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JOAN VANRELL

La giiestio de la gangsena gascosa ha assolit des del

comencament do la guerra curopea un interes extraordi-

nari. S'han multiplicat les descripcions do germens noes

i s'han assentat noves teories referents a ]a dita malaltia.

Ens havem preguntat si on realitat les adquisicions i resul-

tats aportats en tal sentit per la guerra eren definitius o

i nicament d'una valor transitoria com a producte d'una

gama variadissima do concauses que debades pretenem

trobar en temps normal.

Aixo ens ha induit a l'estudi experimental do la gan-

grena gascosa utilitzant per a la seva obtencio mostres

de terra procedents do flocs ben allunyats dels teatres de

la Iluita actual.

Un lot de conillets d ' Indies foren utilitzats com a ani-

mals d'experimentacio . Les mostres de terra, procedents

dels voltants do Barcelona , eren inoculades profondament

en una ferida , practicada en la cuixa de l'animal i desbri-

dada despres obtusament . Curarem de dipositar aixi ma-

teix una resta muscular en el you de la ferida , seguint la

tccnica do Taylor.

Uns punts do sutura van terminal I'acte operators.

Les mostres do terra calissa. procedents do la muntanya
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de S. Pere i\Iartir, Pla.ga de Catalunya i terra arenosa do
]a Barceloneta donaren per resultat una infeccio banal do

la ferida. Amb la darrera mostra poguerem observar con-
traccions cloniques de 1'extremitat afecta que ens porme-

teren sospitar tetanos, sense quo progresses ulteriorment
]a malaltia.

Les clues restants mostres do terra escollides de terrenys
humics: terra procedent dun parterre de jardi i fossa co-
muna d'un cementiri produiren infeccions gaseoses tipi-
ques encara quc do.caracters deferents:

Edema gelatines, escassa formacio de gasos, wort
rapida. Pul-lulacio del Vibrio septic en Jos visceres adqui-

rint on el fetge forma filamentosa (cobai inoculat amb terra
del parterre del jardi).

Lesions menys rapidament executives encara quo mes

eltenses, produccio extraordinaria de gasos, notable grau

de miolisi crateriforme on cl punt inoculat. Mort a les

36 pores on el cobai infectat amb humus do la fossa del

cementiri. La diferenciacio bacterio'ogica posa do manifest,

al costat d'aerobis i anaerob:s banals, el B. Perfringens

i B. Belloncnsis.

Per altra bandy i a l'objecte do determinar la possibili-

tat do produccio do lesions executives amb germens ordi-

nariament banals, la virulencia dels quals s'ha exaltat ar-

tific:osament, havem procurat obtenir aquesta exaltacio

amb el b. putrifccus mitjancant cultius on serie on mitja

organic, en simbiosi a.mb germens esporulats, havent acon-

seguit obtenir-ne races quo determinaven rapidament la

mort del cobai aixi mateix amb produccio do gasos.

Donat el nombro escas d'observacions practicades no
ens (s licit establir aportacions definitives sobre la flora
de la gangrena gaseosa on el nostre pals. Tancarem, peril,
aquesta nota amb les conclusions segtients:

i) Els germens do la gangrena gaseosa, de preferencia
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anaerobis, son rays on els llocs arenosos, augmenten de

nombre on els terrenys fertils d'hunnis vegetal i mostren

la seva maxima virulencia on els Rocs on fermenten subs-

tancies organiqu(s on descompos:cio; cementiris, fe-

mers, etc.

2) Les nostres investigacions assenyalen en les infec-

cions gascoses experimentals junt amb els germens clas-

sics, Vibrion i pcrfringens, la presencia d'un germe de

guerra cl B. de Sacquepce.

3) Amb tot i. aixo i sense negar l'eficiencia d'algunes

do les bacteries descrites coin a patogenes durant el periode

d'hostilitats, cis considerem en. general coin a germens so-

cundaris, destinats a figurar escassament en les infeccions

gascoses do pau.

4) Les incloem on el grup d'especics saprofites do la

putrefaccio ]a virulencia do Iles quals s'ha exaltat on el

transcurs do la liuta per decaure ben tost, tan aviat com

desapareixi l'influx do factors transitoris (miseria organica,

fadiga, abundor de cadavers en descomposicio) quo moti-

va,ren la seva exaltacio passatgera.

Laboratori d'Obstetricia de la Facultat de Medicina.

Prof. Nubiola.


