estat cridats a prendre part a aquesta conferen-
cia i havent adoptat, des del principi, una posicio d'ad-
versaris del mctode, seguien pretenent que, en aiguns
casos excepcionals, el B C G es podia convertir en viru-
lent un altre cop i, per tant, el seu us com a vacuna no
semblava desprovelt de tot perill.

Les discussions continuaren, les experiencies es mul-
tiplicaren en els laboratoris de gairebe tots els pacsos.
Semblava arribat el moment d'entendre's i d'admetre la
innocuctat del B C G quan, de sobte, 1'abril del -1930,
els accidents que es producren a Lubeck feren trontollar
l'edifici tan laboriosament construct. Si aleshores no
caigue, es gracies als que, recolzant-se en llur propi co-
neixement dels fets, comprengueren immediatament que
es tractava d'una deplorable confusio de cultius i no,
hipotesi que aiguns insinuaren, d'una mutacio del B C G
que bruscament havia recuperat la seva virulencia.

Els treballs dels experts designats pel Govern ale-
many per tal d'investigar d'on podia provenir aquest error
lamentable, posaren, despres d'alguns mesos d'angoixosa
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incertesa, el B C G fora de judici. Mentrestant, en la

Conferencia Internaciorial de la Tuberculosi, reunida a

Oslo 1'agost del 1930, la unanimitat dels components i

la gran majoria d'autors de comunicacions vingueren a

demostrar que el B C G era perfectament inofensiu.
Mes tard (juliol del 1831), la comissio nomenada per

1'Academia de Medicina de Paris per a l'estudi del B C GI

ha fet la mateixa demostracio. Heus aci els termes

en que s'expressa:

1.r No hi ha cap exemple provatori que el B C G,
introduit en l'organisme injantil per via bucal o subcutd-
nia, s'hagi transformat i hagi determinat lesions tubercu-
loses virulentes.

2.11 En la gran majoria de casos, el B C G ingerit

pel non nat es ben tolerat; no produeix cap trastorn i no

entorpeix en el Mies minim el desenvolupament del nen.

Noines algunes vegades passa que, despres de la vacunacio,

s'observen incidents transitoris i sense gravetat, essent el

mes com'iu la poliadenia. Aquests incidents son del mateix

ordre dels que s'observen despres de totes les vacunacions.

Aixi, doncs, queda demostrat, i admes pels bacterib-

legs, clinics, tisiblegs o pediatres i veterinaris, que la va-

cuna B C G es inofensiva.

Ja es molt important que s'hagi arribat a una intel-

ligencia sobre aquest punt, perque aixf desapareixien els

temors manifestats despres de certes publicacions, de ma-

nera que esta justificat l'ds mes ample possible del me-

tode perque pugui arribar-se a formular un judici sobre

el seu valor practic com a arma de lluita contra la tu-

berculosi.

Sens dubte no podra coneixer-se exactament, fins

i. Els membres d'aquesta Comissio eren : professors Chauffard,
Bar, Marfan, Couvelaire, Leon Bernard, doctor Jules Renault, pro-
fessors Sergent, Nobecourt, doctor Lesne, professors Barrier i Vallee.
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dintre d'un temps relativament allunyat, 1'extensi6 dels
beneficis socials que es poden esperar del B C G. Pero
no sera necessari esperar molts lustres per a fer-se carrec
dels efectes de la vacunacio sobre 1'evolucio de la tu-
berculosi en els animals sensibles, ni per apreciar fins a
quin punt la seva utilitzacio en els individus de 1'especie
humana pot reduir, a la vegada, la mortalitat per tuber-
culosi i la mortalitat general, en grups regularment se-
guits i controlats, corn poden esser-ho, per exemple, certs
grups de nens de poca edat.

Institut Pasteur. Paris.


