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Amb motiu de la segona Conferencia International de Pollenologia

(pollen i espores ) presentarem el seguent treball a la seccio d'allergia:

I,'estndi de les espores trobades en els portes de l'aparell de Durham

exposats i llur relacio clinica.

Els portes exposats foren empastifats amb una barreja de vaselina liquida

i solida a parts iguals, capa greixosa que retenia el pollen, espores , insectes,

pols, etc.

Aquest aparell fou exposat durant catorze mesos, un dia rera 1'altre,

unes vint-i -quatre hores , al terrat del nostre Hospital , canviant els portes

cada coati a les deu . El pollen i les espores foren estudiats a la Universitat

seguint el consell del nostre mestre el botanic Dr. Montserrat.

Al costat d'aixo hi ha tambe l'estudi dels bolets crescuts en plaques

de Petri amb cultiu maltosat , en les quals es dipositen les espores de

faire de les habitations d'allergics que sospitavem que fossin sensibilitzats

a bolets. Aquest estudi , fa uns vint - i-tres o vint -i-quatre anys que el prac-

tiquein cinc o sis vegades cada mes des del nostre primer treball de bolets

a la revista (Medicina Clinica)) (agost 1944), despres continuat fins i tot

en aquest matrix edifici dels Dispensaris Blancs merces a la benvolenca

del Dr. Xalabarder, i despres al nostre Hospital de 1'Esperanca amb la

coldaboracio de la Dra. Sans i Mallafre, treballs que foren publicats

a ((Medicina Clinica )) ( agost 1954) i a ((Croni. cismos )) ( desembre 1960) i en

la nostra ponencia Pol•linosi (1954). Aquestes plaques es deixaven mitja

hora cada dia, al llarg de tres, al dormitori , al menjador , etc., del malalt;

hom observava flavors els bolets al cap de tres o quatre dies i despres el

temps apropiat per a esser individualitzats i separats per a fer extractes diag-

nostics , terapeutics. Aixo servi com a guia en el diagnostic clinic per allergia

als bolets i per al tractament consecutiu per als malalts que consideravem

especf fits.

Al laboratori , en els portes exposats , posarem una gota del colorant
dit Colberla (glicerina 5 cc, alcohol 1o cc, aigua destillada 1o cc , solucib
de fucsina a concentracio mitjana , dues gotes ) al centre, i despres un
tapaobjectes normal ; el colorant tenyia els pollens i, en canvi , no afectava
les espores , que conservaven llur coloracio original.

Sobretot a 1'hivern i a la primavera , tot i haver-hi espores, hi havia
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molts pollens. Les espores comen4aven a augmentar al final de prilnavera,

d'estiu i de tardor, i molt sovint cap al final d'aquest title solament hi

havia espores en els portes exposats.

Hem estudiat la relacio entre les espores dels portes i les condicions

atmosferiques tals com la humitat, la temperatura, els vents, les pluges,

la insolacio, etc. Sovint hem visitat el Centre Meteorologic, situat molt

prop de l'Hospital Municipal de la Mare de Deu de 1'Esperan^a.

Els factors que contribuien a fer augmentar el nombre d'espores en

els portes eren la humitat atmosferica elevada, i despres la temperatura

tambc elevada, sobretot a l'estiu i a la tardor. PcI que fa als vents, els

Iluixos afavorien el diposit de les espores, mentre que els forts nomes

augmentaven la poll. Les pluges intenses o mitjanes impedien el diposit

a l'aparell de Durham; en canvi, les petites, encara que fossin prolongades

(per exemple, de les set del nlatf fins al migdia), dificultaven el diposit

de pollens pero no eren obstacle perque apareguessin espores. Amb la

humitat tenlem en compte l'evaporacio; en canvi, quan no hi havia sol,

quan el cel era totalment cobert de ntivols, no vciem espores. Coneixfem

que havia plogut selnpre que en els portes trobavem cristalls d'aigua. El

vent de llevant fort, amb pluges, dificultava que hi hagucs espores.

Com veurem, hi ha una relacio del nombre d'espores amb el temps

i les conditions locals atmosferiques.

L'estudi de les espores dels portes no es facil. Despres d'estudiar-ne la

morfologia i la grandaria, consultarem molts llibres de Micologia per tal

de classificar-les (Gonzalez Fragoso, Langeron, Smith, Nigold, Gliman,

Lasa, etc., etc.). Teniem en compte la lnena de reproduccio dels bolets,

sexual o per conidis, estudi prou diffcil perque sovint existeixen les dues

menes de reproduccio. Nosaltres ens referirem mes a una forma general

d'espora que no a un determinat genere; per exemple, diem tipus Macros-

porium per a una espora que tingui ies caracterfstiques de les de Ala-

crosporium (de la mateixa manera que diem pollen de tipus Cor)lus, be

que la mida i 1'estaci6 de 1'any siguin diferents per als pollens de Corylus,

Coriaria myrtifolia, Casuarina, etc.). Per al nostre judici coil it nletge i

allergoleg, aixo es suficient; no ho es, en canvi, per al micoleg.

Nosaltres classifiquem les espores trobades en els portes en nou grups:

1.r Ascomicets; 2." Tipus Macrosporium; V Tipus Alternaria; V Ure-

dospores; 5.^ Telcutospores; 6.e Hemilthosporiuin Suondilocladium, Sin-

cephalastrum; 7.^ Hormodendrunl o Cladosporiunl; 8.^ Grans espores im-

possibles de classificar; 9.1 Petites espores sense classikcacio.

1.r grup: Ascomicets.

Aquests bolets tenen llurs espores (ascospores) a l'interior d'una massa,

la qual, en el moment oportti, s'obre i distribueix les espores en faire.

Aquesta descarrega es alguna vegada explosiva, similar a la que es produeix

12



ESTUDI DE LES ISPORES DE L'AIRE 5

quan s'obren les anteres de Parietaria officinalis, planta que es causa de

nombrosos casos de pollinosi a 1'area mediterrania.

Les espores d'Ascomicets son ovals o el•liptiques, de paret externa ilisa

i regular, hialines o lleugerament fosques, sense ((cross-septe)), separacio

transversal, o be amb separations transversals. L'espora sense ((cross-septe))

to una dimensio, segons les nostres mides sobre els portes, de ig mitres;

les que tenen ((cross-septe)), separations, la mida es de 22-23 micres, fins

i tot 36 micres les que tenen tres o quatre separations; les que en tenen

cinc, sis o fins i tot set, encara son mes llargues. La mida de cada compar-

timent de 1'espora es de 3 a 6 micres.

Els Ascomicets amb tres, quatre o cinc separacions disposades mes irre-

gularment, no transversals perfectes, potser son Pleospores. Fins i tot hi ha

transicio entre les Pleospores, les de tipus Macrosporium i les Alternaries.

2.n grUp: TipuS Alacrospoi 101!?.

Espora oblonga, amb extremitats obtuses, l'una mes que l'altra; enmig

de 1'espora hi ha una separacio regular, ((cross-septe)), o altres separacions,

((cross-septe)), disposades d'una manera irregular. L'espora d'aquest tipus

to un to fosc, el seu contorn esta proveit de nombroses espicules. La mida

es de 29 micres.

Algunes espores de Macrosporium tenen un pedicel especial, la qual

cosa permet de suposar que molts Macrosporium son en realitat Alternaria

(Langeron).
3.1 grup: Tipus Alternaria.

El conidi es format de moltes cellules ((inflades)); aquest conidi acaba

en un pedicel. La cadena de les cellules del conidi, segons les nostres

observations, to de 39 a 70 micres. El pedicel pot esser curt, unes 6-13 mi-

tre.;, o be molt llarg 3o micres. El conidi pot esser lliure, o be en cadena

Fun darrera l'altre.

4` i 5.' grups: Tipus Uredospores i Basidiomicets.

Les espores tenen forma arrodonida, algunes vegades nomes es possible

de veure una porcio de 1'espora, ja que l'altra esta invaginada a la pri-

mera. Color groc. La paret externa es grossa i formada per dues cober-

tes bastant separades; hi ha dos nuclis en el protoplasma, no sempre

centrals, separats. La mida es de 22-26 micres, i la paret exterior, amb les

dues cobertes, to ones dues o tres micres.

Les Uredospores poden transformar-se en Teleutospores. Les Teleutos-

pores tenen -les que hem vist- dues cellules, una de superior (23-26 mi-

cres) i una d'inferior (28-3o micres); aquesta ultima to un pedicel. La

Teleutospora es de 60-70 micres de llargada.

Els Ustilago, i les Tilletia, basidiomicets de les Ustilaginacies tenen

aquestes cellules en general mes petites, rodones i fosques, amb espicules;

son formes de resistencia o clamidospores.
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Les teleutospores de 3-4-5 cellules, no les hem vistes mai en els portes,
corn tampoc els basidis i les basidiospores de l'Ustilago i de la Tilletia.
Nornes hem vist tres vegades els Urocvstis de cellules negres a l'interior,
fertils, voltats d'altres tres cellules, de color mes o menys blanc i infertils.

6.e grup: Tipus Helminthosporium, Sincephalastrumm, Spondilocladiuur.
Son Hifals el primer i el tercer, o sigui fungi imperfecti; el segon,

el Sincephalastrum, es una Mucoracia. Aquestes tres classes de conidis
son ben diferents quan els bolets son cultivats, pero quan estan en els
portes exposats ban perdut en part llurs veritables caracteristiques, pero
tenen una forma mes o menys semblant.

El gran Helminthosporium to unes 8o micres de llarg, cada comparti-
ment cellular, en realitat una espora, es rectangular, i to unes 9 mitres.
El Spondilocladiuur es lleugerament corbat o be rectilini; la segmentacio
es irregular, i mes separat de la paret externa que la de 1'Helnrinthospo-
rium; el conidi del Spondilocladium to unes 35-6o mitres de llargada. El
Sincephalastrum tambe es segmentat, es com una llarga massa cellular,
la qual mesura en total de 27 a 36 micres, cada cellula mesura unes 6 mi-
cres. Algunes vegades la cadena de les cellules-espores (conidi) no to paret
externa, ha desaparegut en el porta.

7.e grup: Tipus Hormodendrum, Cladosporium (alguns autors els con-
fonen i en fan un sol genere i especie; d'altres fan la diferenciacio; en
realitat son diferents -VRIEs G. A.-).

Les espores estan juntes, agregades, de vegades en gran nombre. Les
espores de l'Hormodendrum son simples, sense separations, oblongues, de
3-5 fins a 8 micres, grogues o negres (no del tot). Les espores del Cladospo-
rium son iguals a les espores de 1'Hormodendrum pero mes llargues (8-io
micrcs), negroses, punxegudes, amb una separacio cross-septa. En fem
un sol grup.

8.e grup : Gran espores que no es possible de posar en un grup classifi-
cable tal cons alguns llevats, Monosporium, etc.

9.e grup: Petites espores no classificables tals com les espores del Botry-
tis (pallid o rosat, de 5 a 7 micres), Trichodermus (4-5 micres), etc.

Les espores que tenen un significat en l'allcrgia son el Macrosporium,
Alternaria, Helmynthisporiuin, Cladosporium, Urodospores, Sincephala-
strum i llevats. No es troben en els portes el Fusarium, el Cephalosporiurn
(espores uni(Ies entre elles per una especie de substancia mucilaginosa).

Publiquein a part el nombre i els tipus d'espores trobats tot l'any
segons els quadres fotografics que incloem ( ); son els meson de juny a
octubre, en els quals les espores son mes abundants en els portes, pero
n'hi ha tot l'any; per exemple, 335 espores el juny, 281 el juliol, 279 1'a-
gost, 196 el setembre, 361 l'octubre; en canvi, el febrer nomes n'hem tro-
bades 32, i el mare 26; recordem que el dia 15 de juny trobarem 15 Alter-
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8 R. ALFSIANY I VALI,

naria en la dimensio d'un tapaobjectes; que els Hormodendrum amb els

Cladosporium foren mes abundants el juliol, etc.

Referent als bolets crescuts en plaques de Petri sempre era Penicilliurn

el mes abundant, despres Cladosporium, Alternaria i Rhizopus; el Mucor

menys en proporcio als altres mencionats, tots aquests foren trobats tot

l'any. Aspergillus, mes frequent potser a la primavera i a l'estiu, igual que

els llevats (els blancs, els grocs i menys els de color roig fort). Phonta no

excepcionalment, rarament Trichothecium, Fusariutn, Trichodernta , i sola-

EspoRvs

1-2, Ascus; 3-¢. Dlacrosporium; 5, Alternaria;

6, Herminthoscoriurn; 7, Sincephalastrum;

8-g, Cladosporiurn; ro, Uredospora; rr, Teleu-

tospora; r2, Urocvstis; 13-14, Espores

ment dues o tres vegades Verticilium i Nigrospora. Eqquicoco, malgrat que

deu estar a 1'aire per la frequecia amb que els autors estrangers el troben, no

l'hem vist mai. El miceli estcril, fins algunes vegades amb intradermo posi-

tiva en allcrgics. El Mucor mucedo i el M. racemosus, sempre els hem

trobats en cls hoes on feien pa.

Dels Penicillium, els mes nombrosos eren els que tenien rams asimctrics

portadors d'espores en llurs extremitats (nascudes en dos hoes distints),

tambe el P. biverticillata i P. syrnetrica. El Penicillium asimctrie (dos coni-

diofors asimctrics) era potser P. divaricala; solament hem vist una vegada

P. digitatum, amb conidiofors de variable llargada i molt pobre en espo-

res, tenia l'aparenca de l'esquelet de la ma.

Aspergillus, de vegades era facil de diferenciar del Penicillium, d'altres

calia un estudi llarg per a trobar el ucapn on neixen les espores. Aspergillus

niger, que to la acabellerau d'espores ben individualitzada, d'un negre molt

fort i com separada a la perifcria, el trobarem en una o dues colonies per

placa. Solament hem trobat dues vegades A. florus-oryzae, identificat a la

seccio de Micologia de la Facultat de Medicina de Paris (Mme. DREYFUS).

Mai no hem vist A. claratus amb ((cap)) allargat. D'Alternaria era mes fre-

giient l'espccie A. tenuis que 1'A. brassicae. Rhizopus nigricans, Monilia,
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poques vegades el Fusarium , algun Sphorophora que no fou possible d'iden-

tificar; alguna Stillacea que tenia l'aspecte de la tija d'un Plantago, pero

alguns dies despres les espores ho havien envalt tot, i no fou possible d'anar

rues enlla en la diferenciacio . No es veucu, com ja es sabut , en les plaques

de Petri , Ustilago ni Tilletia.

Aquestes investigations sobre el contingut en espores de faire mitjan-

cant els portes i les plaques de Petri tenen valor mes aviat d'una faiso

indirecta que directa tot ajudant a pensar des d'un punt de vista biologic.

L'estudi de les espores per 1'aparell de Durham pot ajudar al diagnos-

tic de les afeccions allergiques , i quant a l'etiologia , potser no tant pel que

fa al mateix estudi dels pollens , ja que amb aquests ultims hem diagnos-

ticat etiologicament afeccions pel pollen de Parietaria , Chenopodium, He-

lian thus ( aquesta darrera malgrat esser una composta mes aviat entomo-

fila que no anernbfrla ). L'estudi dels bolets ja desenvolupats en les plaques

de Petri ens ha permes de veure la no uniformitat de les espores en el

microclima casola dels malalts , perque al costat de plaques amb Penicil-

lium, Cladosporium , Rhizopus , Alternaria n'hi ha d'altres que solament

contenen llevats o Mucor i fins i tot nomes micelis esterils; bolets que,

preparats posteriorment en forma d'extrets , donaren o no reaccio en els

malalts a l'habitacio dels quals havia estat exposada la placa d'on proce-

dia 1'extret ; en els casos en que produlen reactions positives cutanies els

extrets eren utilitzats com a tractament.

L'etiologia de les afeccions allergiques als bolets no es facil de descobrir,

contrariament al que passa amb les afeccions per pollen de clinica mes ca-

racteristica i de proves positives mes evidents a nivell de la pell . Aixo es

degut , primer, al fet que, en comptes d'esser una allergia immediata , es tar-

dana . En les intraderuios amb extrets de bolets, mes que la reaccio im-

mediata , to valor la reaccio tardana a les 24 -48-72 hores i amb febre

lleugera (37,2-37,3-37.4 °C), amb aparicio de crisis asmatiques o be amb

una exacerbacio o una repeticio de 1'atac bronquial . No hi ha gairebe

anticossos circulants , talment que no es pot practicar la transferencia pas-

siva per mitja del serum a un normal ; els anticossos son mes aviat isolats,

la reaccio tardana pot durar dies , no solament a la pell , sing tambe als

bronquis , els quals poden donar fins i tot un estat asmatic (sense que hi

hagi millora en traslladar - los a un ambient d'aire pur); podriem dir que

els antigens o els allergens ban estat fixats un cert temps.

La prova de l'aerosol amb extret de bolets (sense que el malalt ho

sapiga ) pot donar edema facial , llagrimeig, rinitis i asma , en general pas.

sades algunes hores. Els extrets donen reaccio als malalts que tenen histb-

ria i no en donee en allergies d'altra etiologia.

Podem establir els segiients grups per afeccio allergica a bolets:

Grup i .r: Solament hi ha rinitis mes aviat estacional , o sigui a la prima-
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vera, a l'estiu o a la tardor, que es quan hi ha mes espores en faire, o be

deguda a certes ocupacions (traficants en fruites parasitades per bolets, etc.);

son, en general, pocs els casos. No hem vist mai afeccions oculars en forma

de conjuntivitis o blefaritis, com descriuen alguns autors (WOLF).

Grup 2.": Asma sol, sense rinitis. car les espores, pel fet d'esser tan

petites, passen de llarg pel conducte nasal i es dipositen a les extremitats

fines dels bronquis; asma estacional, primaveral, o a 1'estiu o a la tardor,

amb intradermo positiva als extrets que dona lloc a una lleugera infiltra-

cio cutania amb febricula, eosinofilia sanguinia, sense expectoracio i que

respon favorablement al tractament especific amb extrets; de vegades son

suficients poques injeccions de sensibilitzants, pero en general cal practi-

car-les molt sovint per cspai d'uns quants anys.

Grup 3.r: Asmatics inveterats amb crisis bronquials antigues i frequents

que viuen a les fleques on es fabrica el pa, en cases velles, humides, amb

pols, etc.; les proves amb bolets de vegades son molt positives, i d'altres,

amb prou feines; en aquests casos no es pot dessensibilitzar. Com a prova,

el malalt ha d'abandonar el seu ambient; alguns no poden rotnandre

mitja hora a la fleca sense tenir un altre atac asmatic, han de dormir en

un altre lloc. En algun d'aquests ttltims individus la injeccio repetida de

penicillina dona lloc, dos o tres dies despres, a unes crisis bronquials inten-

sissimes que duren dies i acusen mes eosinofilia sanguinia, febricula sense

calfred, lleuger dolor local al hoc de la injeccio sense que hi hagi infeccio;

en d'altres, els qui viuen en cases velles, humides, els bolets injectats pro-

dueixen crisis bronquials; a la inspeccio no s'observa res de particular, no

es veuen bolets, pero cal que abandonin l'ambient, perque les crisis d'asma

es repeteixen i poden portar fatals consequencies. Hi ha autors segons

els quals, a mes de bolets, son els miasmes que no es veuen ni s'han trobat.

Aixb fou dit a la segona Conferencia de Pollenologia, a la seccio de bolets,

perque els miasmes suposen parts moleculars d'agents diversos (recordem

que un microbi pot contenir molts antigens).

Grup 4.`: Es 1'asma en el qual es troben lesions tuberculoses antigues,

cicatricials, les quals son origen d'asma i que predisposen a d'altres sensibi-

litzacions tals com urticAria a la ingesta d'ous; reaccions positives a bolets

no solament a la pell, sing tambe al pulmo, que perduren; i que la des-

sensibilitzacio amb els extrets de bolets poca cosa fa; en canvi, si les hidra-

cides, etc. Recordem que LANGERON diu, en tractar de les blastotnicosis,

histoplasmosis, que hom cerqui sempre el terreny, la lesio tuberculosa pre-

disposant a la sensibilitzacio posterior a bolets.

Aixb es, en sintesi, el que hem trobat en la nostra practica tant en 1'es-

tudi de les espores com en llur relacio amb 1'allergia, i que 1'allergia a

bolets comprovada certament es en realitat en pots casos clinics un factor

unit: 4 casos en el grup l.r, 7 en el 2.1, 8 en el 3.r, i uns io en el 4.'
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