
PRODUCTES TOXICS VOLATILS

DE B. KOCH

per

1. ALOMAR

(NOTA PREVIA)

Tota causa mecanica, fisica o quimica capacc de rompre

Ia cohesio dels elements constitutius del B. tuberculbs,

de destruir la seva estructura uitima, pot servir de base

a un metode d'isolament de toxines tuberculoses solubles.

La trituracio dels baccils tuberculosos amb sorra o

pols de vidre, l'accio del fret i del calor, l'accio prolongada

dels dissolvents del greixos o 1'aigua bullenta , la hidrolissi,

permeten extreure toxines cspecifiques del B. de Koch.

La observacio casual del fet que tot seguit exposarem,

ens va fer pensar si del B. Koch o dels seus cultius es des-

prenien amb el calor substar.cies que actuen com a toxi-

nes especifiques.

Preparavem, en un rccinte tancat, tuberculina de

Koch en gran quantitat; teniem en el bany maria per a la

seva evaporacio uns io litres de cultic tuberculos en brou

de patata i en aquestes condicions seguiem treballant du-

rant unes tres hores. Al dia segiient tres dels quatre indi-

vidus que m'ajudaven en la prcparacio manifestaren pos-

tracio general, febre de 38° a 3S° i decirnes i mal de cap,

simptomes quo duraren 24 hores. Cal observar que n'hi

havia dos que patien de tuberculosi mes o menys latent,

com s'ha evidenciat despres.
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Fou aquest fet co que em va fer investigar si realment
dels cultius vius de Koch, en escalfar-los, se'n desprenien
substancies volatils d'acci6 t6xica.

Partint d'aquesta idea, he sotmes cobais tuberculit-
zats a l'acci6 dels vapors aquosos que es desprenen dels
matrassos de cultiu, escalfats al bany maria, procurant
que no hi hagi cap mica de perdua de calor, en una
cambra de vidre ad hoc, durant temps diferents.

De la observaci6 dels cobais sempre havem comprovat
un augment de febre en l'acte de 1'experimentaci6. Tambe
havem notat l'acceleraci6 constant de les respiracions.
Passades unes quantes hores despres de 1'experiment
sembla que hi ha retorn a 1'estat normal.

Els cobais que ens han servit per a distints experiments
d'aquesta classe moren en un temps molt mes curt que els
altres cobais inoculats en la mateixa data i que no han
sofert la impregnaci6 respiratoria.

Sempre que s'experimenta amb cobais sans, es nota
una baixa de temperatura d'un grau o grau i decimes.
L'acceleraci6 respiratoria es menor. Es refan facilment,
i no han estat comprovats trastorns ulteriors.

Creiem que es pot admetre 1'existencia de substancies
volatils d'acci6 especifica en la constituci6 intima del
B. tubercul6s, i que aquestes, per la calor, es desprenen
dels mitjans de cultiu o dels cossos baccilars, i que aques-
tes toxins volatils obren com a veritable tuberculina en
el sentit de reacci6 especifica.

Actualment seguim els experiments per estudiar millor
la seva acci6 sobre els organismes tuberculosos. Incorpo-
rant-la en aigua podrem investigar la seva influencia pato-
gena sobre els teixits i la seva naturalesa quimica.
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