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Zum Mechanismus der Reaktion noch Takota-Aro.-Per LEO SCHINDEI 
Klinis. Wochen. vol. XXXI, pig. 221-223. 

La. reacció floculant que en -1925 descrivi per primera vegada 
Takata cercant una diferenciació entre les neumopities, el veritable 
valor de les quals Jezler traba en el diagnostic d e  certes hepatopaties, 
ocupa avui en els nostres centres de treball cientific un pla de primer 
ordre. 

1 és que la reacció de Takata sembla que dóna uns resultats posi- 
tius sobretot referint-se a la cirrosi hepatica. Potser per tal de poder 
arreconar el Rosa de Bengala s'ha arrihat a dipositar una confianca 
excessiva a la prova de T-A. 

Perque cirrosi hepatica equivalia a dir un bon tant per cent de 
T-A positius. s'ha arribat inclús a fer dogmatica la inversa, la qual 
cosa no cembla pas gens prudent. 

Leo Schindel pot demostrar en el seu treball que la reacció de 
T-A, en presencia d'icids o d'ilcalis, es pot modificar. i fins i tot 
arribar a una inversió total. 

Els assaigs de5l'autor són portats a terme arnb icids grassos infe- 
rior~, d'una banda, i amb Ileixiu, per l'altra. 

Agafa serums que donen un T-A negatiu i, afegint u n a  solució 

d'acid gras en ;la serie de dilucions aconsegueix invertir sovint la 
reacció que dóna aleshores un positiu manifest. 

Per contra, si el serum és T positiu, per addició d'una solució 
alcalina, desapareixen el6 floculats en els tubs respectius. 

De tot aixo, l'autor en treu la conseqüencia que la reacció de 
Tnkata-Ara és positiva sempre que augmenti la praporció de glohu- 
lina en el serum de  la sang. 
. ~ 

Altres autors han trobat T-A positiu en cirr6tics i que hi ha sem- 
' 

pre una inversió del quocient serina-globulina, sense, pero, trobar-s'hi 
augment de. I'albúmina total. 

, J. r. 
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Efudes sur la dissociation d u  Mycobacterium Tuberculosis.-Per K. 
E. B l ~ ~ ~ ~ u c . - A n n a l e s  de l'lnstitut Pasteur. 1, vol. LIV. 1935. 

L'autor resumeix en aquest treball l'obra de dos anys d'intensa 
experiencia sobre el que abans es coneixia en biologia amb el nom 
de avariació natural)) i el seu coro'lari ~l'eliminació dels feblesn i 
que avui, ja sedimentada, porta el terme més modern de  edissociación, 
en els Mycobacterium Tuberculosis. 

L'autor dedica tot el seu treball a un estudi profund i ample de 
cultiud estoc de laboratori, de  les varietats aAuiaire Ninni» i <iB» típi- 
ques; eBouina Valléen i (iBooina S 168; ahumana Annai, i irhumana 
Rattili. Fa una crítica dels treballs de Petroff sobre les dissociaci~ns~ 
que aquest autor i els seus ~o~laboradors nomenaren R (iirough))), S 
(iismooth>i), FS (aflatsmoothn) i Ch (iichromogeniei)) estudiant els diver- 
sos tipus de  colonies de  bacils tuberculosos. , 

Birkhaug, proposa, per simplificar, que siguin catalogades per la 
lletra S, les varietats de colonies de consistencia cremosa i bomogenia, 

ficilment emulsionables en aigua fisiologica, i que, en el mitji de 
Sauton (pH 7.4) mostrin una evolució difisica. R seria la designació , 
de les colonies seques, ceroses i molt friables, dificilment emulsiona- 
bles, i que, en el mitji d e  Sauton (pH 7.4) mostren una evolució mo- 
nofasica. Es nomenarien amb les lletres Ch les colonies pigmentades. 
En fi, les varietats FS, de Petroff, per l'autor no serien sinó una for- 
ma de 1a.varietat S, que no es reproduiria pas d'una manera especí- 

' 

fica. pero que podria engendrar totes les variacions colonials agrupa- 

des sota la denominació S de Petroff. 

L'autor, per obtenir les varietats dissociades de  colonies no se- 

gueix el metode ein vitro~i suggerit per Petroff. sinó el preconitzat «in 
vivo>, per Ninni, que consisteix a injectar e k  bacilc tubgrculosos direc- 

tament en el gangli limfitic cervical del cobai. 

En aquesttreball estudia també els cultius del Mycobocterium 
tuberculós, des del punt de mira físico-quimic, pel que fa referencia 
a la cirrega electrica mesurada per electroforesi i a les variacions del 

PH en el medi topa11 dels cultius, en el decurs de deu setmanes. 

Treball d'uns gran interes, que no és sinó el primer d'una serie 
que I'autor es proposa realitzar sobre metabolisme, reaccions bio- 

quimiques, serologiques, d'electroforesi, e&., respecte als cultius del 
bacil tuberculós. 

~, 
J .  P. 





trons, neltons, bipoltons, f . .  polfons, alfons, centrons, protons, 
pactoms, etc.. Potser en fa un gra massa. 

En el llibre es vol fer una revició de totes les teories modernes 
sobre estructura de la materia per després suplantar la seva eestereo- 
física,, que ja el mateix autor ens havia servit de forma més incom- 
pleta fa gairebé tres anys. 

La seva conce~ció, despullada dVesquemes i de neologismes, me- 
ieix un elogi. L'estructura dels edificis atomics i la mol&cula en liespai, 
és una concepció.interessant i és molt poseible que doni peu a dis- 
cussió. L'enfarfec amb que ens l'ha presentat, i sobretot. la fantasia 
que se li escapa massa sovint, fan el llibre un xic massa atrevit. 

En donar coinpte de les altres teories, ho fa d'una manera molt 
incompleta. Treu a relluir la part magra i tot ho adoba amb estereo- 
física. 

Fa girar els ulls cap a I'atom físic de Lewis-Langmuir, i fa reviure 
]'abandonada concepció de Bolir. En un i altre cas dóna tota-la im- 
portancia a I'eestructura>i com a pedra fonamental de cons~rucció, 
puix que amb raó es queixa de les abstraccions d'aquests darrers 
temps, les quals ens han portat a I'abandonament de la concepció de 
Eohr, pero en lloc seu s'hi ha fet un atom <imatematicii que no hi ha 
manera d'agafar-lo per enlloc. 

En aquest sentit el llibre de Weckering pot ésser útil. 

Fisiologia aplicada, per S A M ~ O N  WRICT. Edit. Marín, 1935 

Aixo és un llibre ! De tard en tard surten aquests llibres bons que 
s'han d'espigolar entre mil. No es tracta pas d'un llibre per a inves- 
tigador~ ni per a especialistes. G un resum ben fet de fieiologia apli- 
cada. Sovint de fisiopatologia. Es car i ben complet Són les dues coses 
que s'ha d'exigir a un llibre d'aquesta naturalesa. 

Remarquem, a més, la seva modernitat, car esta posat a I'any 
1935. NG hi manca la innovació definitiva ni hi sobra la teoria estan- 
tissa Esta al punt do]$. Per a la gent estudiosa rendir& un fort servei. 

La traducció és impecable. La presentació podria ésser millor; 
la impressió atape;ida i maesa aprofitada. L'obra hauria guanyat molt 
si l'haguessin allargada amb 100 planes de paper. C'hauria d'estirar 
un xic la impressió. 



Ben nodrit de bibliografia anglesa. Molt pobra la bibliografia d'al- ... tres nacionalitats. 
No es pas una patologia general de les que s'estilen al nostre 

país. Ni tampoc. una lisiologia pura. Es una fisiologia feta pensant 
en metge. La major part de les corrents eón fetes pensant en bibleg, 
per aixb ens semblaencertat el titol. Aixo li fa perdre arrogancia cien- 
tífica. Com a orientació per a la gent que sent la biologia, ens simbla 
un desencert, ja que aixb és empetitir la fisiologia. L'especialit~'ci6 
ha de venir per branques ben emancipades. Les bases fisiolbgiq"es 
quan r s  toquen totrs (nerviós al costat d'urinari i metabolimetria) s'han 
d'assajar en una biologia general amplia, no pas d'aplicació. Aquesta 
deformació no l'esmentariem si no fos que justament en les nostres 
Universitats hi ha tendencia a portar la biologia per aquest camí. 
I aixb-al nostre entendre-és enxiquir-la. 

Per contra, ér un llibre e ~ c e ~ l e n t  per al professional. Es el llibre 
de les etimologies. si se'ns permet la metafora. El professional que 
sapiga feraplicació d'aquesta fisiologia podra explicar I'arrel de molts 
símptomei i el mecanisme de molts sindromes. Aixb és  fisiopatologiá. 

ilnuari de 1'Associació professional á'antics alumnes de I'Escola Su- 
perior 8Agricultura.-Barcelona, 1935. 

L'Associació Professional d'Antics Alumnes de 1'Escola Superior 
d'Agricultura de Earcelona ha editat un Anuari que diu molt en favor 

d'ella. Són 70 planes de coses útils. Els anuaris no poden ésser diver- 
tits ni ensopits. Són,més o menys útils. Aqnest és ben reeixit. Rendir& 
servei a m& gent de la que probablement havia previst 1'Associació 
en editar-lo. 

La presentació que hi fa la Directiva és ben substanciosa. No és 
pas, com s'acostuma en aquests casos, ni un prbleg carrincló, ni un 
enfilall de queixes de classe, ni menys un inventari de gestes conque- 
rides per un estament o una classe professional. No ; és més senzilia- 
ment un resum histbric que sense ectridencies petulants ensenya el que 
s'ha bastit i es pot bastir amb bona voluntat al mateix temps que sense. 
humiliacions femenines deixa entreveure els esforcos i contratemps 
amb que han hagut de lluitar per seguir la trajectoria i arribar alli on 

són. Un balanc encoratjador i de bon gust. Heus-ho aquí. Els grifics 
' 

que l'acompanyen, dignifiquen el text. 
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Per tant I'Anuari representa un esjorf material, una oricntació 
espiritual i una transcend&ncia practica. Tot aixb, naturalment, en les 
petites proporcious que es pot esperar d'un Anuari. Com a Anuari i 
prou, no en parlaríem gaire. Com a exponent de totes aquestes altres 
coses no ens dolen prendes a fer l'elogi. 

No fa tan bonic veure que tots els ex-alumnes no es trobin redre- 
cats d'entusiasme al costat d'aquesta Associació. Es veuen baixes va- 
luosíssimes que mirades des de fora fan mal als ulls. Contrasta el seu 
articulat, la seva coordinació, la seva unitat (que numés així s'explica 
tant de rendiment amb tan poca gent) amb el crdieiecta mernbraii d'al- 
guns valors perionals indiscutibles. 

A plAnyer encara alguna detall com el paper, la presentació i algun 
descuit d70rganitzacions que rendeixen un servei evident a I'agricul" 
tura dzaquí i fora d'aquí que s'hi troben a faltar. 

A. O. i A. 




