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I? n una nota anterior deiem que el mobil de les primeres

investigacions realitzades per nosaltres per tal de contri-

buir a 1'esclariment de 1'etiologia de la diftcria aviar havia

estat la sorpresa produida pel fet de veure 1 ' escassa conta-

giositat observada repetides vegades en els galliners de

1'l;scola Superior d'Agricultura i en les gabies experi-

mentals del nostre Laboratori.

Tots els tractats de patologia aviar parlen de la dif-

teria com d'una malaltia altament contagiosa: de tal ma-

nera, que, segons diuen Hutyra i Marek, n'hi ha prou amb

fregar la poll de la cresta, de les barballeres o de les par-

pelles amb pseudomembranes epiteliornatoses perquc al

cap de 5 o 6 dies apareguin la inflor i la pal-lidesa on les

parts fregades, i pocs dies despres una serie de tumoracions

de la grandaria d'un gra de mill. Passats 3 o 4 dies mes,

els Ilocs emmalaltits sagnen; mes endavant la sang s'asseca

i forma crostes gruixudes, dessota les quals es forma un

exudat gris tcrbol. Al cap d'un temps, mes o menys llarg,

sota les crostes sangnoses es produeix una cicatritzacio

Ilisa; i, si la regio ha estat exposada a les influencies trau-

matiques de 1'exterior, es formaran unes vegetacions vo-

luminoses , que seran causa d ' un retard de la restauracio

del teixit patologic. Tambc Hutyra i Marek, fent-se resso
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dels treballs de Loewenthal, Schmid, Uhlenhuth i Alanteu-

fel, diuen que, si el material variolic (i per al cas pot dir-

se tambe diftcric, car avui s'accepten identics ambdos

processos) es frega per la mucosa bucal escarificada, es

produeix, be una reaccio local en forma d'incrustacio gro-

guenca lleugera, be una inflamacio difterico-crupal carac-

terfstica, que des de la mucosa bucal pot propagar-se a

les fosses nasals i a les cavitats accessories.

Nosaltres havem procedit als seguents assaigs:

r.` Una galhna de ]a col•leccio de 1'Escola Superior

d'Agricultura eminalaltf de diftcria aviar, i, per negligcncia

del guardia, convisque malalta molts de dies, amb un gall

i altres gallines de la mateixa rata, on una gabia general,

sense que, pero, cap dels companys contragues la malal-

tia. Portada al Laboratori i havent estat diagnosticada,

fou col•locada en una gabia experimental molt estreta,

en companyia de dues gallines, Puna love i l'altra bastant

vella, per tal de portar el contagi natural al maxim extrem`

pero passaren algunes setmanes i cap de les dues gallines

sanes emmalaltf. Aleshores a una de les gallines li fou

escarificada la mucosa de la llengua i del paladar, a

1'altra li fou irritada la mateixa membrana amb acid sul-

furic, i despres es fregaren amb placa diftcrica de la

malalta ambdues mucoses alterades; operacio que fou re-

petida setmanalment fins a tres vegades, i no es poguc

repetir novament perquc la galling malalta morf en plena

caqucxia diftcrica. Cap de les dues gallines experimenta-

des dona senyals d'haver sofert el contagi esperat.

2.° Una altra gallina que, procedent d'un galliner

dels afores de Barcelona, fou portada al nostre Laboratori

malalta de diftcria, clinicament greu, fou col-locada tambe

en una gabia experimental petita, on companyia de quatre

gallines mCs, d'edat i de rata deferents. Totes quatre

companyes foren objecte d'una escarificacio lingual 1 pa-
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latina, i d'ulterior friccionament amb membrana difterica
acabada d'arrencar de la malalta. Ensems es procura que
1'abeuradora comu a les tint gallines de la gabia fos un
mitja de contagi, per a la qual cosa es submergiren en
1'aigua del dit recipient plaques difteriques de la gallina
malalta, tenint gran cura de no renovar aquesta aigua i
d'afegir-hi cada tres o quatre dies nous fragments de ras-
pat bucal de la difterica.

T ampoc aquesta vegada reeixirem, car, malgrat soste-
nir aquesta tactica durant dos mesos, les gallines sanes no
emmalaltiren.

Simultaniament, en una altra gabia teniem dos pollas-
tres malalts de difteria, en companyia de gallines sanes,
i cap d'elles caigue difterica.

3.` La gallina difterica de 1'experiment anterior havia

esdevingut extraordinariament malalta: les plaques difte-

riques, ultra cobrir la major part de la boca, s'havien pro-

pagat cap a 1'esofag i cap a la gorja, Pent dificilissima la

respiraci6; 1'animal estava completament anorectic, i el
seu conjunt semblava el d'un quadre septicemic que
amenacava acabar rapidament la seva vida. En aquestes
condicions procedirem a sangrar-lo al blanc, i, de la sang
obtinguda corn a resultat d'aquesta operaci6, n'injectarem
io cc. a una de les gallines sanes, i 5 cc. a una altra del
mateix lot. El resultat de les injections fou completament
negatiu.

La comunicaci6 d'aquestes observacions a la Societat
de Biologia no to per a nosaltres cap mes objecte que apor-
tar unes dades que demostren la necessitat de sotmetre
a revissi6 l'etiologia de la difteria aviar i moltes de les
consegiiencies que del seu pretes coneixement es deriven.

Laboratori de Patologia Animal dels Serveis de Rama-
deria de la Mancomunitat ds Catalunya.


