
SOBRE LA REACCI6 PERITONEAL DEL
COBAI A LA INFECCIO AMB EL BACIL
TUBERCULOS VIRULENT VIU I MORT

per

P. DOMINGO L. PIRONTI

Les investigacions de Borrel, Madeleine, Albert-Weil,
E. Coulaud, Boquet i Saenz han aclarit aquesta gilesti6
en una forma prou perfecta perque no sembli necessari
d'insistir-hi de nou. No obstant aixo, hem volgut saber
per nosaltres mateixos com es comportava la reacci6 cel-
lular enfront del bacil de Koch en alguns aspectes que no
apareixien prou clars a la nostra comprensi6.

Si s'injecten bacils de Koch a dins del peritoneu del
cobai i es deixa passar un temps suficient abans de sa-
crificar els animals, perque les lesions arribin a la seva
completa constituci6, pot observar-se, si es tracta de ba-
cils vius, que el floc on les modificacions patologiques
han estat mes intenses ha estat principalment a nivell
del gran epfploon en la seva implantaci6 pancreatico-
duodenal. Algunes granulacions apareixen dissemina-
des per la resta de peritoneu, especialment en la part
diafragmatica i molt menys abundants en els mesenteric,
quedant-ne gairebe lliure el peritoneu parietal. No in-
teressen de moment al nostre estudi les lesions a distancia.
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La injeccio de bacil tuberculos virulent, pero mort,

determina, en una forma molt mes atenuada, un tipus

de localitzacio semblant. Es tambe 1'epiploon qui re-

uneix la maxima quantitat de bacils que arriben a voltes

a incluir-se en ple parenquima pancreatic. A penes es

veuen altres lesions en el peritoneu. Aixo ens ha fet

pensar que no totes les cel•lules del sistema reticle-endo-

telial disfrutaven d'iguals propietats fixadores enfront

del B. de Koch, o que el tropisme dels elements del me-

senquima peritoneal era molt petit per al bacil tuberculos.

Per a estudiar aixo hem inoculat algunes series de

cobais amb una quantitat grossa de bacils, amb l'objecte

que totes les afinitats cel•lulars locals poguessin quedar

satisfetes. Cada hora s'han practicat sembres d'exudat

en medi de Lowenstein, fent al mateix temps formules

citologiques i determinacions quantitatives de bacils.

Cada animal ha rebut un centigram de bacil tuberculos

bovf de tipus Vallee. Unes series s'han inoculat amb

bacil mort pel calor a 65° durant una hora, i altres amb

bacil viu. Cada cinc hores s'han sacrificat els animals

d'una serie per fer preparacions d'epiploon, de mesenteri

i de frecs de peritoneu parietal. Al mateix temps s'han

fet preparacions histologiques de tots els teixits modifi-

cats, que han estat tenyits per la tecnica Domingo-Grau.

L'observacio que es motiu d'aquesta comunicacio ha

durat cent bores.

Els nostres resultats podem condensar-los en les

conclusions segiients:

a) Les cel•lules del mesenquima peritoneal no f ixen

inicialment al bacil de Koch. - Hem fet, a partir de la

primera hora, extensions de peritoneu de totes les regions

(mesenteris, mesos, epfploon), i on hem trobat bacils en

mCs quantitat ha estat a 1'epfploon. Les altres regions

tenen tan escassos els bacils, que es pot afirmar en termes
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generals que no en fixen cap. Sembla que s•estableix

tin torrent d'exudacio, al dual contribueix tot el teixit
peritoneal, i que el floc de desguas es 1'epfploon. L'orga-
nisme reacciona enfront dels germens injectats no pas en
tin sentit de fixacio, sing d'expulsio. Els germens resten

a la cavitat peritoneal i la seva primera fixacio es fa per
les cel•lules sanguinies que es desplacen del seu sistema

circulatori ordinari per arribar fins al bacil. En els pri-
mers moments la reaccio ens sembla absolutament des-
provista d'especificitat, i la resposta que determina el

bacil de Koch igual a la que hem vist produir-se enfront

de la injeccio intraperitoneal d'hematies de colom o de

pols de vidre. Les cel•lules fixes i mobils del sistema

reticle-endotelial no tenen, doncs, en aquests primers mo-

ments, la intensitat fixadora que observarem mes enda-

vant.

b) Els elements que constitueixen l'exudat inicial es

troben en proportions molt semblants a les seves correspo-

nents de la sang. - Hem volgut esbrinar si hi havia un

tropisme inicial neutrofil, substituit mes tard per una

crida monocitaria. Tots els que han treballat en aquesta

giiestio han vist una polinucleosi inicial ben evident.

Pero, al nostre entendre, aquesta polinucleosi no significa

sing l'arribada a la cavitat peritoneal dels elements san-

guinis de la serie blanca, sense altres variations que les

obligades per la seva fisiologia. A un estimul igual els

polinuclears, molt mobils i malejables, acudiran mes

prompte que els monocits. Per aixo la comptabilitat

dell exudats inicials dona les segiients xifres. Inoculacio

intraperitonial de bacil tuberculos Vallee mort, observa-

cions fetes cada hora durant les vint-i-quatre que han

seguit a la inoculacio : la xifra de polinuclears s'ha man-

tingut en valors que s'han apartat poc del 8o per Zoo

de ccl•lules de 1'exudat, essent 1'altre 20 per Zoo omplert
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principalment pels monocits. La inoculacio de bacil

tuberculos viu ha presentat una xifra gairebe identica,

de manera que, al punt de vista de la reaccio leucocitaria

inicial, no hi ha cap diferencia entre el bacil tuberculos

virulent viu i snort.

c) A partir de les vint-i-quatre bores s'inicia una

monoeitosi que de les seixanta a les setanta bores arriba a

igualar la xifra de polinuclears. - Aquests valors no

acusen tampoc cap diferencia entre el bacil tuberculos

viu i mort, i. el mecanisme que produeix la monocitosi

es doble. D'una part continuen arribant a 1'exudat

noves quantitats de leucocits, fet que, malgrat aixo, no

ens atrevirfem a assegurar que tingues una gran impor-

tancia. El que determine sobretot aquest desequilibri es

la naonofagia neutrofila, es a dir, 1'acci6 dels monocits

fegocitant els polinuclears i principalment els polinu-

clears que ja havien fagocitat bacils. Al cap de poc de

la seva arribada a la cavitat del peritoneu, es veu com

s'adapta rapidament el monocit a la seva nova funcio.

Augmenta extraordinariament de volum, es vacuola,

mobilitza el seu nucli, adquireix una condicio pseudo-

podica que abans no tenia i que fa que alguns elements

es fusionin amb altres, constituint masses d'aspecte inci-

cial. En aquestes condicions els monocits van absorbint

gran quantitat de polinuclears que es veuen desintegrats

al seu interior. El fet que la majoria d'aquests polinu-

clears inclosos portin bacils, ens fa creure que son els

primers sortits a la cavitat del peritoneu, i que es molt

petita la leucocitosi que sobreve despres de les vint-i-

quatre hores, ja que 1'exudat no augmenta.

Una circumstancia d'un altre tipus justifica tambe

aquest punt de vista. Els cobais que han estat inoculats

amb bacils morts, que cal pensar que tenen una accio

letal sobre els leucocits mes petita que els vius, continuen
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veient-se encara fins a les cent hores dins dels polinuclears,

havent-hi solament i6 monocits amb bacils per cada 12.

polinuclears, entre ioo cel•lules comptades. En canvi,

la inoculaci6 de bacil viu d6na una desaparici6 gairebe

absoluta dels polinuclears bacil•lats (o'6 per zoo) i un

augment dels monocits que arriben a tenir bacil en un

z9 per zoo.

d) La eapacitat fagocitica dels monocits es mes in-

tensa enfront del bacil viu que del mort. - Hem fet siste-

maticament la diferenciaci6 entre monocits i polinuclears

amb bacils, comptant per cada zoo cel•lules fagocftiques

quantes corresponien als polinuclears i quantes als mo-

nocits. Inicialment, dins de les dos primeres hores, hi

ha, igual per al bacil viu que per al mort, 40 monocits

per 6o polinuclears. Mes tard, als voltants de les deu

hores, es veu un descens franc de la xifra de monocits

amb bacil. Aquest descens dura aproximadament fins a

les trenta hores. Des d'aquest moment es marca un as-

cens que no depassa la xifra del 70 per zoo a les cin-

quanta hores i per als exudats produits amb germen

mort, arribant al 8o per zoo en el mateix perfode de

temps en els exudats reactius al germen viu. Aquest va

ascendint encara per aconseguir valors del 95 per zoo a

les cent hores.

e) El moment de maxima eficie'ncia fagocitaria to

hoc als voltants de les vint-i-quatre laores. - Una hora des-

pres de la injecci6 es compten, igual per al bacil viu que

per al mort, 15 polinuclears i 12 monocits amb bacil

entre zoo de cada un d'aquests elements. Als voltants

de les tint hores s'inicia un descens d'aquesta xifra, que

arriba a 4 monocits i 6 polinuclears. Pero a partir de

les deu hores comenga un nou ascens, que to el seu ma-

xim a les vint-i-quatre hores, en que per cada zoo mono-

cits o polinuclears, n'hi ha 5o amb bacil. Des d'aquest
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Prescncia dels elements leucocitaris en les proporcions aproxi-
mades en que es troben a la sand.
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La;ocitosi polinuclear. (Primeres 2.1 bores)

Tots els bacils van esscnt tagocitats pels polinuclcars.
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Fagocitosi j5oli;iuclear

1?ls uionocits, ja en gran quantitat, no lian iniciat encara
llur accio fagocitaria.
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Pagocitosi monocitica

I,'iugris dels bacils a dins dcls monocits es fa principaltnent a
traves de la fagocitosi pels niacrofags dels polinuclears que

contencn bacils.



Fagocitosi monocitica

I,a fagocitosi pels macr(')fags es tan intensa, que en poques bores
tots els bacils ban passat des dels poiinuelears als monocits.
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it (I/jicacions dels bacils snorts dins dels poliuurlear,

S'iuieia una bacteriolisi que no influencia la substancia acido-
resisteiit del bacil.
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.1/u(/ilit w w)I" dt°Is /)<<cils 111wis dins /,Is m"IwcIIs

S'observa una lisi parcial ainb iuiciacio de transformacid granular.
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.1I I/ficacious dcls bacils ui Urls dins dcls monocits

Bacils en franca trausforniaciO ^,ranular.



I arts/ornracinus ,ranrrlars rlels bacils

Gruuuls ale sulrst :uicia ircirlo-resistent rctinfiuts a l'epiplo.



Fhe inicial fIt <li,.i: L,(i<<l lar a l'inh,rivr d, 1' l" rrc"t ct,

Iiuatgc obtin,uda al quart dia de la injeccio iutral)critoncal
de bacils vies.
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moment es marca una diferencia entre la reaccio deter-
minada per al bacil tuberculos mort i el viu. El primer

conserva bastant aquest valor, que, amb tot, inicia un
descens lent, mes rapid, perb, per als polinuclears que
per als monocits. A les vuitanta hores hi ha encara

40 monocits i 20 polinuclears amb bacil per cada ioo

d'aquests elements.

El percentatge de cel•lules amb bacil en la reaccio
enfront del bacil viu es molt mes petita i el descens molt
rapid. A les cinquanta-cinc hores hi ha i8 monocits
i 8 polinuclears amb bacil per cada ioo d'aquestes cel-
lules, continuant sense variacib notable aquests valors
en els monocits, i descendint encara mes per als poli-

nuclears, que baixen, a les cent hores, a valors de

2 per ioo.

La boratori Bacteriologic Municipal.
Barcelona.


