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E N presentar el nostre punt de vista patogenic de la tuberculosi no 
ens entretindrem pas a fer historia de totes les visions fisiopatolo- 

giques que s'han tingut de la tuberculosi. Els tres períodes de Ran- 
Le (1) s'han aguantat com a fórmula doctrinal fins a Lowenstein (2). 
Aquest amb la generalització de les bacikl&mies ha donat nous horit- 
zons, pero avui ja comenca la revisió del mateix Lowenstein. 

Nosaltres, sense rebaixar la importancia del bacil, ens sembla quz 
s'ha de fer ressaltar molt més la del terreny. Sota el punt de vista ba- 
cillar ja s'han fet moltes coses i meritories. Ens sembla que del costat 
((terreny,] hi ha molt més a fer. Per aixo, en comencar i declarar que 
el bacil de Kochesta condicionat seinpre per un tcrritori especialiscim, 
fem la tuberculosi una malaltia distrofico-bacillar, El bacil de Koch 
exigeix unes condicions vigoroses del terreny on assenta, la qual cosa 
ens obliga a estudiar la tuberculosi del costat de les distrofies. 

Un xic d'historia . 
En repassar la historia de la distrofia, trobem dues interpreta- 

cions cabdals, que es turnen successivament, talment com si la dava- 
Hada de I'una condicionés la bufada de l'altra. 

Una interpretació periferica, la qual fa dependre el procés d'un 
trastorn general, sense lesió organica., 

Una interpretació ccntrai que atribueix el trastorn a un &san, 
sistema o aparell lesionat. i que, com a conseqü&ncia donaria lfoc al 
síndrome ~idistrofiai~. 

La primera en I'ordre cronologic, és la perif&rica, assentada en 
I'antiga- concepció dek- humors i les discr.+sies, 

El progrés anatomic, i el coneixement dels organs, fa reeixir una 
tesi central i organicista que Lavoisier (3) supera retornant al concepte 
periferic. i 
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El metabolisme és una combustió 

Lavoisier generalitza la funció biologica, com un procés energe- 
tic en que s'esdevé igual com en una combustió. 

Substritum i 0% = cendres + calories. 
Aquesta visió profunda, encamina de be11 nou a un sentir peri- 

feric, i la culpa dels procecsos distrofics no arrenca dels organs, sinó 
de la qualitat de les combustions. 

Una nova bufada científica, aquesta vegada en el camp de la 
fisiologia experimental, torna a desfer camí i condueix allí on érem 
abans de Lavoisier Cada malaltia arrenca d'un organ malalt, d'una 
.lesió central determinada. Els noms de C. Bernard (4). Ludwie. (51, 
Pasteur (6), ressonen a primera fila. 

Bouchard, fill espiritual de Lavoisier 

Arribem al crepuscle del segle XIX i una altra vegada tornem a 
la visió penferica. Ara és Bouchard (7) Segueix les petjades de La- 
voisier. Entre les cendres del que aquest havia dit, hi retroba aquella 
equació fonamental que assimila el procés biologic a una combustió, i 
per aixo afirma que mentre la combustió és completa l'organisme és 
eutrofic. Be11 punt s'arriba a una combustió total, llavors es presenten 
deixalles a migcremar que emmetzinen l'organisme i donen el quadre 
d'una distrofia. 

Distrofia i braditrofia són una mateixa cosa 

Notem, doncs, que per a Bouchard, distrofia és equivalent a com- 
bustió retardada, o si volem a braditrbfio. 

Al sentir de Boucbard, mentre la combustió és completa no hi 
ha trastorn, perque aquests productes terminals són inofensius i s'eli- 
minarien ficilment pels respectius emuntoris. 

Així- que la combuctió es fa dificil, les mol&cules orginiques no 
s'acaben de cremar. Queden, entre les deixalles, complexos de gran 
contingut calbric i de molt de pes molecular. Dificils d'eliminar i d'ac- 
ció netament en acumular-se a l'organisme, donen lloc a 
una distrofia. 

Totes les distrofies tindrien un cert parentiu. El denominador comú 
seria ticombustió incompleta~i o més curt abraditrbfia>;. Segons si les 

dificultats en la combustió són en els glícids, en els Iípids, en els pro- 
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tids, en els nucliprotids, etc., donaran una forma o,una altra. Pero 
I'essencia fisiopatologica no seria gaire diferent en cada cas: Un 

mateix esquema serveix per a totes. (Vegi's fig. n.' 1 .) 

Tal com deixa les coses Bouchard, es queden durant una colla 
d'anys. Ja ben entrats en aquest segle hom accepta la visió netament 
periferica de Bouchard. La distrofia és un problema de combustió 
completa o incompleta. Es un ~roblema que, per tant, no depen d'un 
Organ Icsionat. Es tot I'organisme que crema de pressa o a poc a poc. 
Es la cillula, és el teixit, és, en una paraula, la periferia. 

Bouchard en fa un va massa 

Les tres grans distrofies-Diabetis, Obesitat i Cota-s'hi des- 

criuen al costat d'altres malalties a les cjuals, exageradament, se'ls 
atribueix un mateix origen. Acjuesta exageració fa trontollar la visió 
general de Bouchard. El raquiticme, I'osteomalicia, I'asma i tantes 
d'altres malalties les cjuals són situades injustament per Bouchard en- 
tre les distrofies, troben una explicació patoginica diferent a la massa 
ingenua de la combustió retardada, i així comenca el descridit de les 
combustions. 

Adhuc entre les veritables distrofies es troba un moment contrari 
a la interpretació perif&rica així que Mering (8) i Minkowski (9) lliguen 

amb llaFada estreta la diabetis amb el pancreas. Amenasa de reeixir 
novament una tesi central, nrganicista, i entretant es desacredita pau- 
latinament la Gsió periferica de Bouchard. 

Amb tot, podríem dir que es manté un concepte periferic dissi- 
mulat. Es restringeix cada dia més el patrimoni de la distrofia. Cada 
dia compren menys nombre de malalties. Amenasa d'escapar-se, fins 
i tot, la diabetis. Ningú no gosaria fer reviure Bouchard, pero es man- 
tenen els seus punts de vista, almenys davant el procés distrofic, es- 
sencialment considerat. No abasta tantes malalties, pero es conserva 
el punt de vista general de la combostió retardada. 



la distrofia és una malaltia del catabolisme 

En el llibre de Leschke (10) es resumeix el teneny distrbfic, si fa 

o no fa amb les següents ~aracterísti~ues: 
1 .' Després de menjar, els distrbfics tenen un major increment 

del pes. 
2.". Per tal de sostenir el pes, els cal una ració alimentiria més 

petita que la normal. 
3.' Una ració alimentiria normal, dóna lloc a l'engreixament. 
4.t A igual quantitat de ració alimentina, els distrbfics tenen 

una major quantitat d'excreta. 
5.L Posats en dejú, la perdua de pes es fa molt lentament. 
6.' Presenten hipotermia de dejnni i en dormir. 
7.L Acumulació de productes intermediaris mal cremats. 
Vegeu com en cada apartat s'hi llegeix la mateixa intenció ; un 

retard de la combustió, una cathbolia minvant, més prbpiament una 
broditrbfia. 

Distrofia i combustió com en temps de Bouchard 

Aquest punt de vista fragmentari de les distrbfies ve augrnentat 
amb l'adquisició del metaholímetre. Magnus-Levy (1 1) aporta la noció 
de despesa de fons o metabolisme basal, i amb l'ajuda d'aparells de 
mesura directa o indirecka es calcula ficilment el balan$ calbric del 
nostre organisme. 

Arnb qualsevol dels a~arells  moderns, hom mesura la quantitat d'O, 
que va a cremar teixits, i la quantitat de COZ resultant dSaquesta com- 
bustió. S'accentua encara més aquesta visió parcial de la distrbfia. El 
desequilibri metabblic es condemna simplement a un retard de la 
combustió i aixb ens sembla que ja no es pot admetre tan senzi- 
Ilament. 

No tot és combustió 

La combustió és només un tros del catabolisme. Compta tant com 
I'oxigenació (veritable combustió), l'oxidació per deshidrogenació i 
més que I'una i l'altra, els canvis electrbnics amb perdua d'electrons, 
que són la modalitat d'oxidació més corrent en bioiogia Doncs hé, 
les mesures metabolim&triques, només molt indirectament poden me- 
surar els tres tipus d'oxidació, i sovint no mesuren més que les 
oxigenacions brusques, que justament no s'escauen mai en la inti- 
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mitat del citoplasma cetlular. Allí sempre es tracta d'una oxidació 
sense oxigen, en un medi anoxibiotic, ja sigui per deshidrogenació, 
ja simi per intcrcanvi electronic. 

El metabolímetre mesura el grau de combustíons orghniques 

Per aixo no ens pot sorprendre que Bickel ( 1 2 )  digui textualment 
així: iiEs denomina metabolisme basal el. conjunt d'oxidacions que 
verifica I'organisme en dejú i en la inactivitat més completa. A aquest 
metabolisme. basal li correspon un determinat consum d'oxigin que 
es pot mesurar per l'estudi dels canvis respiratoris. Cal, pero, tenir 
en compte que no tot 1'02 que representa un paper actiu en la inti- 
mitat mefabolica de l'organisme, prooé de l'aire de respiració. A 
conseqüencia de transformacions químiques sofertes per moltes subs- 
tancies organiques es pot despendre oxigen aprofitable per a altres 
processos químics. >r 

1 afegeix en un altre paragraf: <<Ni tots els canvis o les transfor- 
macions realitzades a I'organisme són processos d'oxidació, ni tots 
els processos en els quals es gasta oxigen són processos de combus- 
tió. Si prescindim per complet dels processos de síntesi para14els als 
processos d'oxidació. en el cos es desenvolupen els processos de des- 
doblament en els quals no es gasta oxigen; per exemple, la pri- 
mera fase de la transformació de la glicosa en &cid Iactic. De la mateixa 
manera-com ens ho han demostrat les investigacions de Warburg (13) 
-es pot reconeixer ~ a m b é  un desdoblament en la retina de l'ull, en 
el teixit testicular, en el teixit carcinomatós, en els quals, pel con- 
tran, I'oxidació és completament secundaria. Acabem de dir que no 
tots els processos de I'organisme en que es gasta oxigen són processos 
d'oxidació. Sobre aquest particular podem recordar els fenomens que 
es rea1itze.n en les síntesis oxidatives en les quals en constituir-se una 
molecula complexa té lloc una fixació de I'oxigen. Exemple n'és el 
cas del glicogen a partir de I'acid lactic. Pero com que ja hem dit 
que el consum de I'oxigen en el canvi de gasos en els pufmons és  una^ 

mesura aproximada de la quantitat d'oxidacions i de la termogenesi, 
aquel1 altre oxigen que es consumeix en altres reaccions no oxidants 
en el cos, deu procedir d'aftres fonts, és  a dir, del que ha quedat 
disponible en el procés de desdoblament de les substancies organi- 
ques i de les seves mol&cules. El cos utilitza naturalment per als seus 
fins el primer oxigen que troba a mi ,  sense tenir en compte la seva 
~rocedencia. ii 



<<En les oxidacions que es verifiquen en el curs del metabolisme, 
el carbon de les substancies organiques pot ésser oxidat fins a formar 
&cid carbonic. Perb no tot el carbon es crema fins a formar icid car- 
bonic, sinó que part del carbon abandona el cos en combinacions més 
complicades En tant que el carbon que s'oxida fins a formar &cid car- 
bonic, apareix gairebé per complet en l'aire respirat, en canvi, la 
resta del carbon que d'una manera oposada s'elimina sense formar 
icid carbbnic, constitueix el que se'n diu carbon desoxidat, i s'elimina 
gairebé en la seva totalitat per I'onna.>i 

a Junt amb els processos d'oxidació es verifiquen també els anome- 
nats processos de desdoblament de mol&cules,org~niques complicades, 
en la formació de les quals no hi ha cooperat cap oxidació. Aquestes 
substancies, corn ja hem dit en una altra ocasió, han d'ésser combi- 
nacions de carbon més complicades que les de l'acid carbbnic. Un 
d'aquests productes finals del procés de desdoblament, és, per exem- 
pie I'acid Iactic, el qual s'obté de l a  glicosa i constitueix, per tant, 
una primera part del carbon disoxidable de 1'orina.i) 

~ P o t  ocórrer, també, que l'oxidació s'hagi iniciat en el carbon 
de mol6cules més complexes, pero sense que aquesta oxidació hagi 
arribat fins a la formació d'icid carbbnic. Les sustancies formades 
en aquestes oxidacions parcials poden apareixer com a substancies 
riques en carbon en I'orina, i constitueixen llavors una segona part 
de carbon disoxidable de I'orina.ii 

U n  descuit greu: I'Anabdia 

Nosaltres anem més enlla que Bickel. De tot el que havem trans- 
crit es pot concloure que no tot el catabolisme es pot mesurar per 
les despeses d'O,. perque ni tot I'Q s'empra per oxidar, ,ni-aixb 
sobretot-totes les oxidacions es fan amb oxigen. Ben altrament, sem- 
bla que la combustió en el sentit classic, només intervé un nombre 
molt redúit de  vegades. Generalment es tractaria de canvis electro- 
nics o de senzilles desmolisis simplificadores. 

Pero és que encara ens sembla més important un altre punt No 
tot el metabolisme és catabolia; o millor encara, la catabblia repre- 
senta, en volum, la meitat del metabolisme. L'altra meitat va repre- 
sentada per I'anabolia. 

1 és curiós que a ningú que parlés en fisibleg del metabolisme no 
se li ocorreria de parlar només que de la catabolia. Davant el procés 
més elemental es disticgeix sempre I'assimilació i la desassimilació. 
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En la Biologia més rudimentaria es parla tant de I'anabolia com de  
la catabolia, en la Bioquimica més complexa, hom dedica tantes pla- 
nes a la síntesi com a la desintegració. 

L'eutrhfia és la resultant d'uu equilibri anabhli-eatabolia 

Per contra, en parlar de les desviacions del metabolisme, hom 
ignora l'existencia de la primera meitat i sembla que tot vingui segons 
que la catabolia es faci normal o anormal, 

Si l'eurítmia metabolica coincideix amb un equilibri iust entre 
anabblia i catabolia, és molt natural que els trastorns metabolics, les 
distrofies puguin ésser també anab&liques i catab&liq"es. 

Així veiem com en el terreny constitucionalista es contraposen 
dues tendencies ben netes. Una anabolica, amb predomini del para- 
simpitic ; una altra, catabolica, amb predomini del simpatic. 

No cal &e diguem que arnb el sistema nerviós autonom hi van 
les glandules endocrines; unes simpatice-mim&tiques, unes altres pa- 
rasimpatico-mimetiques. 

El quadre adjunt, inspirat de Nicola Pende (14) pot donar idea 
d'aquesta base constitucional. (Vegi's fig. 2.) 

1 aquesta dualitat no és una exageració d'escola. Els tipus ana- 
bolics i catabolics, els trobem en el llenguatge de Stockard (15), a 
a America, sota la denominació de tipus t~lateralsn i iilongitudinalsii, 
en el llenguatge de Mac Auliffe (16), sota la denominació de arodói> 
i <,plan, en el Kretschmer (IQ, amb la denominació d e  ecicloide- 
picnicr) i sesquizoide>> en el Tandler (18) uhipothnicn i ~ ihi~er t&~ici>.  
iihumit~, i iieixutt!, etc. 

Histoldgicoment el tipus anabolic té un predomini del teixit inters- 
ticial. El catabolic, de teixit parenquimatós. El primer esta hidratat, 
ja que el seu terreny físico-químic comporta una forta hidrofília per 
l'estat de dispersió especial dels seus coiloides. El segon és eixut i sar- 
mentós, els seu colloides tenen una especial hidrofobia. Els indivi- 
dus no retenen I'aigua. 

Anotc3micament el tipus anabblic o vagotonic és, com diu Pen- 
de (19). brevilini, megalosplinic, hipemegetatiu, mentre que el cata- 
bolic o sirnpitico-tonic és tot el contrari. 

Fisiolc3gicament el tipus amibolic és  bradipragic, resistent, de  
funcionament robust, bradipsíquic o de mentalitat lenta, pero també 
robusta. 

Per al catabhlic només hem d'invertir els adjectius. 



Farmacol&gicament, els tipus catabolic i anabolic, són de so- 
bres coneguts d'enca que Eppinger (20) i Hess (21) han precisat la seva 
especial sensibilitat a les respectives drogues. 
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Volem remarcar el fet següent que al nostre entendre és fona- 
mental : 

Les proues de tolÉr&ncia.-Avui, en fer una exploració acurada 
d'un terreny constitucional, hom no descuida les proves de toleran- 
cia. Aquesta capacitat de retenció que tC l'organisme tradueix primor- 
dialment, l'aspecte anabolic del subjecte, puix que tot allo que -no 
pot fixar, s'escapa en mol&cula..sencera, sense previa catabolia. Es 
busca la capacitat fixadora, o integradora, aquella meitat anabolica 
tan injustament oblidada en parlar de la fisiopatologia de los dis- 
trofia. 

Resumint aquest primer punt de vista direm quz I'eutrhfia és la 
resultant d'un equilibri perfecte entre I'anabolia i la catabblia. (Sim- 
pitic-parasimpatic.) 

Distrofia! i eutrofia tenen les mateixes bases fonamentals 

La distrofia pot ésser també anabblica o catabolica. Sovint es com- 
pensaran I'una i I'altra, pero el procés fonamental deprendra del me- 
canisme inicial, Tant li fa una anabolia minvant com una catabolia 
exagerada. Els efectes darrers gairebé se snperposaran. El mecanisme 
fisiopatolbgic sera diferent per cada cas. 

Remarquem la diferencia fonamental amb el concepte cl&ssic de 
la distrofia. Allí es tracta d'un retard més o menys gros de les com- 
bustions. Aquí es tracta del trastorn d'un equilibri format de dos 
components. El seu punt just és teoric. Tota una escala de valors fa 
passar insensiblement des de I'equilibri perfecte a les desviaciorl, 
per predomini d'un dels dos components (amb compensació) i fins 
arribar a una des~om~ensació definitiva i entrar en una franca dis- 
trofia. 

Exemples 

Al nostre entendre, un exemple típic de distrofia anabblica el 
constitueix I'obesitat endogena. Hom l'ha volgut retolar com un retard 
catabolic, amb la deria de les combustions que tan simplement va 
dibuixar Bouchard. Pero, realment, no es tracta d'un retard catabolic, 
sinó d'un incrernent anabolic, que és justament el contrari. 

Copiem de Pi i Sunyer (22): ((Queda per discutir--qualsevol que si- 
gui el me~anisme íntim de la distrofia-si hi ha o no hi ha retard nutri- 
tiu. Com en el cas de la diabetis, en I'obesitat tampoc no es produeix 



disminució del metabolisme total. En els obesos, el metabolisme basa1 
no és ,  per terme mitja, inferior als dels individus sans, la qual cosa 
vol dir que les oxidacions en conjunt no estan deprimides. Boothby (23) 
i Sandifort (24) han fet, en una sola serie, 94 determinacions en obe- 
sos, i han trobat que en un 81 per 100 dels casos les xifres són abso- 
lutament normals, entre + 10 i -10; sois en 9.5 per 100 estan compre- 
ses entre + 15 i -15 ; sols en 3 per IW obtingueren valors baixos en- 
trz -16 i -20 i en un I per 100 augmentats fins a + I6:Els resultats 
d'altres determinacions per diferents autors que han utilitzat els meto- 
des i els procediments de calcul moderns, coincideixen a demostrar 
que , com a terme mitja i practicament, hom pot donar per normal el 
metabolisme basal en I'obesitat. 

Així, doncs, no hi ha retard general de la nutrició.r> 

Pero més endavant el mateix Pi i Sunyer no s'arriba a desentendre 
d'aquest bouchardisme tan corrent i diu: tipero aixo no vol dir que 
no hi hagi algun o diversos retards parcials en les etapes interme: 
dies, especialmeni, obstacles en el complicat procés de la combustió 
dels greixos i de llur aprofitament pels teixits, de la mateixa manera 
com en la diabetis és essencial la dificultat en la utilització de la 
glicosa. t i  

No, Aixo seria una conseqüencia. El procés fonamental es ana- 
bolic. Ho corrobora el nietabolisme basal, les proves de tolerancia, la 
hidrofília d'aquests malalts, la tendencia a l'engreixament (anabblia) 
tot i que de vegades mengen relativament poc. 

Per nosaltres la diabetis té un punt inicial de trastorn anabolic. 
Més tard, ben aviat, interfereixen desviacions cataboliques, de retard 
unes i altres. pero aquestes darreres sempre secundaries. Per contra, 
la gota sembla més bé una distrofia catabolica, el procés inicial de la 
qual seria un retard de la combustió. 

Més neta seria la condició anabolica o catabolica si partíssiy 
de malalties que afectessin d'una manera inicial les endocrines. Un 
trastorn de la tiroide (simpatice-mimetica per exceil&ncia) donara sem- 
pre una desviació inicial catabolica, per excés o per defecte segons 
que es tracti d'una hiperfunció o d'una hipofunció. 

Un trastorn inicial del pancreas, donara lloc a una desviació ana- 
bolica per tractar-se d'una glandula parasimpatico-mimetica. 
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Mecanisme íntim de la distrofia 

Ens interessa ara remarcar l'estat actual del problema en la seva 
intimitat físico-ouímica. 

Primer pla: correlaeió neuroquírnica. Segon pla: ions 

El simpitic i les endocrines entre els processos endogens. i les 
vitamines entre els exbgens, serien els.mecanismes de correlació fisio- 
Ihgica que posarien en joc l'anabblia i la catabblia orginica, gricies a 
la seva actuació sobre I'equilibri i h c  de l'organisme. 

Així, doncs, en un primer esquema fonamental podríem dir: 

Simpitic ~2 Endocrines Vitamines 

Equilibri ibnic 

Per tant, els sistemes neuroquímics de correlació, serien elc ope- 
raris que condicionarien un trofisme anabolic o catabblic en funció 
d'uns ions determinats. 

Els ions serien les eines de treball del sistema neuroquímic 

La importancia d'aquests ions cada dia es fa més palesa amb les 
adquisicions que aporta la físico-química. 

Ringer és el primer de precisar la importancia d'aquests elements 
fent estudis en brgans isolats. 

No ion*, sinó equilibri de ions 

Aviat es demostra que no es tracta d'un ion determinat, sinó d'un 
equilibri de ions amb activitats antogoniques. Dues primeres modali- 
tats d'antagonisme. Anions i cmtions; exemple, fosfor i calci. Mono- 
valenfs i bivalcnts; exemple, sodi i calci. 

La conclusió d'aquestes experiencies a les quals fan aportacions 
valuosíssimes, Hofmeister (25), Loeb (26). Zondek (27), Zwardema- 
ker (28), Viale (29), L¿iewi (30). Haberlandt (31) i Sorensen (32), és que 



la vida evoluciona sota un equilibri ibnic harmonitzat a una gran com- 
plicació. Antagonismes de signe i de 'valencia en primer terme. 

Triple equilibri de ions 

Ben aviat, es dibuixa una tercera modalitat d'antagonismes. La 
de reacció icido-alcalina la qual arranca d'un sol estament de ions. 
Els H* contra el OH--, per dir-ho així. 

1 sota aquest triple equilibri: de signe, de oal&ncia i de reacció, 
evoluciona la vida amb -1 seu trofisme especial que ve condicio- 
nat per aquells elements antagonics; 

Les experi&ncies de Loewi i d2Haberlandt que demostren que si 
I'estimulació nerviosa es mostra activa és perqu& allibera una deter- 
minat element químic, electronic, són la confirmació d'aquest punt 
de vista. 

Avui no podríem dir tan simplement com Zondek quan deia que 
el ion Ca &S el satklit del simpitic, corn Na l'és dsl parasimpatic. 
Es tracta d'un equilibri. En trencpr-se I'equilibri, pot predominar el 
Ca o el Na, 'pero sincronicament hi haura decrements i increments 
d'antagonistes i agonistes respectivament. 

En el balanc definitiu quedara un predomini, un desequilibri que 
condicionara un trofisme especial. Aquest desequilibn comportara 
cnmpensacions previes, per tal d'ajnstar-se a una funció integradora, 
com sempre passa en biologia. 

Tercer pla: Cokioides i oxidacions 

En un primer pla tenim la relació de sistema neuroquímic o equi- 
libri ionic. Diríem més esquematicament: 

/ est~tic=colloides 
Ne~ro~uímia-iions 

\ dinimic = oxido-reducció. 

Com intervenen aquests ions en el metabolisme cetlular? Per in- 
termedi dels coiloides orginics. Heus aquí un nou pla: 

Neuroquimia -+ inns + colloides. 

Els nostres plasmes són un complex colloidal, un medi electrolí- 
tic. La, dispersió miceilar o la seva floculació condicionara tot el 
trofisme plasmitic. 
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L'estabilitat colloidal, és funció dels ions 

Es de sobres conegut en físico-química que l'estabilitat col.loSdal 
es troba condicionada Gnicament pels electrolits del seu redós. No té 
res d'estrany que en els plasmes I'eucolloidabilitat o la discolloida- 
bilitat depengui exclusivament del medi ionic. 

Superfície coiloldal i diastases 

La dispersió o la floculació coloidal condiciona primordialment un 
procés de superficie micellar. I aquest primer fet quantitatiu ja ens 
parla de dues coses fonamentals: les accions fermentatives i I'esta- 
bilitat. 

Mentre es discuteix I'acció íntima de les diastases (en totes les 
reaccions orginiques) hom recull dues adquisicions definitives: la de- 
pendencia d'alguns ions i sobretot la importancia de la superficie col- 
loidal, fins al punt que s'ha proposat una interpretació netament 
miceElar per un procés d'adsorció, 

Pero si l'equilibri ibnic en general es manifesta sobre els colloides 
modificant la seva superficie per dispersió (augment) o per fIoculació 
(disminució), l'acció especial dels ions H+ i OH- actua sobre un 
nou punt de vista coLloldal de gran transcendencia metabolica. 

El punt isoel&ctric 

Seria 'recordar tot el volum d'expzriencies de Procter i Wil- 
son ( 3 3 ) .  Loeb ( 3 4 ) ,  Pauli ( ? 5 ) ,  Michaelis (36).  etc., fer un 
inventan de la significació del punt isoelectric en els coiloides i d'una 
manera especial en els prbtids. Recordem només que el pH del medi 
condiciona totes les propietats primordials del cokloide, en el sentit 
que quan es troba a I'entorn del seu punt isoelectric totes elles passen 
per una valor mínima. Totes les propietats del coUoidi es redrecen, 
ensi  i enlla del punt isoel&ctric; la conductibilitat electrica, la visco- 
sitat, la tensió superficial, les propietats osmotiques, i-remarquem 
que com cap altra-la imbibició o capacitat de retenir aigua (hidro- 
f ília). 

Pero si I'eucoloidabilitat condiciona les accions diastasiques, la 
imbibició, i totes les característiques rnicellars, no és menys evident 
que de la interacció de ions i colloides en surt condicionada a primer 
rengle la capacitat oxido-reductora dels teixita, considerada aillada- 
rnent com un procés mitabolic independent. 
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justifica una deshidrogenació. Pzr a oxidar un cos, tant li fa que es 
guanyi oxigen com que es perdi hidrogen. Les experiencies que porti  
a terme són reeixides i aviat es generalitza el seu punt de vista. Bat- 
telli (&), Stern (41), Parnas (42), Thumberg (43), etc., hi fan aplicacions 
metabbliques concretes i arriba un moment que fins i tot es creu que 
I'oxigenació directa en biologia no té sentit. 

3.' modalitat 

Finalment, a partir de Clark (44) es dibuixa un tercer periode 
que amenasa l'oxigenació directa i i'oxidació per deshidrogenació. El 
trofisme dels teixits, en la intimitat ~ i to~ la smi t i ca ,  no s'efectua ni per 
fixació d'oxigen. ni per perdua d'hidrogen. Es tracta d'un desequilibri 
electronic per excursió d'algun electron. La fuga d'un electron, equi- 
val a una oxidació. El guany d'un electron equival a una reducció. 
La possibilitat de fer mesures potenciom&tnques exactes, que donen 
la valor precisa del potencial d'oxidació o de reducció fa guanyar 
terreny a la visió electronica, i sota la denomiuació de  rH o potencial 
de  H, s'hi aplega tota. una croada d'investigadors moderns. Michae- 
lis (45), Hopkins (46), Dixon (47), Vles (48), Reiss (49), Keilin (SO), 
etcetera. 

Les tres modalitats s'escauen en l'organisme 

Avui no sabriem mantenir una tesi exclusivista. Hopkins per 
una banda i Dixon per una altra han fet l'aproximació d'aquests punts 
de  vista. En Biologia es donen les tres modalitats d'oxidació. No es 
tracta d'error d'interpretaeió. 

Gosaríem a dir que a mesura que ens endinsem en l'organisme 
es complica I'oxidació. La més externa, la que es fa al pulmó en 
fer-se I'hematosi seria una oxigenació directa. Encara es produiria en 
la major part d'humors rics en nuclis tetrapirrolics, i en el cas parti- 
cular de la combustió dels lipids de cadena llarga no saturada. 

En els fogars de combustió, com el fetge, on es  cremen indis- 
tintament glícids, Iípids i protids, hi hauna primordialment deshidro- 
genacions. 

En Ja intimitat citoplismica, els canvis serien tot simplement 
electronics. Ben entes que els productes residuals d'aquestes oxida- 
cions electroniques, per més específiques que siguin, en sortir del 
citoplasma estaran sotmesos a deshidrogenacions i més postcriori 
ment a oxigenacions directes, un cop fora del control ceUular específic. 



Les oxido-reduccions estan sota el control ionic 

Acabem de veure que el trofisme cellular comporta tres modali- 
tats d'tixido-reducció. Ara cal que demostrem que totes elles estan 
sotmeses A I'equilibri ibnic que en certa minera cootrolai regula els 
sistemes de correlació de I'organisme: 

Les oxigenacions directes en ellaboratori s'esdevenen a altes 
temperatures (ignició). Si en I'organisme es fan combustions i es fixa 
O, a 3 7 O  és gricies a la intervenció dels ferments que ¡<activen» 
I'oxigen i així es fa possible la seva fixació a temperatures baixes. 
Oxidases i peroxidases caurien sota el control de les superfícies col- 
loidals i de la influencia ionica atenent només la seva naturalesa dias- 
thsica. Perb si seguim els defensors moderns d'aquesta modalitat 
d'oxidació, defensors corn Warburg (51), que creu encara en l'exclu- 
sivitat d'aquesta oxidació per a totes les funcions orginiques, ells 
mateixos ens donen la dependencia estretíssima que busquem entre 
oxidació i equilibri ibnic-co'loidal. Diu aixi: iiEn la respiració cel- 
lular entren en joc dues forces: una específica itinica i una altra no 
especifica colloldal. La primera ve representada per un agent quími- 
cament actiu com a transportador de l'oxigen, el rqual, com hem de- 
mostrat, en tots LIS casos es tracta d'un cos ferruginós. La segona 
ve representada per la condensació de la substancia oxidable i de 
I'oxigen en les superfíeies coUo5dals (adsorció) que formen el sistema 
heterogeni de I'estructura ce1lular.n 

Les oxidacions per deshidrogenació 

Es troben així mateix sota el control itinic-colioldal. L'aportació 
de les deshidrogenacions ha permes isolar una modalitat de ferment , 

anomenat dehidrases o deshidrogenases. Com totes les diastases es 
troben sota el control de la superficie mice'lar i per tant de la major o 
menor dispersió coiloidal. Perb, a més d'aixb, hom estudia en aquesta 
modalitat d'oxidació unes substancies intermediaries, acceptores d'hi- 
drogen entre les quals es troba a primer rengle el giutatíon, tripeptid 
descrit i ectudiat per Hopkins. El mateix oxigen es pot considerar un 
acceptor d'hidrogen per a formar aigua, i aquest és el motiu-diu 
Wieland ( 5 2 k u e  moltes deshidrogenacions semblin oxigeoacions. 
L'oxigen ha fet un paper passiu, ha recollit I'hidrogen quz s'ha lliurat 
en actioar-se el substratum en funció d'una dehidrasa. 

Doncs bé, si prenem per exemple el glutatíon, per ésser dels 
més estudiats, ens trobarern que, com tots aquests acceptors interme- 
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diaris, es pot pres-ntar en dues formes. Oxidat i red&, amb una 
alternativa pendular que dependra exclusivament de I'equilibri ionic 
acido-bisic. En rnedi Acid (pH per sota de 6.8) només és estable la 
forma reduyda o el glutation sulfhidrat GSH. 

En medi alcalí, només intervé el dutatíon en forma oxidada o 
disulfur GS-GR. 

Per aixo en el primer cas fara d'oxidant i en el segon de reductor 
i I'un i l'altre es troben condicionats per l'equilibri ibnic (icido-bisic) 
del medi. 

Pero la dependencia ionica va mCs enlla després de les expe- 
riencies de Harrisson (57), el sual demostra que en oxidar-se el glu- 
tatíon cal que hi hagi indicis de rnetalls ionitzats i senta la tesi que 

. la funció oxido-reductora dels acceptors requereix la presencia de 
catalitzadors metallics (Fe i Cu). 

Les oxidacions per canvis electrolítics 

Finalment ens trobem e0 la tercera modalitat d'bxido-reducció, 
o sigui per canvis electronics. Una vegada rnés parlariem de I'acció 
general de la superficie colloidal, atesa la funció fermentativa de les 
citocromo-oxidases, de les dehidrases anoxítropes que tant han servit 
per conciliar I'anterior teoria amb I'electronica de Clark. 

Ens interessa més parlar d'una influencia específica referida a1 
cas concret del rH. Per aixo ens servira el sistema d'ibacs que dóna 
el mateix Clark (58) Noti's que a un mateix potencial de H2 s'obtenen 
diferents valors de rH, pero amb el ben entrs que, a mesura que 
s'acidifica el medi, baixa el rH;  i inversament, en medi alcalosic. 
a igualtat de potencial (E) puja el rH, 

Una vegada més es repeteix el cas del glutation. Aquí d'una 
manera general. El complex ionic icido-basic, condiciona el nivel1 
oxido-reductor del teixit, és a dir, el seu moment rnetabolic. 

Primera conclusió 

Després de fetes totes aquestes consideracions físico-quimiques 
podem treure una conclusió, El rnetabolisme esta condicionat per I'e- 
quilibri idnic i per l'ectructura co8oidal. L'oxido-reducció esta sempre 
sotmesa a una acció fermentativa (colloidal) i a una acció ibnica que 
pot ésser especifica de determinats ions o anespecífica d'equilibri ici- 
do-basic. 



ParaNeIisme físico-químic i fisiopato16gic 

En arrribar aquí, cal que indiquem un fort parakelisme que hi 
ha entre les dades físico-químiques i les f i s i ~ ~ a t o l ~ ~ i q u e s .  

Efectivament. Sigui un terreny vagotonic amb predomini de  teixit 
intersticial, brevilini i amb la tendencia fisiologica a I'nnabolia. 

Les dades físico-químiques ens donen per a aquests individus una 
alcalosi, un predomini dels cations Na i K sobre el Ca, i per tant les 
condicions idonies perque es realitzin les reduccions. Fa ben poc, en 
resumir les adquisicions físico-químiques ja ben consagrades, deiem 
que en medi alcalí el glutatíon actua de reductor i tot el1 es troba 
en forma de  sulfhidrat (CSH). Així mateix deiem que el rH seweix 
parallelament a I'alcalinització talment com si aquesta condicionés en 
certa manera la capacitat d'bxido-reducció. Les dades de Clark en 
aquest sentit són definitives. 

El seu sistema d'ibacs és un testimoni grific i experimental. 
Així mateix podríem dir en un terreny simphtico-tonic, o tipus ca- 

tabolic, pero invertint totes les dades. Fa bonic de veure com les 
dades fisi~~atologiques, coincideixen i confirmen les físico-químiques. 

Conclusions generals 

Ara caldri que fixem bé, a manera de resum, I'escala de  jerar- 
quies que trobem en el trofisme normal. Així ens sera més senzill par- 
lar de les desviacions o distrofies. 

En síntesi podríem esquematitzar el procés trofic així: 

Endocrines 2-7 Nerviós <- Vitamines 

Eauilibn ionic 

ta t  oimdtica). 
\ Gnndhria micel.lor (sir- 

rrrficie. flociilacib). 

i no cal dir que l'equilibri eutrofic sortiri d'una exacta correlació de  
tots aquests mecanismes. 

En aquesta estratificació de  jerarquies és facil endevinar dues 
coses: 1.- Que la resultant trhfica es pot condicionar per qualsevol 



d'aquests plans d'acció. Afectant el sistema de correlació neuroquí- 
mic o bé accionant directament sobre I'equilibri ionic, o bé actuant 
encara sobre els colloides o sobre elsistema oxido-reductor. Es compren 
encara que, com més avall es faci I'actuació, més eficac i menys du- 
radora sera. Més eficac perque és evident que davant d'una acidosi, 
una cubministració de bicarbonat, endovenosament, calmara instanta- 
niament el símptoma, o bé davant d'un edema per imbibició c~~lo ida l ,  
una injecció de salirgan. Menys duradora també perque si no s'afecten 
els reesorts superiors que condicionen I'acidosi o l'edema, es restau- 
rara tot seguit el símptoma gricies als mecanicmes de correlació exis- 
tents. 

Per contra si apuntem més amunt, al sistema de correlació, que 
a final de comptes és el q u ~  ha de condicionar la desviació anabo- 
lica o catabolica, farem una reacció menys &ida pero més persistent. 

S'endevina una segona resultant d'aquest esquema, i és que 
afecta I'acció reversible de molts dels seus components. En Biologia 
es tanquen els cicles en gairebé tots els esglaons perque es tracta 
sempre de reaccions reversibles. Així, per exemple, hem posat indi- 
cació expressa de reversibilitat entre endocrines i nerviós tancant un 
petit cicle. Podríem posar-lo així mateix entre pla superior i mitja, puix 
que és evident que I'equilibri ionic condiciona al mateix temps la 
sensibilitat funcional dels elements del primer pla. 

Per tot bi ha una estreta sinergia funcional i la distrofia surt d'un 
predomini fort d'algun d'aquests elements. 

Aplicacions practiques 

Del concepte simplista de Bouchard ens en queda una 
dada de gran valor. L'acumulació de substancies mal cremades. 
Aixo no tindra sempre la valor patogenica que se li havza 
atribui't. Pero sera d'una innegable utilitat per al diagnostic. Nosaltres 
no ens hem proposat en aquest article de parlar en particular de cada 
distrofia, pero ens hem promes de donar una visió general del quadre 
de les distrofies a la llum de la fi~io~atologia moderna. Per aixo no 
escatirem el valor diagnostic de cada cas. pero no regatejarem valor 
a la recerca de substancies intermediaries per a ajudar a I'orientació 
d'una distrofia total o parcial i dintre d'aquesta, si es tracta de lípids, 
glícids, pr&tids o nucliprotids o d.alguna modalitat de dintre aquests 

grups. 

Quant a fisiopatologia, la rígida concepció de les combustions 



retardades, ens sembla massa simple. Al se; lloc proposem de dis- 
tingir d'una manera fonamental les distrofies anabOliques de les cota- 
boliquea. Dintre de cada grup procurar investigar si es tracta d'un 
retard o d'una acceleració i finalment controlar si ér total o bé parcial. 

Pricticament és molt facil dur a terme aquestes orientacions ja 
que I'exploració en aquest sentit no és gens difícil. 

Exploració del terreny 

Abans que tot cal explorar el terreny. Davant d'una ?uposada dis- 
trofia, cal distingir si aquesfa assenta en un iiterrenyx anabolic o bé 
catabolic. Més propiament, amb tendencia a les reduccions o bé a les 
oxidacions. 

L'exploració del terreny avui és cosa freqüent, N'hi ha prou amb 
4 o 5 dades fonamentals. Per exemple: 

l. Morfologia general. 
2. Ca-Na-P, en sang. 
3. Reserva alcalina en sang. 
4. Reacció farmacologica del sistema vegetatiu. 
Hom pot mesurar encara el punt isoelectric, pero per portar a 

cap aquesta mesura cal un utillatge complicat i no gaire freqüent. 
Es possible, algunes vegades, reconeixer I'estat especial d'alguna 

glindula de secreció interna, pero en aquest cas, si ella sola domina 
el quadre, sera una endocrinopatia clarament palesa. Sinó, encaixa- 
ra en el quadre general de I'exploració del terreny i sera un de  tants 
factors que, sinergicament amb els altres, condicionara aquell terreny 
especial. 

Distrbfies essencials i terreny distrofic 

No ens hem proposat altra cosa que donar una noció general de la . 
fisiopatologia de la distrofia. Per aixo no entrarem en el detall de cada 
una de les distrofies totals o parcials, anaboliques o cataboliques que 
es poden presentar. 

Sí que ens interessa remarcar, pero, la diferencia entre distrofia 
essencial i terreny distrofic. En el primer cas, la distrofia és tot el 
quadre i no cal dir que el procés morbós assenta sobre un terreny dis- 
trofic. 

Volem significar amb la denominació de terreny disfrdfic, aquel1 
procés, complicat per un altre agent patologic, com és ara un bacil. 
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Sigui per exemple la tuberculosi. El bacil de Koch, condiciona la seva 
existencia en uns límits tals d'oxidació que només s'aconsegueixen 
si el paratge on assenta té un rH especial. 

Gosaríem dir que la tuberculosi és un exemple de distrofia catabo- 
lica parcial. En la nostra classificació diríem: 

1 .' Terreny catabolic. 
2.' Distrofia per acceleració. 
3.' Acceleració parcial (dels lipids). 
En aquestes cundicions, el bacil de Koch es troba en el zeu punt 

dolc, de tal manera que hom arriba a oblidar el terreny i parla només 
d'una malaltia baci1,lar i pensa en bacil en I'etiologia, en la patogenia 

i en el tractament. 
Al nostre entendre-com hem dit en altres ncasions-la base dis- 

trofica és de tal manera esencial per a la tuberculosi, que un terreny 
o un altre pot desfigurar u impossibilitar la vida del bacil (cures d'en- 
greixament, d'anabolia). 

Promeses terapkutiques 

Tota aquesta visió general deixa entreveure un punt. Una estreta 
' 

correlació de funcions i un grau de complicació inherent a totes les 
coses de nutrició. 

Sota el punt de vista terapeutic, tut aixb es pot resumir en una 
orientació anespecífica. Al costat dels tractaments específics que ata- 
caran l'accident exogen (bacillar o no) de I'ordre que es vulgui, cal 
intensificar d'una manera primordial, la defensa general de l'orgrr- 
nisme, i coliaburar amb els sistemes de correlació per tal de contri- 
buir a fer un terreny inadequat al desenv~lu~ament del procés morbós. 

Aquesta terapeutica anespecífica sera heroica quan afecti els 

ions (pH, Ca, etc.), els cuHuides (pHi, imbibició, etc.) o els complexos 
oxido-reductors, pero no per ésser simptomatica ser: menys eficac i 
menys duradora. Per contra sera orientada en un sentit d'alta integració 
fisiologica quan se sensibilitzen els sistemes reguladors neuroquímics 
com és ara I'actuació coordinada sobre el simpatic, el parasimpatic, 
les endocrines simpatice-mimetiques i parasimp~tico-mim~tiques. Re- 
furcar I'un, al mateix temps que s'inhibeix I'altre, i en termes generals, 
defugir les drogues per emprar substancies com més biologiques sigui 
possible millor, adrenalina, insulina, tiroidina, acetilcolina, etc. 



CAS PARTICULAR DE LA TUBERCULOSI (DISTROFIA 
CATABOLICA PER ACCELERACIO) 

La tuberculosi assenta en teixits en que predominen les oxidacions 

Coincidlnt amb la qualitat altament aerbbica del bacil de 
Kocb, trobem que la tuberculosi sempre assenta en teixits de grans 
oxidacions. Nosaltres gosaríem dir que per al desenv~lu~ament d'a- 
quest bacil és condició indispensable que el terreny estigui despla- 
cat en el sentit de les oxidacions. 

Aquesta afirmació c'escau igual de fer-la en el bacil estudiat expe- 
rimentalment (in uitro) que en el cas de malaltia. 

Tothom coincideix que es tracta d'un bacil primordialment aerobi. 
Els conreus fets amb tata condícia sobre medis adequats, només donen 
creixement de colbnies en la mateixa interfase Iíquid-aire. 

Algú ha parlat d'una aerobiosi estricta (R. T. Hawlett) ( 1 ) .  Aixb 
no és cert. Es evident que vegeta en teixits com la melsa, el fetge i el 
ronyó. Es evident.encara, que Hueppe ha aconseguit fer reeixir una 
sembra en medis talment anerobis com un ou sencer, tapant immedia- 
tament amb un xic de cera el forat petitíssim fet a la closca amb la 
punxada d'una agulla, per tal de fer la sembra. Tot aixb, per0, ens 
diu que el bacil de Koch viu en un terreny de grans oxidacions. Tals 
són, per exemple, el brgans abans citats 'on abunden les c&llules ma- 
abfagues (reticuloendoteli) i, per consegüent, els processos d'oxi- 
dació. 

Així mateix diríem de la cita d'Hueppe (2) .  car és ben sabut que 
I'OU és un terreny físico-quimic on assenten grans oxidacions. Per 
citar només una determinació de Warburg (3), recordem les expe- 
riencies que relacionen la respiració de I'ou comparada a la d'esper- 
matozou : 

Respiració de l'espermatozou 1 
=- 

Respiració de I'ou no fecundat 500 

Respiració de I'esparmatozou 1 -- - 
Respiració de I'ou fecundat 3.500 
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Amb tot, el bacil de Koch no és rigorosament aerobi en el sentit 
estricte del mot. Viu i es desenvolupa bé, en terreny on hi hagi una 
respiració activa. Encara que sigui intramolecular. Encara que sigui 
per accions electrolitiques de les que avui es consideren oxidacions i 
no oxigenacions. 

Les condicions del terreny del bacil de Koch són limitades jus- 
tament per aquesta potencia oxido-reductora. La respiració activa és 
un gran element per a afavorir el creixement de les lesions específi- 
ques del bacil de Koch. 

Les nostres experiencies fetes en aquest sentir són ben demos- 
tratives. Preparem una solució d'orpisol (barreja reductoxa estabilit- 
zada a -250 m. v.) i la barregem amb medis estabilitzats segons la 
següent norma : 

N . O  1 N . O  2 N," 3 
+ + + 

Patata - - - 

Als rnarcats amb el signe positiu hi hem afegit 3 gotes de solució 
estabilitzada a 250 m. v. negatius. 

Desp& d'aixb, tots els tubs són sembrats de bacil de Koch. 
Als 20 dies trobem els següents resultats: 

Patata : 

l .  Tots els tubs positius marcats amb una + són esterils. 
2. Colonies abundants en els tubs 2 i 3 de la serie marcada amb 

el signe - i molt menys intensa en el n." 1 de la mateixa serie. 

Loewenstein : 

l .  Tots els tubs + , esterilitzats i netament descolorats de llur 
color verd característic. 

2. Colonies abundants en tots els tubs negatius. 
Per tal de fer més demostrativa l'experiencia, recomencem les sem- 

bres en tubs igualment disposats, per bé que ara tots són addicionats 
de tres gotes del complex oxido-reductor abans emprat. Aquesta vegada 
hi hem afegit un indicador i I'hem dividit en dues porcions. L'una i'hem 



portada a 250 m. v. positius, l'altra I'hem deixada al seu valor d'origen. 

Els resultats han estat els següents: Esterilització total dels tuhs 
on afegírem unes gotes de solució estabilitzada a -250 m. v. Colonies 
abundants en els medis on afegirem la de  1250 m. v. 

Per tant, almenys in uitro, sembla ben eviderit que aquesta con- 
dició físico-química, és ben indispensable en el ter:eny del bacil de  
Koch. 

Ara anem treballant per tal de limitar exactameiit els rH  de detenció 
del creixement del bacil Koch. 

Aixi mateix observem que les lecions especifiques assenten en ter- 
ieny de grans oxidacions. 

En primer terme destaca la tuberculosi que assenta en el pulmó. 
Després trobem la tuberculosi en elements, la funció normal dels quals 
es la fagocitació i per tant la combustió-per processos d'oxidació. Leu- 
cbcits, monbcits ..., tais són les localitzacions limfitiques, .lameísa, etc. 

A continuació tenim les denominades quirúrgiques, perque sovint 
van acompanyades d'un amas de sang arteria1 amb el consegüent enri- 
quiment d'oxihemoglobina de gran poder oxidant. 

Després el ronyó que, segons Barcroft (4j, combustiona l'onzena 
part de l'oxigen total de disposa l'organisme ; la pell, etc. 

Seguint aquesta escala descendent, arribaríem al múscul, terreny 
totalment anaerobi, que no és mai lloc on assentin tesions específiques. 
Per dir-ho així, el bacil de Koch no troba el medi de cultiu prou oxige- 
nat per a poder viure-hi. 

Aquest parallelisme entre la freqü&ncia de la tuberculosi i e l  grau 
de  combustions trobat en els teixits per Warburg (5) ens permet con- 
firmar que el bacil de  Koch exigeix unes condicions al terreny, relacio- 
nades amb el seu rH cosa que també es dedueix de les nostres expe- 
ri&ncies fetes in uitro. 

Si, per altra banda, observem com influeix sobre la malaltia un 
terreny general de grans oxidacions o de petites oxidacions, una vegada 
més veurem la confirrnació d'aquesta presumpció. En efecte : quan pre- 
dominen les oxidacions, hom diu que tenim un individu catabdlic. 

Histol~gicamenf, predomini del teixit parenquimatós sobre I'inters- 
ticial, 

Anatdrnicament, magror, microsplicnia, longilinis. 
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Fisiol&gicament, predomini de les funcions del simpatic i de les 
gl&ndules simp&tico-mimetiques. 

La tuberculosi gairebé sempre es troba damunt d'aquest terreny. 
Físico-químicament, és un terreny d'oxidacions. Presenta un rH molt 
baix, capas per tant, de produir funcions respiratbries molt intenses. 

Així, per exemple, trobem la tuberculosi molt sovint en individus 
hipertiroidians i en les magrors essencials. 

A proposit dels primers, diu Marañón (6): «En un gran nombre de 
casos de tuberculosi d'evolució larvada, inicial, en joves, el quadre 
clínic es caracteritza, abans que res, per una reacció hiperfuncional de 
la tiroide (basedowisme tuberculós de Pende). Aquest hipertiroidisme 
explica molts símptomes de l'anomenat antigament estat pretuber- 
culós. Amagriment ripid, taquic&rdia, "11s vius i brillants, reaccions 
vasomotores intenses, fogositat de la libido, etc. Es de notar que aquests 
basedawians tuberculosos només apareixen en les formes inicials,). 1 
més endavant afegeix: «En tot bipertiroi'disme tenac al tractament, re- 
cidivant, s'ha de cercar el focus infecciós amagat, que segurament el 
manté. Aquesta sospita és especialment Ibgica, quan el quadre hiperti- 
roide s'acompanya de febreta com esdevé gairebé sempren. 

En un altrz passatge el mateix Marañón (7) escriu: I IP~I  que 
afecta la febreta i en general lec hipert&rmies hipertiroides, hem de  
tenir en compte que sovint no són expressió d'un procés tiroide, sinó 
i<revelació,~ de focus infecciosos latents que gricies a la irritabilitat neu- 
rovegetativa propia de I'hipertiroldii, es posen de relleu. Per exemple, 
són molt freqüents els consecutius a focus tuberculosos i una de  les 
manifestacions d'aquest hipertiroidisme reacciona1 és la hipertermia>]. 

Així mateix trobem que el terreny anabolic presenta una resisten- 
cia natural a la tuberculosi. El mixidematós, l'obes essencial, etc., bo i 
que no són organismes de grans defenses, tenen una certa immunitat 
tuberculosa. E. Grafe (8) diu textualment: ~L'afirmació categorica que 
I'obesitat confereix una immunitat contra la tuberculosi, és un proble- 
ma a discutirii. Nosaltres assenyalem I'existencia del problema que es 
repeteix per al mixidematós. 

Experi&nciea fetes «in vivo» 

lniciats amb aquest bagatge, hem provat de fer «terrenysi> anabo- 
lics i catabblics experimentalment. per tal d'estudiar la re~e~tibil i tat  
que tenien a la tuberculosi. 



En el cobai: Hem preparat tres lots de cobais, A, B i C. 
A = cobais tiroidectomitzats, 
B = cobais testimonis. 
C = cobais inoculats d'orpisol. 

criiica núm. 1 

Ras i curt, hem assajat de fer un terreny anabblic per via endo- 
crina en A, per via química en C. , 

A continuació hem inoculat els tres lots de  nou cobais amb bacil 
de  Koch (via subcutinia). 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  65 

La mitjana de les pr&fiques que acompanyem ens donara idea del 

curs que han seguit aquests animals. 
Cobais testimonis: Heus aquí( gr?ifica 1 )  la corba de pes: 
En les ordenades hi ha els grams de pes, en les abscisses els dies del 

8 11 14 17 20 2 26 29 2 5 8 11 11 17 20 23 25 

Grifica núm. 2 

Corbci d e  pes 
Cobais tiioidectomitzats 
Inbc<ilats b. Koch, el dia 8. 
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mes. Noti's com tots els animals moren. Aquestes corbes ens donen la 
rnitjana. Tots els cobais van ésser inoculats el dia 8. Als 35 dies ja 
cornencen a morir. Tots acaben arnb lesions especifiques. In loco, es 
fa un gros abscés amb sortida d'un pus esp.& i abundants bacils de 
Koch. 

Per contra. la grifica obtinguda amb els inoculats d'orpisol és la 
posada a segon terrne. 

En aquesta grifica (núm. 2). abscisses i ordenades tenen el mateix 
ir que sentit que en I'anterior. En el lloc que marca una sageta vol d' 

aquel1 dia es va subministrar a I'animal una injecció de 2 c. c. d'or- 
piso1 amb blau de metile (leucoderivat). Noti's que elscobais sobre- 
viuen indefinidament a la inoculació de tuberculosi que també es 
féu el dia 8. 

Finalment. la grifica núm. 3, és la que correspon als cobais pre- 
viament tiroidectornitzats. 

La tiroidectomia del cobai número 20. va ésser practicada el dia 
8 d'agost del 1934. El testimoni histolbgic de la peca és el que acom- 
panyem (fig. 4). Abans de I'operació pesava 402 gr. Als 30 dies s'ino- 
cula de bacil de Koch (80 rnilions) i pesa 510 gr. Ha augmentat més de 
100 gr. als 30 dies de la intervenció. 

El cobai número 18 va ésser operat el dia 28 d'agost. Pesava 176 
grams. El testimoni microgrific de la pega extirpada presenta unes 
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vesícules molt plenes de  Iíquid colloidal com es pot veure en la micro 
número 5, que acompanyem. Se li inocula bacil de Koch, als 20 dies 
de la i n t e~enc ió .  

El cobai núm. 16 va ésrer operat el dia 12 de julio1 i fins al cap 
de  vuit setmanes no s'inocula de bacil de Koch. La micro núm. 6 
mostra també una abundancia de teixit coAoidal. 



D'aquestes primeres experiencies es pot recollir en primera apro- 
ximació, una afirmació important i és que el terreny braditrdfic, tant 
si és provocat per via endocrina com per via química, és d'una resis- 
tencia ,especial per .a la tuberculosi. 

En el gos: Si per contra, extirpem el pancreas, per tal de treure e1 
primer factor endocrí de predominanca anabolica. farem un terreny 
de tipus catabolic. Per tant, apte per a deixar assentar tesions tu- 
bercuIoses. 

Després de fer la pancreototomia subministrem insulina, per tal 
que I'animal pugui sobreviure. La inoculació intraperitoneal de bacil 
de Koch provoca lesions especifiques i l'animal mor abans deis90 
dies. 

Per contra, la mateixa inocufació en gossos testimonis, no arriba 
a tuherculitzar I'animal. Només una vegada hem trobat un abscés 
sense reacció general. Un cop obert sortia un pus esp& que contenia 
abundantíssim bacil de Koch. 

Steinbach i DeskoGtz (9) fan aquestes mateixes experiencies 
gairebé simultaniament amb les nostres. Els resultats que obtenen són 
identics als que hem obtingut nosaltres. Ells treballen amb lots de 6 
gossos testimonis i altres tants de pancreatotornitzats. 

Observacions clíniques 

Aquesta relació estreta entre pancreas, taquitrdfia i receptibilitat 
tuberculosa I'hem poguda constatar encara en un diabetic tuberculós 
d'evolució gravíssima que nosaltres hem estudiat. 

Abans citarem un cas de Thannhauser (10):. De bon antuvi aquest 
autor fa notar que la tuberculosi pulmonar és una complicació fre- 
qüent de la diabetis i és notori-diu-que en millorar el tiactament 
dietetic de la diabetis, aquesta complicació es fa molt menys fre- 
qüent. 

Giessinger ( 1  1) fa l'autopsia de tots els diabetics que passen per 
la seva clínica i troba que el 42 per 100 estan afectats de lesions pul- 
monars especifiques. Frerichs (12) en troba un 50 per 100. 

V. Noorden (13), indica que entre els jueus del sud de Rússia la 
tuberculosi pulmonar complica molt més sovint la diabetis que a la 
població occidental. 

Amb tot, actualment es troben valors estadístiques molt més pe- 
tites i és de molt interhs remarcar que Thannhauser (18) ho atzibueix 
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al tractament dietetic rigorós que avui es fa portar als afectats de 
diabetis. 

El fet més important a retenir és que quan el diabetic es com- 
plica arnb tuberculosi pulmonar els seus processos s'influeixen desfa- 
vorablement : Vegem el cas clínic que descriu Tannhauser: 

«Jove de 14 anys, alumne d'estudis secundaris; antecedents de 
diabetis a la família. Fa tres anys que es demostri l'existencia de gli- 
cosúria: Havors la quantitat de glicosa ascendí al 4 per 100. El ma- 
lalt havia estat sotmes a observació diverses vegades a l'hospital, i 
cada vegada se li havia donat I'alta sense tenir glicosúria ni cetonúria 
i arnb una tolerancia de 60 gr. de pa. Durant un any no sofri cap ob- 
servació; passat aquest temps torna a ingresar a l'hospital en estat 
precomatós, el qual va desa~areixer mitjancant el tractament per la 
insulina, Després d'un tractament de dos mesos abandona I'hospital: 
se li administren 30 unitats diiries d'insulina arnb la corresponent 
quantitat de glícids. Després de prosseguir, al principi regularment, 
f'ús de la insulina, augmenten progressivament les forces del jove de- 
macrat, i prescindeix de la insulina per economia. Coma d'aparició 
brusca; el pacient ingrecsa a l'hospital en estat comatós, que també 
desapareix arnb 1'6s de la ihsulina. Pel tractament continuat durant 
diversos mesos arnb l'administració de 30 unitats diAries d'insulina, 
s'aconsegueix mantenir el pacient sense glicosúria ni cenotúria. De 
sobte, i sense cap fenomen prodrbmic, es desenrotlla una pleuritis 
seca al costat dret i a continuació infiltració tuberculosa del lbbul pul- 
monar superior dret. La infiltració tuberculosa provoca en poc temps 
la fusió, de manera que tot el lbbul superior es torna gairebé una gran 
caverna. El procés s'estén ripidament al putmó esquerre. Des del co- . . 
menc de I'afecció tuberculosa fins a I'acabament per mort, només 
transcorren tres o quatre setmanes. Durant la greu afecció tub,ercuiosa, 

acompanyada de febre de mitjana intensitat, el pacient, mitjancant 
I'administració d'insulina. es conserva sense glicosúria i només albu- 
nes vegades va tenir indicis d'acetona.)~ 

Aixb compagina arnb els dos casos nostres que donem a conti- 
nuació. Es tracta de dos malalts tuberculosos i un d'ells diabetic avan: 
cat. Ens sorpren I'accident de no trobar cap punt isoelectric, almenys 

des de pH 5 fins a pH 10. Volguérem repetir l'experi&ncia per tal 
d'eixamplar la zona del pH, i el malalt havia mort a les 24 hores. Aci 

tenim els resubats. 
Malalt, Josep Montserrat, 50 anys, 50 gr. de sucre. Tuberculosi 

cavitiria avancada. Acetonúria. El dia 3 d'abril del 1934, se li treu 



sang per mirar-li el punt isoelectric. S'opera amb serum barrejat amb 
120 c.  c. d'aigua fisiolbgica. Els valors obtinguts són els de la grafica 
número 7. 

El que més crida I'atenció d'aquests resultats és la inversió total 
i a tots els tubs, de  la ceirrega electrica perimiceWar. A més hi ha 

una manca absoluta de punt isoelectric (almenys entre pH 5 i 10). 

PH 

Voltatge.  . . . 
Alcohol hcetona . 

Sulfat amoi~ic . . 

5 8 9 10 
A A -A 

24 23 26 

O x  O x  O x  . 
x X Y X X 
X X X X 

x 
X X 
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PH 4 5 6 

A A 

Voltatge. . . . 25 25 22 24 

FI . f l .  fl. 
AlcoholAcetor~a. 

X X X X ' X  
X 

Siilfatambnic. . 
X 

talment com si els protids de la sang haguessin perdut la seva carac- 
terística d'ésser amfoters. 

A les 24 hores d'haver-li extret sang, el malalt havia mort amb 
una quantitat forta de  sucre a I'orina, tot i que se'! medicava amb 
insulina. 

Nornés havíem tingut un altre cas sense punt isoelectric compres 
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entre 5 i 10. Es el que donem a continuació: Malalta, J. Aresté. Pneu- 
motdrax~bilateral. Tractada amb sanocrisina. Aquesta, pero, com es 
pot veure (grifica 8) pels valors adjunts. no dóna inversió de cirrega 
micellar. Amb tot, la malalta mor al cap de molt poc temps. 

Grafe (15) també afirma que entre les malalties que amb major 
freqüencia compliquen la diabetis cal citar la tuberculosi i afegeix 
més endavant: sen general es pot admetre que les formes lleus de 
diabetis queden influenciades favorablement per una tuberculosi, men- 
tre que en les diabetis avancades la tuberculosi és una complicació 
calamitosa>>. 

Es així mateix eloqüent el cas invers; la tolerancia dels tubercu- 
losos a les dosis altes d'insulina. L'exemple que donem a continua- 
ció, de Crafe, correspon a una dona de 40 anys. 

Resistencia relativa a la insulina en la diabetis associada a tuberculosi 

Tot cembla coincidir amb un terreny catabolic idoni per a la 
tuberculosi. 

De vegades es diria que la tuberculosi fa involucionar un procés 
diabhtic Ileu. Aixd ha fet dir a Lundberg (16) que probablement du- 
rant el procés tuberculós es lliuren a la sang productes resultants de 
la proteolisi-l'agmatina?-que farien una acció semblant a la de la 
insulina. 

Rosenberg (17) opina així mateix, després d'haver comunicat al- 
gunes observacions sobre casos de tuberculosi que han fet involucio- 
nar diabetis incipients. 

Data 

13 mar<; . 

15 S 

18 n 

20 S 

22 » 
24 a 

28 » 
29 » 
30 3 

4 abril 

-- 

Alimentacid Observacions 

2 . 0 ~  - 2 . 2 ~  u l o r i e ~  diaties. 70 23.0 - 
80 gr. d'hidrats de carbon i 
prop de Sogr. de proteines. 

Igual 

70 30.4 - 0.295 

100 23.7 - 
120 30.G - 



S E C C Z O  D ' O R / G / " V A L  73 

Tot plegat ens sembla ben aprofitable. El bacil de Koch assenta 
en un medi d'oxidacions justament antagonic del terreny insular, La 
insulina provoca una braditrofia, terreny anabolic, de fortes reduc- 
cions. Per aixo en insuficiencies avancades, quan el pincreas esta 
talment descompensat, un procés tubercuiós incrementa i agreuja la 
situació deficitiria sota el punt de vista anabolic. 

Per contra, en una diabetis incipient, un estímul taquitrofic-tu- 
berculosi-pot representar una sobreexcitació insular i una involució 
aparent del procés diabetic inicial. 

Significació del terreny sota el punt de vista físico-químic 

Davant dSaquesta influencia remarcable que té el procés Oxido- 
reductor en el desenvolupament de lesions específiques, hem siste- 
matitzat un treball de recerca físico-química, per tal de precisar la 
valor de les constants del terreny biologic. Al nostre entendre, només 
dintre d'unes determinades constants, podria evolucionar el bacil de 
Koch. Enqi i enlli es fa impossible la seva actuació. 

Aquestes constants afecten la naturalesa coiloidal dels plasmes 
tissulars per una banda, i la seva funció respiratorieper una altra. 

En efecte, els nostres teixits, a final de comptes, són complexos 
col~oidals estabilitzats més o menys, en funció del medi electrolit en 
que estan dispersos. 

Per tant. el problema d'aquesta estabilització és un problema ne- 
tament colloidal. Per aixo ens ha semblat d'un gran interes estudiar 
el punt isoel&ctric perque així d'una vegada coneixem, el pH, i el 
potencial de descart entre pH-pHi, que és el que ens ha de traduir 
la majo, o menor estabilitat dels colloides plasmatics. 

La recerca del punt isoelectric a carrec del doctor Piñol (18) l'hem 
di ta  a terme per cataforesi i la tecnica detallada la descriu el doctor 
Piñol (19) en un treball de recent publicació. A grans trets, es tracta 
d'un tub d'electroforesi com el que publicavem a la pig 170 del vo- 
lum primer ~ 'ARXIUS.  El plasma a estudiar es col,loca entre les claus del 
tnb en U. En les respectives branques s'hi disposa I'aigua fisiologica al 
mateix pH del Iíquid plasmatic. 

Aquest tub es repeteix sis vegades. Cada tub s'emplena en con- 
dicions iguals, pero, portant el líquid a pH diferent. Cal tenir bona 
cura d'estabilitzar 6 pH diferents i sempre disposar I'aigua fisiologica 
al mateix pH del Iíquid problema. Els 6 tubs es disposen en serie fent 



una bateria de tubs de cataforesi com indica l'esquema del gravat 
superior de la pagina 132 del volum primer d'A~xius. 

Després de passar-hi el corrent electric un temps suficient perque 
e s  polantzin les micelles en una de les dues branques, e s  mira sepa- 

PH 

Voltatge . . 
AlcoholAcetona 

Sulfat ambnrc . 

4 
A 

25 

X  
X X X X X  

. X X  

X X X X  
X Y X X X  

X X X 

X 

5 
A 

25 

6 
A 

t - + - 4 - + + - + -  
25 

9 
A 

25 

7 
A 

25 

8 
A 

52 
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radament el contingut d'aquestes per tal d'escatir el moment de  la 
inversió de  la cirrega micellar. 

Els resultats obtinguts respecte d'aquesta constant, són estudiats 
detalladament pel doctor Piñol en una altra banda. Aquí apuntarem que 
en el terreny tuberculós hi ha  sovint, un desplacament cap a l'es- 
querra. Les quatre experiencies que donem a continuació (grifiques 

PH 

Voltatge . . . . 

Alcohol Acetona . 

Sulfat amonic . . 

A 

25 25 25 23 25 

x x 
X X X 
X X 
x 

X 



PH 

Voltatge . . . . 25 25 

AlcoholAcetona. 

X X 
X 

Sulfatamdnlc. . 
X X 

X X X + 
X X X 

1 

9, 10, 1 1  i 12). remarquen que el pH es troba per damunt de 8.5. Per 

tal, fortameut desplacat de la seva valor normal. 
Notem, encara, que la grhfica núm. 10 palesa un punt neutre de 

segona especie entre 5 i 6. No és  infreqüent trobar un tercer accident 
d'aquesta constant que podria interpretar-se com si fos el que Vles (20) 

anomena punts singulars. 
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De les nostres experiencies fetes en aquest sentit es despren: 
f.' Que la reacció crítico esta notablement augmentada en el ter- 

reny tuberculós. 

2.n Que en els casos preus, premortals, el punt isoelectric no 
s'arriba a trobar ni a pH 10 i que, per tant, la reacció critica pren un 
increment especial. 

GriGca núm. 12 

Voltatge. . . . 2.5 

Alcohol Acetona . x x 
X X 

X x X 
X 

~ ~ a t a m ~ i c . .  
X X X X 



Recordem que la reacció crítica tradueix la diferencia que hi ha 
entre el pHi i el pH del medi. Reiss (21) crida I'atenció cobre 
aquesta valor i afirma que en els teixits rigorosament fisiologics és 
sempre molt petita, i que no depassa gairebé en res de la unitat. 

Nosaltres l'hem trobada duplicada, tnplicada i quadruplicada en 
alguns Casos de tuberculosi. Vles (22) demostra que en una gran part 
de trastorns patologics, és compromesa la intimitat físico-química del 
protoplasma i dels humors, i que aquesta modificació és palesa perque 
s'acostuma a augmentar la valor de la reacció crítica. 

Per aixo avui el punt isoelectric (pHi) es considera com una cons- 
tant biologica sensibilíssima. El seu desplafament és un dels factors 
que condiciona el terreny fisico-quírnic, adobat o reiractari, a una de- 
terminada malaltia. 

Funció respiratoria 
Totes les coses vénen enllacades en el Ilenguatge biologic més 

pur. El desplafament del punt isozl&ctric augmenta fa dispersió de les 
micelles colloidals del plasma. Per tant, augmenta I'estabilitat i la su- 
perficie total dels coiloides. Aixo és una contribució a profit de les 
activitats moleculars, del canvis electronicc, en una paraula, dels pro- 
cessos d'oxidació i en darrer terme de les funéions respiratories. 

Aixo és una comprovació més de la suposada alca de les funcions 
respiratokes, característica de les lesions tuberculoses. En la simplifi- 
cació molecular, hi ha simples dislocacions (primer graó de la fer- 
mentació de la giicosa) i canvis electrhnics o veritables oxidacions. 
Tots aquests processos tenen un peu d'increment així que augmenta 
la superfície colloidal o la dispersió micellar. Si s'esdevé una cosa i 
l'altra tindrem un lloc adobat-físico-químicament parlant-pe~ al 
creixement de les lesions especifiques de Koch. 

Ara bé, així com per fer la mesura de la dispersió colioidal tenim 
el punt isoelectric que en certa manera condiciona la grandaria micel: 
lar, per coneixer exactament la taxa dels processos respiratoris tenim 
mesures indirectes, que són : 

1 rbl. 
2." Metabolisme basal. 

C 3.' Quocient - de I'orina. 
N ' 

rH en els tuberculosos 

Aquesta constant ha de jugar un fort paper segons es dedueix de 

les condicions que, com venim diznt, es troben en el terreny tuberculós 
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No se'ns escapa que la major importancia ha de raure en el rH 
tissular i que aquest. malauradarnent. no I'hem pogut mesurar elec- 
irometricarnent. Tot el que es faci arnb pastetes o rnacerats, no tradueix. 
naturalrnent, la funció fina del teixit en plena activitat. 

Nosaltres hern fet mesures en la sang. portades a cap pel Dr. Sol- 
duga (23). la thcnica exacta de les suals el1 mateix descriu en una 

altra banda. La sang corn a vehicle interrnediari entre els teixits i 
{'exterior ens dóna un retlex del rH tissular. 

rH en sang de tubercu1ós.-1:' Presa de la sang: Per tal d'evitar 

tot contacte arnb I'oxigen arnbient. hern recollit la sang en tubs anae- 
robis que perrnetin la desfibnnació i conservació de la sang. 

El tub ernprat, fet segons model de Solduga (24). consisteix en un 
recipient de vidre neutre. el tap del sual té un dispositiu com els taps 
cornptagotes, que li permet tapar herrnhticarnent arnb el tub rigoro- 
sarnent pie. Tot el liquid que desallotja el tap arnb el seu volurn. és 
toluol que es deixa vessar perquh no té altra funció que la de fer una 
capa superficial isoladora. 

Dintre d'aquest tub hi disposem boles per a desfibnnar la sang. 
barreja topall i toluol. 



2.n Mesura inicial: D'aquesta sang protegida curosament de 
I'aire, en prenem 10 c. c. amb una pipeta previament posada al cor- 
rent de gas inert (N.). Tot plegat ho introduim a la cambra anaerbbia 
de la pila Vles-Vellinger (25) i amb I'ajuda d'un potenciometre mesu- 
rem el potencial E per deduir-ne la valor rH en funció del pH (fig. 13). 

Aquestes mesures inicials ens han permes classificar els resultats 
de les nostres experiencies en sang de 4 tipus: 

Valor inicial menor de 100 m. v. 
Valor inicial entre 100 i 200 m v. 
Valor inicial entre 200 i 3C0 m. v. 
Valor inicial superior a 300 m. v. 
Ben entes que per a la sang normal hem trobat sempre un valor 

que osci&la a I'entorn de 130 millivolts. 
D'aquesta primera mesura ja en podem treure partit estadistic. La 

mesura inicial de la sang tuberculosa es troba desplacada dels confins 
normals en un gran nombre de casos. D'aquesta primera estadística 
es compten 42 casos de tuberculosi. dels quals 32 estan desplacats 
enll; i enc; de 100 i 200 m. v. 

Amb un ,marge d'os~i~lació més petit gairebé tots 42 es troben 
desplagats. Adhuc en el cas d'admetre els marges de 100 i 200, tenim 
el 77 %> de casos desplacats. 

3.' Mesura de la reseroa: Hem comencat per mesurar la capa- 
citat de resistencia a les oxidacions o, si voleu, la reserva reductora 
que presenta la sang. Ara fem sistematicament la capacitat de resis- 
tencia a les reduccions, o també la resistencia oxidant de la sang. 
D'aquestes mesures no tenim encara prou experiencies per a portar-ne 
estadística ni conclusions. 

Per contra, en el camí fet amb I'oxidació (feta amb ferricianur 
a 1.1 %) es dedueixen dues conseqüencies que ens iuteressa de re- 
marcar : 

l .  Per bé que la corba de reserva respon sempre a la forma pa- 
rabolica que obtenia Clark (26), presenta una longitud d'abscissa dife- 
rent segons que estiguem davant d'un individu anabolic o catabolic. 

2 .  Els tuberculosos estan desplacats no en un 76 % com en els 
valors del rH inicial, sinó en un 96 %. 

Una vegada més trobem els individus anabolics i catabolics. Clí- 
nicament, serien els tuberculosos compensats i els descompensats. 
Els que s'engreixen i els que es desmineralitzen a gran tren. {(Engrei- 
xani vol dir limitar les oxidacions, vol dir crear un terreny físico- 
químic refractari al bacil de Koch, vof--div.crear un tipus anabolic. 
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A continuació donem tres exemples de  srifiques de  rH en sang, 
tal de precisar el valor normal i els dos desplacaments extrerns 
hem trobat en les nostres experiencies (grifique~ 14, 1.5 i 16). 

GrAfica 
núm. 14 

Són prou demostratives perque s'hagi de justificar que en aquests 
processos hi ha un desplacament del valor normal. Les oxidacions 
citolc3giques es troben fortament condicionades per la presencia del 
bacil de Koch. Talrnent es diria que la tuberculosi és una malaltia 
de la nutrició. Les condicions biol&giques més primordials del bacil 
de  Koch afecten sobretot aquest aspecte del terreny físico-quimic. 
Naturalment, i com veníem dient, en el sentit d'una exaltació dels 
procpssos d'oxidació. Una minva dels processos respiratoris crea un 
terreny impossible al bacil de Koch. 



Aquest valor tradueix la quantitat d'O, que entra al nostre 
organisme. Aixb no equival pas a dir, com s'ha fet alguna 
vegada en clínica, que la mesura del metabolisme tradueix la 
de  les oxidacions de  l'organisme. Avui sabem, que no tot I'oxigen 

F. D. V. 
Lepra tuberosa 
Abscisses = potes ieriicianur 
Ordenades=miilivoltr N '66. A. U., 46anys. 

0 12 18 G 12 18 24 30 3G 42' 4s 

CrAfica núm. 15 GriRca núm. 16 

que juga un paper actiu en el nostre~metabolisme, prové de I'aire d e  
respiració. Es ben sabut que a conseqüencia de  les transformacions 
químiques que sofreixen les substancies org&niques del cos, s'allibera 
oxigen aprofitable per a altres processos químics. 

Per altra banda, és ben sabut que per tal de dur a terme proces- 
sos d'oxidació, ni menys cal l'actuació directa o indirecta de  I'oxigen. 

Per aquesta raó, el metabolisme basal no es pot considerar corn 



Grj8ca núm. 17 
Exp. núm. 18 

CriGca núm. 19 f4 lo -15 
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esclerosada. L'anilisi microgrifica dóna abundant teixit intersticial 
en relació a les vesicules coLloidals, com es pot veure en ¡'adjunta 
microfotografia (fig. 18). 

L'extirpació d'aquesta tiroide, portada a cap pel Dr. Piñol, va 
ésser molt laboriosa. Va ésser completament impossible alliberar les 
paratiroides, i a conseq.ü&ncia d'aquesta paratiroidectomia , es van 

Exp. núm. 19 

presentar tot. seguit símptomes paratiroprívics. Envarament de les qua- 
tre potes, alcalosi, contraccions clbniques de les extremitats, sorolls 
de ventre, etc. 

S i  li injecta CIZ Ca al 10 % per tal d'apaivag-ar els simptomes 
tetinics. Als cinc dies sembla refet i li repetim el metaborisme basal. 
L'animal h a  perdut 600 gr. en cinc dies. Té un aspecte demacradíssim. 
El metabolisme dóna per resultat : -1'81.9. El Q. R. : 0.01. Tempera- 
tura rectal: 36.a0. La grifica del metabolisme que adjuntem (grifi- 
ca 19), és netament diferent de I'anterior que feia -7,l. . 

No ens interessa discutir aquí I2an&mala reacció d'aquest animal 
davant d'una extirpació total de tiioide i paratiroide; diguem només 
que al cap de cinc dies va presentar una forta tumoració al ventre i 
que va morir en plena demacració. 

El que si que ens interessa fer veure és el baraHelisme que sovint es 
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GriGca núm. 12 

presenta entre els valors del rH e n  sang circulani. i el rnetabolisme 
basal. 

Vegi's, si no, aquestes dues grafiques que doriern a continuació. 
La grafica 20 correspon al gos hipertiroidia abans de la intervenció 
quirúrpica. Aquesta altra (grafica 21) tradueii els valors rH del rnateix 
pos, després d'haver-li fet la tiroparatiroidectomia. No costa giire de 
seguir aquella divergencia extraordinaria que es registra espirornetri- 
cament, en els accidents d'aquestes dues grafiques de rH: 

Molts altres valors podríern'donar: Vegi's només dos gosso,s di- 
ferents. Els dos intactes, en el sentit que els fern el rnetabolisrne basal 
abans de sotrnetre'ls a cap tractament quirúrgic ni expeimental. L'un 
dóna un rnetaboli~me basal de -19 i té la corba de rH que ens indica 
la grafica 22. Per contra, l'albe que dóna un metabolicrne basal de 
+30 té aquesta altra corba de rH de la grafica 23. 
h diferencia sernbla que és prou neta perque puguem acceptar, 

alrnenys en determinades circumstincies, un parallelisme entre les 
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variacions del metabolisme basal i la seva repercussió en les del rH 
de la sang. 

Aquest mateix parallelisme l'hem pogut confirmar en les perso- 
nes. Tenim ja bastants Casos en els quals hem pogut fer ensems: . metabolisme basal del pacient, valor inicial de rH en sang, corba 
de reserva oxidant i corba de reserva reductora. 

Exp. núm. 15 

Cnúca  núm. 23 

Tots els valors ?ncorden amb el mateix punt de vista. Vagin 
com a mostra dos casos: l'un d'un terreny anabblic amb metabolisme 
hasal baix; I'altre com a mostra de terreny catabolic amb metabo- 
lisme basal elevat. 

El primer cas és el malalt nostre número 84. Dolors Oliva LBatalló. 
Metabolisme basal de  -20. Diagnbstic: .Gol1 hipotiroidii (malalta de 
la Clínica. del Dr. Cuatrecases). La corba d'oxidació i la de reducció 
obtingudes conjuntament vénen representades en la grifica 24. 

Tot el trajecte puntejat es deu a I'addició successiva d'hidrosulfit 



per tal de fer el cami de la reducció i veure la resistencia de la sang 
en aquest Sentit. El tracat seguit correspon a la corba d'oxidació. Com 
sempre, les ordenades volen dir mil~livolts i les abscisses gotes de subs- 
tancia oxidant o bé reductora, afegida a la sang. 

El segon cas correspon al malalt nostre número 86, Carme Cherta i * 

Esteiler, 40 anys. Metabolisme basa1 +30. Diagnostic: Gol1 toxic. La 
seva corba d'oxido-reducció. feta amb dues mostres de sang i en con- 
dicions idkntiques a les anteriors, dóna els valors indicats en la grA- 
fica 25. 

L'examen més superficial deixa endevinar que bo i ésser corbes 
de la mateixa familia, difereixen fonamentalment per la reserva que 
presenten l'una tan diferent de I'altra. 

Per totes aquestes raons,ens sembla poder deduir que dintre de 
determinats límits hi ha una certa relació entre la intimitat respiratoria, 
i el metabolisme basal. Més endavant concretarem, pero, la possibi- 
litat que aixo no esdevingui així, quan es. trenca el ritme de les oxi- 
dacions normals. 

18 12 G 0 6 12 18 24 30 36 42 

Grh6;a núm. 24 
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GrjUca núm. 25 

Metabolisme basa1 i tuberculosi 

Encara una vegada més tornarem a trobar els dos tipus anabolic 
i catabolic que corresponen al compencat i al descompensat. 

Covint, molt sovint, el tuberculós té un metabolisrne basa1 exal- 
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tat. Valorc de -15 i de  + 35 són els més corrents entre les tubercu- 

losis examinades aquí. 
Es curiós, pero, que els autors no acaben de precisar un sentit 

definitiu al valor del metabolisme basal del tuberculós. 
Davant d'aquestes dues modalitats tan netes que presenta la 

tubzrculosi; enfront del metabolisme basal com enfront de qualsevol 
constant que s'estudii, sovint veiem com el Clínic en treu la co.nclu- 
sió confusa que el metabolismebasal no és cap símptoma massa rela- 
cionat'amb el procés especific de Koch, 

Al nostre entendre, ho és, i és  molt important. Grosso modo, ve a 
traduir el nial pronostic i el bon pron.bstic. La defensa amb compen- . 
sació o la desmineralització i la mort. Perque no tan sols el metabolis- 
me basal augmentat és un símptoma, sinó encara una condició optima 
per al creixement del bacil de Koch. 

Exemples d'aquestes dues modalitats en citariem de tots els 
autors. Kocher (28), per exemple, dedueix que les xifres del meta- 
botisme baial deis tuberculosos no són gaire importants perque des 
del sanatori de Trudeau fa 15 mesures i són totes normals. Afegim 
nosaltres que els .l5 eren malalts apiritics. Amb tot, sovint ens tro- 
bem amb malalts especifics apiretics que abasten un metabolisme 
basal enlairat. Grafe (29) troba un increment que va de  + 20 a + 36 
en set tuberculosos apiretics, dels 10 que examina. Es tracta de pro- 
cessos oberts no febrils. 1 a m b  tot, I'increment metabolic és ben ma- 
nifest. 

En canvi els processos piretics gairebé sense exczpció tots 
presenten un metabolisme basal enlairat, i molt sovint sense guardar 
propokió la petita febreta del tuberculós, amb I'increment conside- 
rable del metabolisme. Grafe dóna com a valors trobats en tubercu- 
losos de  + 50 fins a + 75 dedesviació percentual del metabolisme 
en els tuberculosos piretics. 

Per nosaltres el problema és ben senzill. El tuberculós deseom- 
pensat. té un terreny de grans oxidacions i aixo fa un cercle viciós. 
Aquest terreny és idoni per al bacil de Koch i aquest bacil fa lesions 
específiques que intensifiquen la desmineralització. Per aixb hi tro- 
bem un tipus catabolic, piretic, etc., amb lesions tuberculoses de  

pronostic greu, perque el bacil té el medi de cultiu optim al seu des- 
envolupament. 

El tuberculós compensat, ha  mobilitzat tots els seus ressorts bra- 
ditrbfics per tal de restaurar la catabolia amenasadora de l'organisme 
on assenta el bacil.. El pancreas primordialment es troba afecte en 
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aquesta reacció perque la seva hormona, la insulina, és especialment 
anabolitzadora i com a tal específica per lluitar contra la taquitrofia. 
Per aixo sovint sembla que s'involuciona una diabetii incipient, si 
apareix una lesió específica no gaire avancada. Es tracta segurament 
d'una reacció pancreatica de tipus funcional. 

Si aquesta reacció organica és prou intensa, llavor apareix I'en- 
greixament-tipus anabolic-i la retrograd.ació de les lesions especí- 
fiques, perque en terreny de poques oxidacions el bacil de Koch no 
troba les constants físico-químiques indispensables al seu desenvo- 
lupament. 

Aixo esquematitza les dues reaccions trobades pels diferents 
autors, en estudiar el metabolisme basa1 dels tubel-culosos. Unes ve- 
gades augmentat, altres disminuit. Fem notar, pero, que és molt més 
freqüent el primer que el segon cas. 

Carr especial del metabolisme dels Iípids. 

Per nosaltres el metabolisme dels lípids, que.  condueix a l'en- 
greixament o a la magror (segons que predomini I'anabblia o la cata- 
bblia d'aquestsprincipis) no és pas un símptoma i prou, sinó una ca- 
racterística general de primer. ordre que ella sola pOt condicionar tota 
I'evolució del bacil. Cannus i Paguier demostren que la. membrana 
Acido-resistent del hacil de ' ~ o c h  és un complex d'acids grassos Iliu- 
res que són els responsables directes de la formació del tubercle i 
avui és ja una adquisició que el bacil té una porció citoplasmatica 
toxdgena i una altra membranosa (lipídica) tubercul&gena. 

Carracido estudia la bioquímica del bacil de Koch, t<in vitron i 
treu com a conclusió .que si en tots els medis de conreu artificial 
s'hi posa la glicerina a grans proporcions és perque el metabolisme del 
bacil esta íntimameot lligat amb el metabolisme dels Iípids. 

Heus aquí, doncs, una primera conclusió provisionil. eBacil' de 1 Koch-Lípids~; éi, gairebé equivalent a dir <ibacil-7errenyi,. 
Nosaltres heri'\defensat més endavant que allí on creix el bacil 

de Koch hi ha une; Londicions de terreny físico-químic que queden con- 
dicionades en primer terme per la capacitat d'oxidació del medi, 
pel ,seu rH. 

Ara volem acostar aquest punt de vista nostre a la conclusió 
previa abans assentada en parlar dels lípids. En etecte: aquests són 
els únics elements que s'avenen a una oxidació directa, En la catabblia 
dels principis immediats prenen una posició especial. No són compa- 



rables als glícids ni als prOtids. Els primers se simplifiquen en medi 
anaerobi per després tancar el cicle de Meyerhoff amb un procés de 
síntesi que retorna l'icid Iictic al glícid d'origen. 

Els segons es catabolitzen sensibilitzats per les catepsines (Will- 
statter) les quals actuen en el punt isoel&ctric dels ~rbt ids  a pH baix i 
en un medi gairebé anaerobi. 

Per contra els lípids com ha demostrat Loewi primer i Rubbner 
i Rost després, són susceptibles d'una oxidació directa i aquesta, per 
a realitzar-se, condicióna un rH alt. 

Per tant, seria equivalent fer~'assócia;ió iibacil de Koch-rH» en 
comptes de sbacil de Koch-lípids)), ja que aquests darrers només in- 
tervenen afavorint el bacil en el moment de la seva catabolia; per 
contra, durant la seva anabolia (en que predomina la reducció, rH 
baix), es fa un terreny francament resistent a la tuberculosi. 

Fixat aquest fet doctrinal que recolza les nostres experiencies 
publicades en altres bandes, ens ser.& facil de resseguir la confirmació 
practica que ens ofereix la Clínica. 

Notem que els organs que emmalalteixen són justament aquells . . 
que assenten la catabolia dels lípids: melsa, ganglis, fetge, pulmó. 

Notem que I'aflaquiment (catabolia exagerada dels Iípids) és la 
condició clínica primordial en i'evolució del ,procés tuberculós. 

Notem que les conseqüincies del catabolisme dels lípids ión 
les que acompanyen el terreny tuberculós; disminució de la reserva 
alcalina, fosfatória, hiperclorhídria. 

Notem encara, la freqüencia amb que interfereixen la diabetis 
i la tuberculosi, esserrt aquella una distrofia en la qual s'abasteix. l'or- 
ganisme amb les calones procedents d'una combustió incompleta 
dels Iípids. Hem apres a donar importancia a aquesta interferencia, al 
costat del professor Sayé. Allí hem apres que la gravetat d'un baciliar 
pren unes altres proporcions si assenta en un diabetic. Es convenient 
anar a la s& d'aquesta distrofia sempre que ens trobem front d'un 
baciLlar que ha travessat els 45anys. 

Notem finalment un punt sobre el qual potser no s'ha insistit prou. 
Ens referim a la inan~nació. Tothom esta d'acord que la manca d'ali- 
ments condiciona un terreny especial per a la tuberculosi. Hom atri- 
bueix el fet a una disminució de la defensa general. No hi ha autor 
ni estadística que desmenteixi el lligam entre tuberculosi i alimentació 
deficient. Potser caldri recordar d'una manera insistent que en aquests 
casos hi ha combustió obligada de lipids amb totes les seves conse- 
qüencies (acidosi, acetonúna). 
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Nosaltres hern volgut estudiar aquest punt de vista des de dos 
aspectes diferents. Per una banda hern fet. treball experimental en 
animals de laboratori' que no hern de portar aquí perque no respondria 
a l'enunciat. Per I'altra banda en els mateixos malalts hern iniciat un 
treball que ha de contribuir al mateix punt de vista. 

Aixi en un grup de deu malalts de tuberculosi en els quals hern 
estudiat reserva alcalina, fosfatúria, metabolisme basa1 i corba de pes, 
hern trobat el que segueix: 

Dos dells t-nien una reserva alcalina per sota de lanormal 37 i 39. 
Els altres vuit, xifres que oscillaven entre 56 i 60. La corba de pes re- 
gistrada durant les darreres -setmanes, era molt semblant en les dues 
de reserva alcalina baixa (havien perdut 5 quilos i 6.5 respectivament) ; 
en canvi els altres estaven estacionats o s'engreixaven. La fosfatúria era 
intensa, especialment en un dels dos que s'aprimaven, mentre que en 
I'altre, qve precisament ara es troba en fase anabolici i amb una taxa 
normal d e  fosfatc en orina, hern constatat que durant la seva fase 
catabolica (ha engreixat des d e  llavors -15 havia tingut xifris 
molt altes de fosfats en orina. Aquests deu casos que tenim en curs 
d'observació i dels quals tenim mesures físico-químiques de llur teixit 
hemhtic, responen al següent diagnostic: els dos que s'apnmaren tenien 
formes, caseoses, broncopneumoniques, hi havia 6 formes fibrocaseoses 
comuns i 2 formes hematogenes amb lesió pulmonar i genital l'una, 
i pulmonar-laríngia I'altra. 

També hern pogut veure el perill que representa l'obesitat en el 
tuberculós, sobretot quan en el seu kstat lesiona1 millorat vol tornar 
a la vida activa en la qual, en dos casos d'una veritable obesitat (ha- 
vien augmentat més de 30 quilos cadascú) en retornar a la vida ordi- 
naria, un d'ells, i després d'una petita afecció, catarral aguda, va ad- 
quirir una pneumonia que en poques setmanes va costar la vida al 
malalt. L'altre,, portador d'un pneumotorax comen$& a presentar una 
dispnea que ens va obligar a fer-li una cura de'magror amb regi;m d'a- , 
primament i d'aquesta manera molt a poc a poc li vhrem fer perdre 
12 quilos; millora intensament la dispnea, la qual cosa 1i fou molt útil 
per a portar a terme el seu treball. 

Tot aixo ens fa preveure una conclusió: el terreny anabolic o 
d'engreixament és-d'una- resistencia natural a la tuberculosi. El terreny 
del vagotonic: és d'una tendencia especial a les reduccions i per tant 
amb propietats físico-químiques refractaries a I'evolució del bacil; 
pero quan el terreny anabolic origina o predisposa a una distrofia tan 
manifesta que la grassa ja no constitueix una reserva fisiologica, sinó 
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un llast patolbgic que asfixia els brgans i dificulta la dinimica normal 
(dispnea), cor, etc., que dóna lloc a una sobrecirrega calorica, la qual 
s'efectua per una combustió incompleta i retardada dels lipids, es crea, 
Ilavors, un mitji oxido-reductor especial per al bacil de Koch. 

C 
Quocient - 

N 

Pero, ni que en algun cas de tuberculosi descompensada trobés- 

sim metabolisme basal baix, no ens hauríem de sorprendre si ens 

recordem que ni tots els canvis del nostre organisme són processos 
d'oxidació, ni tots els processos en els quals es fa despesa d'oxigen 
constitueixen una combustió. Recordem els processos d'hidroclistia, 
desdoblament i dislocació, en els quals no hi ha despesa d'oxigen i 
són justament els que s'empren en la primera fase de la transformació, 
dels glícids. 

Per altra banda, no sempre que a I'organisme es fa despesa d'oxi- 
gen es fan processos d'oxidació, car és conegut el mecanisme de for- 
mació en glicogen a partir de I'acid Iictic, la qual exigeix una quanti- 
tat d'oxigkn que serveix per a una síntesi oxidativa. 

Totes aquestes consideracions més les que devenen dels treballs 
de Warburg (30) que hem aludit en, un apartat anterior ens remar- 
queri'que el 'metabolisme basal només mesura la quantitat d'oxida- 
cions d'una manera aproximada i sobretot en l'organisme que té un 
cert equilibri fisiologic dels processos catabblics. Altrament, com diu 
Bickel (31). l'organisme utilitza el primer oxigen que' troba a mri sense 
tenir en compfe la .seva procedencia pulmonar o la seua p?ocedencia 
a partir dels desdoblaments de les substrincies orgriniques i les seoes 
mol&cules. 

Així s'explica, per exemple, que el cancer no acusi un metabolis- 
me basal alt, bo i que el teixit cancerós sigui de grans transforma; 
cions; aquí s'acusen primordialment les fermentacions, les des- 
motropies, les dislocacions anaerobies, que donen lloc a una gran 
quantitat de teixit catabolitzat per bé que no s'arriba a la combustió 
aerbbia dels productes resultants d'aquesta primera desintegració 
molecular. 

Per un retard d'aquest tipus s'explica encara que Boothby i 
Sandifort (32) hagin trobat el metabolisme basal normal en e1 81 O/o dels 
obesos examinats. I és que el metabolisme basal només dóna compte 
de les combustions amb oxigenació, i si en un ritme normal aquestes 
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són una traducció aproximada de la dinamica total. quan s'exalten 
e!s mecanismes anoxibiotics (cancer, gestació, etc.), o els oxibiotics, 
aquella valor ja no tradueix els esdeveniments quantitatius que assen- 
ten en la intimitat tissular. 

Es per totes aquestes, consideracions que ens sembla de gran nti- 
C litat estudiar el quocent - de l'orina dels tubérculosos. perque en 
ht . . 

certa manera aquest ens pot donar una referencia de les combustions 
hagudes en l'organisme afectat. 

Nosaltres no tenim gaire experiencia sobre aquest punt i ens 
haurem de referir sobretot als resultats obtinguts per altres investi- 
gador~. 

Hem portat a cap, sobretot, mesures de nitrogen total en orines. 
Hem seguit la tecnica del microkjheldal de Rivalta i aquestes me- 
sures portades a cap per Pascua1 en el nostre Laboratori han donat 
sempre valors que oscil.laven entre 3.2 i 10.1 gr. Es evident que aques- 
tes valors són més elevades que les ordiniries, pero, també és evi- 
deut que són molt més petites-que les que hem trobat en altres infec- 
cions en les quals no sembla jugar tant paper el terreny metabolic, 
com són les pneumonies o les tifoides 

C 
Bickel (33) fa un estudi especial del quocient per tal de prr- 

,Y 

cisar l'entitat patologica que el1 anomena (icarbonúria disoxidativa~i. 
Dintre d'unes certs límits troba que a major quantitat d.0: ingerit per 
la respiració, menor és la quantitat de carbon urinari, al qual anomena 
disoxidat perque, d'estar totalment oxidat (CO,), s'eliminaria pel 
pulmó. 

fnversament, "en minvar la qnantitat d 'o,  respiratori, pujaria e! 
carbon disoxidat de l'orina. Aquesta proporcionalitat, el1 mateix cuita 
a dir que no és rigorosament constant, pero. fa entendr'e com dintre 
de certs limits acostuma a esdevenir així puix que és evident que si 
manca O? es complementa per una desintegració molecular, fent que 
la dislocació, o l'oxidació electronica (senie Oz) alliberin el cornple- 
ment d'energia. 

Per contra, si aquesta aportació d'oxigeq és suficient, llavors no 
h i  ha necessitat que es lliuri energia per &res processos que els, con- 
suetudinaris de I'oxigenació. 

Bickel diu textualment així: iiAbans d'ocupar-nos més detallada- 
ment de les combinacions del carbon disoxidable en I'orina i abans 
d'estudiir la q&estió de l'origen de les diférents combinacions del car- 



bon de i'orina-si procedeixen de pri>tids, glícids i lipids-, anem a 
precisar la relació en que es troba el carbon disoxidable de l'orina 
amb el recanvi de gasos en el pulmó.)~ 

En voler investigar aquesta qüestió, partim del fet que l'aire expi- 
rat conté la malor part de I'acid format per oxidació durant el recanvi 
metabolic. No és desencertat suposar que com més gran és el consum 
d'oxigen de I'aire, és a dir, el metabolisme basal d'un cos, més inten- 
sos són els seus processos d'oxidació, i que en aquests casos les subs- 
tancies que contenen carbon són completament cremades fins a for- 
mar &cid carbonic ; dSaquesta manera podem imaginar-nos que amb 
I'augment de les oxidacions i amb I'augment de I'eliminació de l'acid 
carbdnic pels pulmons (puix que ambdós processos es verifiquen pa- 
rdlelament), disminueix considerablement la massa del carbon disoxi- 
dable de l'orina. Inversament, podem suposar que arnb una disminu- 
ció del consum d'oxigen de I'aire, és a dir, amb una reducció del 
metabolisme basal, la quantitat de carbon disoxidable de I'04na 
augmenta. Aquestes suposicions solament són certes en part, com 
ho demostra la següent consideració, en eis casos de diabetis huma- 
na ;  el metabolisme basal pot ésser normal en casos benignes i en 
casos semigreus i en canvi el carbon disoxidable de l'orina es troba 
augmentat considerablement pel contingut elevat de glicosa de i'orina>i 

L'estudi d'aquest carbon disoxidat en I'orina dels tuberculosos és 
de molta importancia. Sovint es troba augrnentat i és curiós constatar 
que s'incrementa d'una manera especial en els tipus catabolics en 
els quals hi ha també un increment del metabolisme basal. La valor 

C del quocient -en l'orina del tuberculós, és variable. Bickel descriu 
N 

iin cas de tuberculosi pulmonar cronica acompanyit de caquexia in- 
tensa en el qual trobem un quocient altament enlairat. 

' 

Cal remarcar, pero, que Kauffmann-Cosla (34) descriu un altre 
cas en el sual el quocient era subnormal. 

Bickel diu: eCitem almenys un exemple, la carcinomatosi i la 
tuberculosi com a malalties en les quals una acció thxica produeix 

C símptomes clínics que donen lloc a un increment del quocient --de 
N 

l'orinau. 

Aquesta afirmació esta plena de sentit per a nosaltres. Ens ve a 
dir que el tuberculós és un terreny de grans oxidacions, així exogenes 
o respiratories, com intramoleculars o anoxibibtiques, i justament per 
aquesta tesi hem comenfat nosaltres, Allí on són augmentades les 
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transformacions oxidatives, on hi hagi un augment de la respiració, 
hi hauri un terreny físico-químic idoni a I'evolució del bacil de Koch. 

Nosaltres hem assajat in uitro, i in oiuo. Aquesta afirmació de 
Bickel és una confirmació més a les nostres cxperiencies. 

Abast del terreny físico-químic 

Parlar de promeses en un assumpte que tot just es troba en el 
seu inici experimental, escapa del rigor que ha de tenir la investiga- 
ció. Si arribem a confirmar el nostre punt devista, sera hora de par- 
lar d'una vició patogenica de tot el procés tuherculós. 

Més enlla de la fisiopatologia-allo que justament interessa al CIí- 
nic i que afecta el pronostic, diagnostic i tractament-, seria prematur 
de fer tota profecia. 

Diguem, pero. que actualment tota la terapeutica de la tubercu- 
losi recolza indirectament en un sol punt: I'engreixament. Crear un 
terreny anabólic és el punt definitiu per a la practica medica. 

Els antics ja ens deien que la muralla del tísic era I'estómac. Avui, 
la cura de sanatori, el tractament d'alcada, la cura d'encevament tot 
va dirigit, a un sol efecte ; engreixar, o sigui crear un terreny anabolic. 
Aquesta és la clau de la terapeutica tuberculosa. Davant un terreny 
anaholic el bacil de Koch no hi assenta. Vegeu com la tifoide bo i 
que deixa una minva de-reserves i un esgotament definitiu, no dóna 
cap predisposició per a contraure la malaltia. El malalt de tifoide que-. 
da amb una fam extraordiniria. La seva resultant externa és l'en- 
greixament rapid, la fixació de grans quantitats de teixits. La seva 
resultant interna deu ésser quelcom relacionat amb la intimitat respi- 
ratoria dels teixits. 

Cosa ben diferent esdevé amb les malalties dites anergiques, com 
és ara la grip o el xarampió, que amb molt menys estrall arriben a 
produir un .terreny adobat per als processos específics. 

Seria molt interessiint ioneixer el metabolisme basa], el rH i,el 
C quocient- en les convalesc~ncies de les malalties dites anergiques 
N . . 

en relació amb les akrgiques 

Tractament específic 

Sota el punt de vista terapeutic no ens sorprenen els productes 
químics emprats amb finalitats guaridores. La sanocrisina com els 
tiosulfats, són molecules que contenen el grup SH, excellent accep- 



tor de l'hidrogen i. per tant; un. agent que ha de facilitar extraordi- 
nariament les reaccions d'bxido-reducció. 

Així mateix Ens sembla d'aquest ordre la cura d'encevament i la 
prescripció de la insulina, puix que a final de comptes es tracta del 
producte més netament histi6trop de I'or&anisme, 

Altres aspectes com el de les tuberculines entren de en un 
camp que ens esta plenament interdit, ja que té com a fonamental, 
processos microbiologics i a nosaltres ensinteressa abans q u e  tot les 
condicions del terreny on ha d'assentar el bacil; per tant, són dues 
consideracions diferents del mateix problema. Per aquesta raó no 
ens hi posarem. 

1 ja que parlem de tractament específic, val la pena de remarcar 
un xic el nostre punt de vista sota aquest aspecte. 

Seria molt poc seriós, en efecte, somniar en l'elaboració d'un pro- 
ducte específic per al tractament de la tuherculosi, pensant només en 
la possible modificació de les constants físico-c&miques que condicio- 
nen el terreny anabblic o bé catabblic. Sovint aquestes constants són 
el reflex d'un mecanisme elevat, barreja d'-influincies nervioses i endo- 
crines que assenten damunt d'una tipologia especial. El terreny no 
pot estar sotmis a una senzilla medicació perqui depin de múlti- 
ples factors. Es una resultant de molts components. Cada compouent 
isolat és d'una forta complexitat, i tots ells interfereixen en un sentit 
integrado1 definit. Es una de les millors exprescions de la correlació 
organica. Endocrines, nerviós ..., tot plegat té una expressió tissular 
que es pot reduir a constants físico-quimiques que uns cops es diuen 
hidrofílies colloidals, d'altres punt isoelictric, d'altres rH, etc. Aquests 
valors sóu els exponents matematics de funcions biolbgiques molt 
elevades. Tocar un sol ressort, una sola constant, pot crear un mo- 
met idoni o refractari a I'evolució d'un hacil o d'un procés, pero, si 
tots els altres que integren el i tme  biologic queden iguals, no tardara 
a restaurar-se el valor original. 

o 

Per tant, si el terreny catabblic és  una. condició bptima per al 
bacil de Koch, una modificació instantania del rH podri tenir una 
aplicació momentania, heroica, com esdevindria així mateix amb una 
subministració endovenosa de bicarbonat en un coma acidbsic ; pero, 
la medicació específica que modifiqui el terreny no pot concretar-se 
en un producte. 

S h a  de pensar. fisiologicament; i en tot cas per al tractament 
de  la tuberculosi en aquest sentit, caldria cercar els mecauismes més 
prop de I'estimulació biologica per tal d'accelerar les glandules para- 



S E C C I O  D'ORIGINAL 99 

simphtico-mimetiques, inhibir les simphtico-mimetiques. establir racions 
alimenthries d'acord amb aquestes funcions, cercar la manera d'aixe- 
car el to vaga1 i inhibir les funcions &imphtiques, etc., tot allb que 
directament o indirectament pot contribuir a la formació d'un terreny 
anabolic. 

Aquestes investigacions d'aplicació immediata no ens han ocupat 
gaire temps de la nostra recerca. Més endavartt donarem compte deis 
resultats obtinguts en aquest sentit. 

BiBLiOGRAFiA 

1 

(1) Ranke. aDeutsch. Archiv. Klin. Med.>,, vol. CXlX i CXX. 
(2) Liiwenstein. rMed. Klin.31, vol. XXII, 1925. 
(3) Lavoisier. «Oeuvres de Lavoisier~. Publicades sota el mecenatse del M.I.P.. 

Imp. Imperial, 1862-1863. 
(4) Bernard, C.. aLe~ons sur les prapiétés physiologiques et les alterations pathdo- 

giques des liquides des orqanismes~. Edit. B. Baillibre freres; 2 volums, París, 1859. 
(5) Ludwig, oNieren una Harnhereitung en Wasner's Handwiirterbuchn. volum 

Zon.. pag. 628-640. 
(6) Pasteur. «Legons de chjmie professées en 1860". Chem. Soc. París, 1861. 
(7) Bouchard, oMolsdies par rblentissemcnt de la nutrition.. Ed. F. Lang. Pa- 

rís, 1882. 
(8-9) Merinp-Minkowski. citet en cPhysiology and Biochemistry>). de Mecleod. 

Sisena edició. plana 910. 
(10) Leschke.  enfermedades del metabolismo~, Ed. España, Madrid. 1934. 
(1 1) Magnus-Levy. ~Arch .  f .  de  Gesamte Physiol.r>. vol. LV. 
(12) Biekel, «Virchow's Archiu.". CCLIX, 186, 1926. 
(13) Warburg, aUeber die Stoffwrchsel de* Tumorena. Edit. Spinger. Berlín, 1926. 
(14) Pende, Nicola, «Trattato Sintetice di Patologia e Clinica Medita», Edt. Man- 

fredi Principato. Messine. 1927. 
(15) Stockard, citat en Nicola Pende. 
(16) Mac Auliffe, citat en Nicola Pende. 
(17) .Kretschmer. ~Kiirperbaum und karactedn, S. Springer. Berlín. 1924. 
(18) Tandler, citat en Nicola Pende. 
(19) Pende, Nicola. Loco citata. 
(20-21) Eppinger-Hess. ~Zeitsch fur klin. Med.». 1909, pig. 2. 
(22) Pi i Sunyer. =Les distrbfies per retard~. Monografies Mediques. Bsrc., 1928. 
(23) Boothby, aJourn. Ameriq. Med. as so c.^, volum LXXVI, phg. 84-86. 
(24) Sandiford, aEndacrin.i>. vol. IV, pig. 71-87. 
(25) Hofmeister, «Die chemische Organisation der Zelles. Braunschmeig. 1901. 
(26) Loeb, uJourn. Phy. General.». vol. 1, pis .  39 i següents. 
(27) Zondek, «Bioch. Zeitsdr.,,, vol. CXXI. phg, 76-86. 
(28) Zwardemaker, <rErgebnis. Physiolg.>,, vol. 1, pag. 896-909 i vol. V., p&. 

ginei 108- 154. 
(29) Viale, aElementos de Físico-Química>,. Nipols. 1931. 
(30) Liiewi, aPfluger's Aichiv.>>. vol. CLXXXIX. phg. 239-242. 
(31) Habeilandt, F., rPfluger's Atchiv.>r, vol. CCXXIII. phg. 171-179, i aPflu- 

ger's A r ~ h i v . ~ ,  vol. CCXXV, phg. 384-388, 541-557. 



(32) Ssrensen, aC. R. Lab. Carlsberg Kopenhaguenr, vol. XII i següents. 
(33) Psoter-Wilson. ~Journ. Chem. Soc.». vol. CIX. +g. 307-319. 
(341 Loeb. aJourn. Gen. Phys.u, vol. V.. pis. 395, 479. 505, 665. Any 1923. 
(35) Pauli. rPfluger's Archiv.~, vol. CXXXVI, pag. 483-501. 
(36) Michhelis. uBioehern. Zeits>i, "o!. XVI, ~ e ~ .  489498. 
(37-38) Bach i Chodat, ~Chern. Perich.a, val. XXXVI, piig. 606.609, 
(39) Wieland. aBerich. der deutch>i, vol. XLV. piig. 2606. any 1913. Vol. XLVI. 

pag. 3327. any 1914. Vol. XLVII, ~ 2 ~ .  2085, any 1915. 
«Chem. Gesellsch.o, vol. LIV. pie. 2353. anv 1921 : Vol. LV. ose, 3629. anv 1922. . . -  . .  U . . 
(4041) Battelli-Stern, aBiachim. Zeitschrif,n, vol. XXVIII. piig. 68: vol. 

XXIX, pag. 130: val. XXX. pag. 79. any 191K 
(42) Parnas. nBiochem. Zeitschrif.». vol. XXVIII. oha. 274. anv 1910. , ~ 

(43) Thurnberg, <iSkand. Aichiu. Phys.», vol. XXXV. pAg. 163, nny 1920. 
(44) Clark, oThe determination of hidrogenionsn. Edit. Williems Wilkins Com- 

gany, Baltimare, 1929. 
(45) Michaelis, ~Oxidations. Réductions Potenciale>,. Edit. Spiinger. Berlín, 1929. 
(46) Hopkins. aBioi-h. Journ.~, vol. XV, pis. 286, 1921, 
(47) Diron. nBiological Rewiewso, vol. IV, pig. 352. 1929. 
(48) Vles, nTrait6 de cbimie-physique>i, Vigat Ed.. París, 1929. 
(49) Reiss, La seva obra es troba en «Archives Phys. Biol.~. any 1925.1935, 
(50) Keilin. oProceed. Roy. Soc.~.  vol.'XCVIII i C i CIV, i aComp. R. &C. 

Bio1.n Reunió plenhria, 1927. 
(51) Warburq, citat en núm. 13. 
(52) Wieland.. aBerichit. der Deutsch gem. Ceseilachi>, vol. XLVI, phg. 3327. 
(57) Harrisson, nBiachem. Journal.~, vol. XX. piig. 217, any 1926; vol. XXI, 

pagina 335, any 1927; vol. XXI, pas, 1405, ány 1927: i vol. XXIII. pas. 683, any 1928. 
' (58) Clark, citat en 44. 

(1) Q. T. Hewlett. aBacteriología Clínica y Aplicada». 1921, Calpe, Madrid. 
(2) Hueppe, Kongrhs ¿'Hygi&non. 1891. 1 <Berlín. Klin. W o c h . ~ ,  1901, núm. 4. 
(3) Warburg. r<Pflügers Archiv. fur die gesam. Physiol.~, 1915, vol. CLX, 

piiginh 34. 
(4) Barcroft, uThe respiratory Function af the Bloodu. 1914. Cembridqe Univ. 

Press.. 320 pl. 
(5) Warburg, «Bioehem. Zeitzchi.>i. 1924. vol. CLII, phg. 309. 
(6) Marañón, oEnfermedades del tiroides>), 1927. Edit. Merin, Barcelona. 
(7) Marañón. aLaco citatoo en 6. 
(8) E. Crafe. =Enfermedades de la nutrición y su tratarnienton, 1934. Edit. 

Labor, Barcelona. 
(9) Steinbach i Deskowitr: nP~oc. Sac. Epes. Biol. a Med. S=.», 1933, vo. 

lum XXX, p8g. 1.053. 
(10) Thmnhauser, <Tratado de Metabolismo y enfermedades de la nutriciónn, 

1932. Edit. Labor, Barcelona. 
(11) Ciessigner, citat pei Naunnyn en aDiabetes mellitua» del ~Handbuch der 

Speriellen~athologie und Therapieu, 1902, piig. 7, Vien.a. 
(12) Frerichr, ídem. 
(13) V.  Nwrden, aDie Zuckeikrankheit und ibre Behandlunga. 1926, 8.8 e&- 

ció. Berlín. 
(14) Thannhauser, #Loco citatoa en  10. 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  101 

(15) Crafe, =Loco citatoa en 8. 
(16) Lundberg, *Acta med. Ccand.~, 1925. Estocolm. PAg. 62. 
(17) Rosenberg, aKlin. Woschenschr.u, 1925. pig. 159. 
(18) Pinyol. aFisioquímica dels colloides de la sangu. Nota a la 

Soc. Biol.. en sessió del 18 de juny del 1934. 
(19) Pinsol, oAbast fisiopatolitgic del punt isoel&ctrica. Trehall inedit proxim 

a publicar-se a a h  Medicina Catalan~. 
(20) Vles. aArchiv. Phys. Bio1.n. 1924, vol. IV, núm. 1, pAg. 43. 
(21) Reiss: .Le pH intérieur ceilulairen. 1925. aThese doc.>>. Edit. Masson. 

París. 
(22) Vles. «Eléments de Chimie-Physique A I'usage des étudiaiits de Médecine,,. 

1929. Vis&, París. 
(23) Solduga. ~Significació fisiapatolitgica del rH>i. Trebsll inedit proxim a 

publicar-se a aLa Medicina Catalana». 
(24) Colduga, aEl rH de la sans dels tubeiculososn. Nota presentada k la Soc. 

Biol. de Barcelona. en data 15-111-1935. 
(25) Vles-VellingGr, <Sur un modele pretique d'électrode B hydrogeneu. eBull. 

Soc. Chim.», vol. XXXVII, peg. 771. 
(26) Clark, aOxid>ation-Reduction Potentialen, 1928. Baillierc Tindall. I nStudies 

on oxidation-reductiono. 1931. nNew Yark Public Heelth Repoitiu. 
(27) Whrburg. «Hopp-Seylers Zeitschr. f.  Physiol. Chemie~,  1910, val. LXVI, 

pagina 305. 
(28) Kocher. aCalif. State. Journ. Med.>. 1921, vol. XIX. pAp. 430. 
(29) Crafe. ~München. med. Wochenschr.~. 1920, vol. LXVII, pAg. 1.081. 
(30) Warhurg. aMétabolisme c&llulaire et rnétabolisme den tumeursi,, 1928, 

F. Alcan. París. 1 nloco citatou en 3. 5 i 27. 
(31) Bickel. <Patología y Fisiología general de la carbonuria disoxi&tiven. 1926. 

Conferencia publicada en dJniversidad>>. Revista de Cultura i vida univeisitAria. 
Saragossa. 

(32) Boothby-Sandilord, aAmerican Journ. of Physiol .s .  1921, vol. LV. peg. 293. 
(33) Bickel, #Loco citaton en 31. 
(34) Kaufmann-Cosla, uBioch. Zritschr.~. 1926, CLXXVI. 

RESUMEN 

Los autores estudian en una primera parte la significación especial del terreno 
e n  los metabolopatías. Precisan la relación entre datos físico-químicos, terreno y dis- 
trofia. procurando poner al día los conceptos con ello relacionados, cual son la in- 
terferencia endocrine-simpática, con el complejo iónico de los humores. 

En una  segunda parte se ocupan de la tuberculosis como un &so especial de 
metabolopatía, o al menos haciendo resaltar le gran importancia del aterrenon pera 
el desarrollo de estas lesiones especificas. 

Al sentir de los autores, para poder exiatii lesiones definitivas hace falta que el 
bacilo Koch encuentre un campo de acción propio, el cual puede' determinarse con 
algonos valores físico-químicos. 

En general. puede decirse que en dondequiera que haya Ibs grandes oxidaciones 
sr encontrará un campo susceptible a! desarrollo del B. Koch. Inversamente la res- 
piración atenuada de In tejido seria un medio refractario;pafa el desarrollo del 
bacilo Koch. 

En él re da el resumen de las experiencias y observaciones hechas por los auto-' 
rea. Demuestran uin vitro» que los cultivos del bacilo Koch pueden subsistir sola- 
mente en un medio cstricramente aneerobio o compensando la aerobiosis por medio 



de grandes oxidaciones intramoleculares. como por ejemplo huevo, o por medios 
artificiales producidos por los autores con adiciones de soluciones hido-reduetoras 
estabilizadas a más de 250 m. v. 

Hacen una descripción de dos campos naturales, uno cstabólieo y el otro ana- 
bólico, que corresponden al biotipa de linea larga y de  linea corta, siendo el pri- 
mero propenso a la lesión y el último refractaria o ella. 

En este sentido se esfuerfan para reconstruir experimeútalmente los dos tipos 
a fin de  improvisar un campo anabólico y catabóiico. Para conseguir el primero 
siguen dos métodos : el uno vía endocrino y el otro quimicamente. Por medio de  la 
endocrina tienen inmediatamente éxito efectuando tiroidectomias. Por el método 
quimico suministian periódicamente u n a  mezcla óxidareductora a más 250 m. v. 

Los resultedos logrados de esta manera demuestran una franca resistencia por 
parte de  los cobayas anabólicoS comparado con los normales. Aun cuando en todos 
sc des'arrolla el bacilo de  Koch después de inoculados, los cobayos no tratados 
muerenai cabo de un periodo de cinco semanas, mientras qú i  los que han estado 
sometidos a. tt%iamiento perduran indefinidamente. 

Asimismo procuran conseguir el estada contrario de taquitrofia o catabolia. y 
para conseguirlo efectúan una pancreotomia completa, seguida de la administrsción 
de lnsuline en pequeñas dosis con el objeto de asegurar la sobrevivencia del animal. 
En 109 experimentos efectuados. con perros. se observs una mayor re~e~t ihi l idad al 
bacilo hasta el punto de quedar totalmente invadidos por lesiones específices que 
acaban causando su muerte. Los animales no tratados resultan extremhdamente ie- 

fractarios a la adquisición de la enfermedad aun cuando se les haya administrado 
mayor cantidad de bacilo de Koch. 

En la evolución de la T. Pulmonai se descubren las fases anhbólicas y catabó. 
licas según sea un caso de un proceso compensado o no compensedo. El primero 
citado provoca una renovación o restauración que se puede decir es sinónima con 
un proceso de engorde, mientras el segundo demuestra una clara desmineralizeción 
con la consiguiente acción bacilar destructora. 

Con el objeto de no confundir la apariencia externa de «engorde» con el terreno 
receptivo o refractario que se demuestre meramente por la actividad respiratoria en 
las intimidades citoplasmáticas, estudian sucesivamente el metabolismo basel, el 

C. 
potencial de óxido-reducción (iH) y el cociente urin'ario -. . 

N 
Al estudiar el metabolismo baral vuelven a encontrar los tipos anabólico y cata- 

bólico. Los primeros son menos numerosos, par ser compensados y francamente su- 
periores fisiológicamente. mientras que los otros tienen el metabolismo muy elevado. 
y se encuentren con mucha más frecuenci'a que los primeros citados. 

Apuntan la posibilidad de un metabolismo basal bajo y la presencia de un 
campo catabólico, pero no  tardan en manifestar que éstos ion muy poeo frecuentes. 
según lo demuestran SUS gráficos; establecidos con perros hntes y después del proceso 
quirúrgico. Suelen modificarse sincrónicamente los velores de combustión externa. o 
metabolismo basal y los de respiración externa u oxidaciones de los tejidos estos. 

Hacen un estudio del rH de la sansre de diferentes enfermos de T. B. y una 
vez más descubren los tipos anabólicos (compens'ados) y catabólicos (no compen- 
sados) cuya descripción dan al lado de un gráfico sacado de una persona normal. 
Estos datos físico-quimicos responden siempre a un estado clínico. 

Del cociente señalan la importancia teórica de dicha condición y les valoraciones 
prácticas alcanredes piincipalmente por Bickel, 

En su estudio de  los campos anabólicos y catabóiicos lbman la atención sobre: 
1." Es muy nocable el paralelismo que existe entre loa tejidos afectados de 

T. P. y el grado.de combustiones. El valor de las oxideciones, alto o bajo, traduce 
en  cierta manera la frecuencia de la T. P. 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  

2.0 La estrecha relación que existe entre las enfermedades claramente catahó- 
licai, tales como la obesidad-tiiroides-di'i'betes y la receptividad a la T. P. Respecto 
a ésto señalan el hecho bien conocido de  hipertiroides con tendencia b le T .  P., a1 
paso que las personas que sufren la obesidad o los enfermos de mixedema son muy 
refracerios a contraer la enfermedad. Al mismo tiempo hacen un estudio de los 
casos muy frecuentes de diabetes y T. P. con la acción reciproca de los dos pro- 
cesos y las aparentes contradicciones descubiertas en la lectura de los diferentes 
autores. 

3.0 La explicación de los tratamientos de hoy diia, puesto que la mayor 
parte de ellos afectan directamente el terreno (anahólico o catabólico) y t a l a  su 
función terapéutica se explicaría como una consecuenci$ de  su influencia sobre el 
complejo óxido-reductor del organismo. 

4.0 En toda la extensión de su trabajo ponen de manifiesto la posibilidad de un 
razonamiento fisiopatoló~ico de la tuberculosis. pero colocan pronto de relieve h 
complejidad que el problema del campo presenta, considerado estrictamente al punto 
de vista fisico-químico. 

Ponen de manifiesto de  una manera especial $ complejidad terapéutica que se 
deriva de esta concepción. Huyen de una,medicación especifica y hablan de lar 
mGltiples sendas que pueden seguirse para contribuir e malificar el terreno físicc- 
químico y por lo ?enlo a tratar la tuberculosis. 

SUMMARY. 

In an initial seetion or part the authors carry out a ~ t u d y  devoted to the special 
signification of the field in tre meYabolopathies. They make clear in a precise and 
exact form the relationship connecting physico-chemical data. field snd distrophy, 
endeavouring to. hring up to date the opinions regerding same such as are the 
endocrine-sympathetic Uiterference. with the ionic complex of the humours. 

In a second part they devots themselves to tre questions of tuberculosis as a 
specisl case of metabolopathy. or at least making in quite evident that the ufielda 
plays a greet pait in the development of these specific lesiona. 

According to the authors, the Koch Becillus. in order to erist and cause definite 
lesion, needs a praper field of action which may he determined with physico- 
chemical values. 

Generally speaking, one may say that wherever great combustions exist. a sus- 
ceptible field for T. B. will he found. Contrariwise, weak respiiation acts  in a 

refractory manner for the development of the Koch Bacillus. 
The authors seek to render this thesis more easily understood by means of 

experiment and ohservation, which are sumarised by them in the text. In vitro, 
they demanstrate thst K v h  Bacillus cultures can only suhsist either in a strictly 
aerobihl medium, os, compensating the aerobiosi by means of pronbunced intra- 
molecular oxidstions such for instance as the egg, or artificially produced mediums 
made by the authors, and additions of oxide reducing solutions stahilized at plus 
250 m. v. 

They describe two nstliral fields, ane cataholic and the othar snsholic, corres- 
ponding to the lon~line and shortline hiotype. the former being suhjeet to a pro- 
pensity for the lesion and the lattei refractory to it. 

In this sense they endeaviur to reconstitute experimentally tbe two types so, as 
te improvise an snahoiic and a chtabolic field. To  secure the first, they follow hvo 
methods; the one via endochrine and the othei chemically. By means of endochrine 
they nt once succeed by performing thyroidectomies. By the chemical method. they 
supply periadically during 'the experiment- an oxide-reducing militure at plus 
250 m. v. 



The results so obtained sliow a frank resistance on the part of the anabolic 
guinea-pigs as against the non-anabolic ones, even thouqh they al1 develop T :  B. 
baeillus sfter inoculation. The difference howevei between the twvo cases. lies in 
the fact that the guinea-pigs not bnabolically treated die et the end of five weeks, 
whereas the ones which have been under treatment Last out indefinitety. 

They endeavour to Jecure the contrary condition of rendering the field suscep- 
tible by making it taehitrophic (catabolic). and to do this they perform complete 
panchrectomy followed by the administtation of lnsuline in small doses so as  the 
insure the continuntion of the animal's existente. In experiments made on dogs the 
reeeptibility of the animal is increased up to the point where it is completely invaded 
by specific lesions which finally cause its death. The untreated animal's are extre- 
mely reiractory to the contiaction of the disease. even though an equivalent quantity 
of  Kwh Bacillus may have been administered to them. 

In the evolution of T. P. the anabolic and catabolic phases are diseoveied ac- 

cording to whether it is a case of a compensated or noncompensated process. The 
firts named brings about a restauration practically synonymous with a fattenini 
process. whereas the second shows a ~ l e a r  deminerolization with the consequent 
baciltary destructive action. 

So as not to confound the extern'el ufatteningn appearance with the receptive or 
refractoiy field which is merely shown by the respiretary ytivity in the intricaeies 
of the fihrous matter, they study successivelr the basic metabolism. the potential 

C 
of hydrogen (rH) and the urinaiy quotient 

N 
When studying the basic metabolism they again find the anabolic .and cbitaboiic 

types. The first named are the least numerous, as being compensated and physiolo- 
g i d l y  frankly superior. Their basic mehbolism in lower than normal, whereas the 
others have a very high metabolism. and are much more frequently Iound than 
the first named. 

They note the ponsibility of a low hasic metabolism and the presenee of a 
cavabolie field, but they are quick to state thst these are not very frequent. as shown 
by their g~aphs, taken from dogs before and after a chirurgic process. Their values 
e x t e r n a 1  combustion or basii metabolism and interna1 respiiation or oxidations of 
the tissues-these usually malify themselves synchronically. 

They make a study of the rH of the blood of different T .  P. patients and once 
more discover the anabolic (compensated) and cataholic (non-compensated) typcs. 
which they describe by the side of a graph taken from a normal perion. These 
physico-chemical data always respond to a clinical state. 

From the quotient they point out the theoreticel importante of the said state. 
and the practica1 valuations attained, principally by Bickel. 

When studyhp the anabolic and cstabolic fields. they cal1 attention to : 
1st. Th; very marked paiallel existing between the T. P. affected tisiuei 

(lungs) and the degiee of combustians. The tone oi the oxidations whether high or 
low. demonstrates the frequency of the T. P. 

2nd. The cI&e relationship between clearly metabolic diseases such es obesity, 
tk,yioidcs and diabetis and receptivity to T. P. In this conncction they point out the 
well-known fsct of hyperthyroides with h propen~ity to T. B. swner than peisons 
ruffering from obesity or the miredematose patien apparently refractory to the 
contrection of the disease. At the same time they study the very frequent cases of 
diabetir and T. P. with interaction of the two processes r n d  the apperent contra- 
dictionr discovered in reading different authors. 

Ld.  The possible explanation of preient-day ticatments. seeing that the majo- 
rity of these directly affect the field (anabolic oi catabolic), and from whieh merely 
as a conrequence cauld the therapeutic function be derived. 



Throughout the whole treatise they bring out the possibility of a physio-pktho- 
logical reasaning which allows foi practicslly the whole of the T. P. process to be 
explained, but they are quick to place in relief the complexity which the piohlem af 
the field, considered physico-chemically. presenta. This they bring out at the en$ 
of the treatise with special emphasis so as to avoid a simplifying conception which 
might lead people to believe in the possibility of any product which might of itself 
modify the field by rendering it'catabolic or anabolic, or what i equivalent. giving 
ii a predisposition to become refractory to suffer from T. P. 

RESUMO 

La6 kampreno de la aitoroj. la Koch-bacilo. por vivado kaj kaurado d e  specifaj 
lezoj. beronas terenon adokvatan. kiu povas esti difinata per kelkaj fisiko-kemiaj 
valoroi. 

Maldetale oni povus aseiti ke tie, kie estos gransai forbruloj estos tereno inkiina 
al tuberkulozo. Kontiaúe. tie kie estos malmuta spirado estos tereno malinklina al 
disvoluo de la Kmh-bacilo. 

Tiun kodludon la aíitoroi h-s en spertado kej observoi, kiujn ili resumas en 
La raporto. ln vitro ili elmontras ke la kulturado de Koch-bacilo nur povss okazi en 
medio severe herobie a0 kontraüstarante la aerobioron pere de grandaj oksidadoj 
intramolekulai. kiel estas. ekzemple, ovo, aci la artefaritaj rimedoj de la aütoroj. 
aldone de solvoj oknido-reduktaj stabilaj j-250 m. v. 

Prisklibas d a  naturajn terenoin : katkbolan kaj anabolan, korespondajn al bioti- 
poj longecaj kaj mallongecaj. La anuai. inklinai al suferado de lezo. ksi la duai 
matinklinaj al ghi. 

En tiu direkto ili provas iefari eksperimente ambaü tipoin por dumtempa 
prezento de anehola tereno kej tereno katubola. Por stingi la unuan. ili sekvas du 
vojojn : vojm endokrinen ksj vojon kemibn. Endokrinvoje ili atingas la celon farante 
tiroidektomiojn. Kemivoje ili havigas periode, dum la daúro de la eksperimentado. 
miksaihon oksido-reduktan stabilen je 250 m. v. 

LB rezultetoj atingitaj estas de bona reristo de l'a kobajoi anabolitaj rilate al la 
atestentoj. kvankam ili chiui tubeikulozighes post l a  inokulo. La atestantaj, tamen. 
mortas depost kvin semsinoj, dum fa kuracitai postvivas norme. 

Ili provas la kontrauan karon: havigi ofendighemon al la tereno per katabaligo 
kaj. pdr tion atingi. ili faias plena" pankre'atektomion sekvatan de inaulinhavigo je 
partaj dozoj por certigi postvivon de la animalo. La eksperimentoj faritaj che hundo; 
pliigss la riceveblon de la snimalo ghis tia grado. ke la specifai lezoj invadas ghis 
mortigo. La etestaj animaloj estas tre pdinklinai al akcepto de la malsano m'algraü 
havigo de  egelvalora k e v a ~ t o  de  Koch-bacilo. 

En la evoluado de  la malsano, la aütoroj malkovras la anabolsn kaj la katabolan 
aspektojn. laü tio ke la proceza cstas kompensita 8U malkompensita. La unua 
kondukas al rertaripo, kiu preskeU egalvaloras grasipon; la dua prerentas klarai~ 
scnmima,ligon kun la kansekveniaj bacilaj detruoj. 

Por eviti konfuron de la ekstera aspekto grnídikigho kun la tereno akseptems 
aü malakceptema, kiu nur sin montra per Ia spiregado en la interno de la histoj, 
ili studas sinsekve Ih hazan metabolismon. la potenciaion hidrogenan ( r H )  kai la 

C 
urinan kvocienton - . 

N 
Kiam ili studas la baran metabolismon ili tiovas refoje la tipoin anabolain kai 

katabolajn. La unuaj estas malplinomb~aj. char ili estas kompensitei ksj vere firio- 
loaie superantai: ilia baza metabolismo estas pli m.alelta ol la norma valoro. 
Kontraüe, la aliai havas tre altain metaholismoin kaj multe pli ofrain. .~ 

Rirnarki~as eblecon de malalta baza metabolismo kbj chceston de tereno kata- 



bola, sed repidas aaerti ke tio ne estas ofta laU atestas i lbj bildoj rilataj al hundoj 
anta& kaj post operaciprocezo. Ties veloroj-kstera forbrulado aU baza metabolismo. 
kaj interna ~p i i ado  su histsj oksidoj-ofte modifas sin sinkrone. 

Pristulas la r H  de la sango de diveisaj tuberkulozuloj kai retrovas la anabolan 
tipon (kompensitan) kaj la ksiabalan (malkompensitan), kiuj estas priskribitaj per 
bildo responda al normalo individuo. Tiuj firiko-kemiaj doni~ajhoj chiam respandas 
al klinika stato. 

C 
Rimarkisas la teorian gravecon de la kvociento -- kai la prsktikajn valorurnojn 

N 
t .  aritaln. . precipe d e  Bickel. 

Notas rilate al la tereno ansbala kaj al la tereno katahola : 
l . *  La forran paralelon ekristantan inter la hisroj afektitaj de tuberkulozo 

(pulmó) kaj la kvanton de  forbruloj. La senco alta aU malalta de la okeidoj montras 
la oftecon de b tuberkulozo. 

2.* La intiman rilaton. kiu ekzistas inter la malsanoj puie metaholaj kiaj grss- 
dikeco. tiroido hj diabeto. kaj emo al la tuberkulozo. Tiusencc rimerkigas Is konitan 
filkton. pri la hipertiroido ema al tuberkulmigho kontieU la grrisulo, aii pri la mikse- 
dematulo, kiu shajnas malinklina al le malsano. Tiel ankeU pristudas la tre oftain 
kazojn de dieheto kai tuherkuloro kun interaso de la du procezoi, gej 1, kaiizon 
de la shajna kontraiidiro trovita en La lesendo de diverssj ~Uioroj. 

3.* La. eblan klarigan pri la nuntempai kuracmetodoj. atente ke la plimulto sin 
direktss al 1s tereno Rnabola aG ketabola) kaj nur kiel konsekvenco estigus sin la 
terapeiitike funkcio. 

Laiilonge de la raporto 1s autoroj videblegas argumentedon fizio-patologian, kiu 
peimesas klarigi preskaii is tutan tuherkuloran proceion. sed rapides elsterigi la 
komplikon de la problemo pri la tereno firiko-kemie konsiderata: tio estas iniiste 
rimarkigata che la fino p o r  forigo de simplista koncepto, kiu drenigus pii e h l e c ~  
de produktaiho kiu mem igus la terenon katabola aU anabols. t. e.. igi shin ema 
a 3  malems al tuberkulozo. 


