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Estudiant la morfologia del bacil de Koch, que ha

estat motiu de preocupacio i d'investigacions durant

aquests darrers anys, hem pogut comprovar que les des-

cobertes d'En Babes conserven tota la seva valua, ja

que ha estat facilissilna i concloent per part nostra la

seva verificacib. Emprant, pero nous metodes, hem

volgut precisar alguns punts foscos o mal definits en allo

que fa referencia a les granulations de Much, els «splittera

de Spengler i les mutacions del bacil de Koch vistes per

Ferran.

Hem utilitzat la propietat de 1'essencia de tremen-

tina com a dissolvent d'alguna de les parts que interve-

nen en l'acid-resistencia del bacil per precisar la signi-

ficacio de les granulations en els diferents moments

evolutius de la vida bacteriana.

Vet aci la nostra tecnica : bacils de Koch cultivats

en nucli solid de Besredka i amb temps diferents de

germinacio son dessecats i triturats. Aquesta pols bacil-
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lar es tracta durant sis hores per 1'essencia de tremen-

tina del pals; es centrifuga; es decanta la trementina; es
tracten amb una nova quantitat de trementina en la

qual resten dues hores centrifugant, decantant despres.

El sediment es dessecat, triturat i emulsionat en aigua,

servint aquestes emulsions per a fer extensions damunt
portaobjectes que es coloreixen segons les tecniques de

Ziehl, Graham i Domingo-Grau.

Amb aquesta tecnica hem estudiat les variations

existents en els cultius de bacils tuberculosos de pocs dies

i de dos i tres anys. Hem comparat igualment les va-
rietats humana, bovina i aviar.

L'essencia de trementina dissol les substancies acido-
resistents intergranulars dels bacils tuberculosos adults
i la substancia intergranular i les granulacions dels bacils
tuberculosos veils. La seva accio no es apreciable en
els bacils tuberculosos joves i les granulacions dels adults.

Al nostre entendre, dins la reproduccio del bacil de

Koch, el granul representa una vpoussee> germinativa

feta en un estadi en que les condicions exteriors no son

les mes aptes a la divisio bacteriana. Sempre, com una

manifestacio previa a la divisio d'un bacil, hi ha un fet

de condensacio protoplasmatica. Segons la velocitat de

germinacib, aquest estat es perllongara i es definira mes

o menys recorrent tota la gama que va de la condensa-

cio gairebe inaparent, per una rao d'intensitat dinamica,

a la granulacio molt ben diferenciada perb sense capa-

citat a voltes per a reproduir el cos bacteria quan esti-

gui situada en condicions bptimes. La nostra tecnica

permet d'apreciar quelcom d'aquests estadis demostrant

en les granulations dels cultius joves en fase prbspera

germinativa una acido-resistencia intensa i una gencia-

nofilia poc marcada. En els moments d'intensitat re-

productiva mitjana son gencianbfils el cos bacteria i les
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granulacions, pero molt mes intensament aquestes. Els
elements vells amb molt poca capacitat reproductiva no
conserven, despres del tractament per la trementina,
sing una gencianofflia granular. El cos bacteria ha
perdut les seves condicions tintorials i en alguns bacils
resten petites condensacions que no arriben a constituir
veritables granuls. En fases mes avancades no resten
sino els usplitter» de Spengler.

En el emedi# solid de Besredka, la varietat humana
germina be i la fase de granulacio es, per tant, molt
discreta en els cultius joves. Les granulacions de la va-

rietat bovina son mes evidents i persisteixen mes temps
en el cos bacil-lar. La varietat aviar dona floc a unes
granulacions mal definides, despres del tractament per
la trementina, que rarament es troben aillades del cos
bacteria.

Les granulacions de Much coincideixen amb la pre-
sencia de bacils gencianofils.

D'aquests estudis pretenem les seguents conclusions:
L'essencia de trementina to una accio dissolvent de

les substancies acido-resistents del bacil de Koch. Aques-
ta accio es mes o menys intensa segons el moment evo-
lutiu del bacil. La constitucio de les granulations del
bacil tuberculos no es la mateixa en tots els moments.

Els extrets de les substancies acido-resistents en
essencia de trementina tenen propietats altament to-
xiques.
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