
Etiologia, patogenia

i tractament de la febre tifoidea

Pel Dr . R. BOQUET, de Artesa de Segre

Coin la tifoidea es unit malaltia del gcnere tifus, son estudi se
referira, en printer terms, al gienere i consecutivament a l'espe-
cie propiament dita de febre tifoidea.

Les causes predisposants son totes les (in(, provoquen la

caiguda del epiteli de I'aparel1 gastro-intestinal per meth o aju-

dades de les indigestiuns terminades cu putrefaccions dels ali-

ments i dem6s substancies sobre les quals les secrecious glan-

dulars do dit aparell no tenon el poder normal per it la digestio,

encar que lien exagerades coin el mire en els catarres, l'hipor-

clorliidria, etz. Tals son les compreses en els dos segiients

grupus:

1.e1' Aliments i be-tide, segons quantitat i qualitat.
2. n l'aralissi nerviosa en son intlueneia circulatoria, sccre-

toria i muscular. Aquestes dues causes s'alien i combinen on

la villa practica i real de l'individuu per a produir l'indigostio

o putrefaccio, medi apropusit per a que'ls micro i macro-orga-

nismes facin en ell son niu i acabin per descatar la inucosa o

tegument intern de son epiteli pavimentos, deixant un trauma-

tisme o solucio de continuitat per a la qual s'empapin de toxines

i secretions d'uns i altres organismes passant it la circulacio

general i distriliuint•so pel fetge, cor i domes 6rgans regats per

aquella sang envenenada i plena de microbis quo continuen

envenonant, coligats saprofits i patogens en Ilur devastadora

marxa per atendre a la conservacio do l'individnu i son espocie.

(luan l'indigestio no dopen direetament dels aliments i



- 4)1

begudes per Mir excesiva quantitat o mala qualitat en sit natu-

ralesa i prelmracio; o tanrbe deguda a una repeticio dels men-

jars i begudes quo no permeten el descens intermitent quo tot

Organ deu haver de respectar per a refer-se i tornar it I'activitat

a que lit Ilei d'existencia de in vida to per condici6 son des-

enrotllo 6 evolucio, com por desgroeia acostumen a for les mares

de nostres fills on blur neguit per it que no plorin, encar quo

in a eanihi do successius trastorns i malaltfes, tapant-los o

omplint-los la Boca amb of mugar6 de Ilur pit; quart I'indi-

gestio, die, no depen d'aix6 i do grans begudes que son solici-

tudes per lit set do la digesti6, so produeix ordinariament pels

cambis brusques o sobtats do tenrperatura que si destemplen o

temples el terra roent destrempa als teixits i Organs, tras-

passant of Ilimit d'elasticitat o do reaccio organica i queden

sotniesos :r una paresia o paralissi en blurs funci6ns de circulacio

uervo-sanguinea, nutrici6 o scereci6ns especials. I)'aqui, que si

quodes perturbats els movinrents de contractilitat, sensibilitat

i nutrici6 general i especial resulta impossible la digestio nor-

mal i regular, to quo fregfientmont passa, dormint o descansant

it in sourbra (-in arbre en dies d'istiu o prinrtvera on que d'un

nurment it l' 1Itre se to ca16 o be se to fret.

F.ls refredaments quo per accio reflexa paralitzen les lunci6ns

digestives, del nrateix modo que les cremad es do in poll dotor-

minen diarrees o catarres entertties i meningitis, axis mateix

l'aeeio del fret humit sabre in poll com el rellent de la nit, In

1'red6 de I'enrajolat els pens d'una criatura, o la corrent d'aire

a In platja del mar al despullar-se per a banyar-se, produeix

t'ecsitaci6 contractil do In bufeta quo to orinar, si aquesta ocsi-

taci6 reflecsa no ha traspassat cls llfnrfts de resistencia or,anica,

en qual cas (fuedarfa paralitica o s'acatarra.

(ueda, clones, en que la causa o causes predisposants, son

totes Ies quo I'an enure direeta o indirectament I'epiteli o barrora

i enrajolat quo impideix of pas dels micro-organismes i el creixer

a arrelar-se Baia el ree de serum sanguini en floc del bany de

secreciaiis antisseptiques per a 1'er digerir.

La causa determinant es In presencia del baccil d'Eherth

que s6l o amb cornpanyia ha eutrat amb uls aliments i begudes

dintre I'aparell digestiu non s'hi troba be i se reprodueixes els

macro i micro-organismes esperant l'oportunitat per a estendre

blurs correries axis Ies circunstancies de descomposici6, indiges-

ti6 o putrefaccio I'hi lien fav orables, corn a tot altre baccil o

coccus determinants Bobs altres tifus e infeccions. Axis se des-
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pren de lo dit, ser tin origen local el dels diversos tifus com
1'exantematic, icterodes, calera i poste.

No es que no pugui inocular-se per altra via, sino quo aquesta
os la frequent.

El tractanient que corn especie dintre son genera corresp6n
a la fobre tifoidea en ses tan diverses varietats i periodos do
desenrotllo, don calificar-so de preventiu i curatiu.

El tractament preventiu es aquell que se obte per Ien-

sonyan^a de I'IIigieno al crear habits i costunis dos dell primers

moments de la vida extrauterina i fent-la ohligatoria en les

Escoles oficials i no oficials do tota ensenyanra en los diverses

epoques do la vida; habits i costums que impossibilitin els petits

traumatismes que com les escoriacions do la pelt esterna, puguin

sufrir les complications septiques, do gangrena, sHJnfra.eo i

erisiprela, els petits traumatismes o descamacions epitelials,

acompanyades do la desnaturalitzacio de los secretions quo l'hi
son procises per a la digestio doll propis petits organismes

vegetals o animals. Axis os que totes les conditions que Ia fisica

ensonya quo faciliten el refredament deuon tenir-se en connpte

per a evitar-les; ja quo, dat el cas que'Is traumatismes do dos-

camacio epitelial no s'infectin, n'obstant, determinaran los alu-

dides indigestions, reahsorhint-se productes toxics i efectuant-se

I'auto-intoxicacio, quo un i altre dia repetida, dona Hoe a estats

discrasics i constitutionals al fi de terms, com a consegiieneia

d'una intoxicacio crunica quo accentda i agrava o determina

complications a individualitats patol6giques do molt distinta

naturalesa, quan no os la causa tinica I'intoxicacio do referenda,

d'aquells atac. histeriformos o epileptics i oclsunptics, amb fehre

o sense, i (lue'l poll, distingoix del sincope, comprobant-se la

epigastrrlgia per la presio plana i estensa quo calma i la presio

en punta o punxaguda quo I'aumenta. Res tindra, doves, d'es-

trany que la medicacio purgant dongui bons resultats on la

major part de malalties puig que simplitica of procos de rea-

cio general de l'organisme, quo es com ajudar a les defenses

organiques porquo facility la cooperaciO funcional anrb plena

nornr:rlitat amb quo la vida se realitza per a donar una mostra

d'onergia, equilihri. stlud, fora, resistencia organiea, encar quo

sian veils, ols quo aunh tal niotiu tenen mes esposades que'Is

altres, la regularitat del funcionalisme gastro-intentinal en sos

relations amb el restant conjunt organic.

Si gran os l'importancia quo concedeixo a l'accio purghnt,
evaquativa, depurativa, saplotiva i derivativa, aplicablo, en mi
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o altro moment, durant el curs do tota uialaltia, aguda o cro-

nica, major es l'importancia que considero per ser gran fregiien-

cia en el obrar o actuar sobre l'organisme, patologicamont, els

re/reduments sens reaccio sufcient inntediata, ja quo, per interes

a I'humanitat, voldrfa quo sures en l'espai una veritable mono-

mania respecte it les conditions que deuen regir per it viure

do l'aire humit, fret o calont, en que ordinariament den viure

l'individuu en certes localitats i comarques baixes en 105 que

predomina i en totes les estacions, l'humitat amb falta de presio

atmosferica, encar que sian a nivoll del mar; de modo que'l

renmatismo, l'escrofulisme i linfatisme, cloro-anemies i domes

estats do porturhacio nutritiva general s'han anat originant per

Pattie constant de 1'liumitat sell,, reaccio ni proservacio de cap

mena, ja quo Ia mn<la i la mala educacio higienica s'imposa on

nostres costuuis per a no haver intervingut la Medicina preven-

tiva, quo's I'Iligieno, durant el desenrotllo dels tendres rebrots

(Inc han do succeir-nos o inmortalitzar-nos resucitant la vida do

nostres avan passats, amb llurs defectes i perfections en les

resistoncies, rasgos fisionomics i quants caracters distintius les-

acompanyaren en llurs distintos combinations, casaments o ma-

trimonis.

El tractament proventiu es, dones, purament higienic impe-

dint Its indigestions per causa directa de aliments i begudesfro-

des o per causa reflexa, indirecta, ofecte del refredament sohtat

i permanent o continuat sell,,; roaccio do los extremitats nervio-

ses esteses per a tota la superficie do la poll del cbs; quills re-

fredaments adomos de provocar els trastorns funcionals de la

digostio, determinen els trastorns funcionals o nutritius de tota

clase de organs i funcions; d'aquf, l'accio del medi en quo's vin

per a la produccio do la major, per a no dir totes, les malalties

agudos i croniques, que no sien primitivament parasitaries.

El tractament curatiu per it la tifoidea i demos malalties o

combinations i modalitats tifodiques, consisteix:

1.er En apartar les causes predisposants d'indigestio i re-

fredaments, excitant el sistema nervios pel valor en hegudes

estimulants generals; fant del Hit on que's descansa amb ses ro-

bes de llana i de la Casa amb sa proteccio a la intemperie una

veritable matriu que mantingui un calor uniforme amb els di-

solvens hidrics necesaris per a quo totes les funcions estiguin

dosahogades i procurar les defenses orgdniques necessaries.

2.01, Evacuar i rentar les descamacions epitelials, solutions de

continuitat i oxulecracions, de tots aquells productes putrofactes



191

o descomposicio. corn se fa amb lavatges o injeccions a presio
de solutions antiseptiquos en els traumatismes petits en Ilur
origen, corn les picades animals, vegretals i minerals, pori, molt
grans on quant les consegiiencies si es descuida el tractainent
antiseptic aixis executat o es descuida la proteeeio de lea defenses
organiques amb banys locals o generals do valor, lrurnit on els
cataplasmes i banys generals o sees en ols foments o banys sees
locals do divorses substancies.

3.er Eliminar els productes do desnutricio i secretions espe-
cials dels dos organismes en batalla o en pugna i conflicte, per
nrediacio de l'orina, evaquacions intestinals i suors, exagorats
dits productes per la exa(yoraci() on 1'activitat funcional do tots
els organs.

Insistint amh altres tonnes: 1.P1' So substrau al malalt de
les causes amb una matriu protectora Iota amb la casa, amb of
flit i roba do liana amh que l'ombolica de cap i tot. S'alinlenta
administrant-ii sovint o cada mitja hora una taco de the Pill[)
rom o cognac, qual grail quantitat do liquid talent i repotit imi-
ta a la naturalesa amb la febre do reaccio primitiva (ja quo la
consecutiva es infectiva). Aquesta primera iudicacio contra la
paresia o paralissi del sistema nervios vasomotor d'origen core-
bro-modular so combina amb la indicacio segona de la antisop-
sia gastro-intestinal directa o indirecta de les evaquacions.

Aixis es que amb un calmant antiespasnuldic sudorific corn
els polvos de Dower i els calomelans a petita dossi, so tracta el
malalt dotze o vintiquatre bores per a enseguida passar al cum-
plimont de la segona indicacio.

2.0° Consisteix of cumpliment d'aquesta iudicacio en dollar
un purgant salt, acid o neutre que aumenti la exosmossi dis-
minuint fa toxihemia, seguit d'un purgant contractil do la fibra
longitudinal del intestf coin el senet en dos o tres vasos d'una
forta infusio. Els moviments peristaltics aixfs obtinguts facili-
ten 1'accio del sali i oleos que s'liagi empleat.

3.er L'accio depurativa, exosmotica i evaquativa dels pur-
gants emploiats on els primers dies es d'una accio prevontiva de
la agravacio del proses, pero si es empleiada al final o quant el
desenrotllo de Los ulcerations intestinals esta efectuat, allavors
resulta ser of purgant una imprudencia a menys do ser tantejat
a molt petitos i repetides dossi corn fan ohs homeopates.

Al cumplir aquesta tercera indicacio importa empleiar un
laxant diuretic acid, quo amb gran quantitat de hegudes vagi dre-
nant al ronyo i l'aparell digestiu i quo of tremor tartare insolu-



195

We presenta at tres per cent una beguda a past per apagar la

sell, laxar i orinar. MIes quart, malgrat tot, la temperatura se-

gueix sense quasi oscil-lacions matinals per sobre trenta nou (39

grans cent 1g. ) amb quals altos temperatures se desnutroix rapi-

dament el nmalalt desfigurant sa cara i postrant - lo cada dIa mes,

en una hipostenia o paralissi tins a la mort; es allavors doncs

que conve recorror at bane general diari de set minuts montres

si refredant - se desde 27 ai 23 graus centigrades a fi d'obtenir

una accio to "mica del sistenia vasomotor pet fret gradual i ar-

monic aplicat a la extensa superficie tegurnentaria aunt Iii cam-

pen o s'estenen els filets del sistenia nervios primitivament ma-

lalts i quo per accio reflexa contrauen o tonifiquen els vasos de

tots els organs interns congestionats . core el cervell , pubnons,

fetge, melsa , otz., i realitzar miller desl;res l'accio funcional do-

fensiva del organisme.

Fins que les temperatures axellars baixin a sofa 38 graus i mi-

Ilor prop de 37, Ia alimentacio es purament hidrica o de caldos

vegetals i caldos do peixos , cara blanca i jove . Les fecules ve-

getals per nutritives son les millors , coat la si=mola, tapioca, sa-

ge, salep , trunfes, empleiades on decuits molt Ilengers, a fi

d'evitar les rotures d ' uleeracions o provocar obstructions ali-

menticies per a encara continuar les paresies i piriilissi consecu-

tives its trastorns e inflamacions agudes, conforme la llei de

Stokes.

Coin so veu, poques vegades, aixis se deu recorror a l'ad-

ministracio de bisulfat - quinina en xarop o aigua molt ensucra-

da, en floc do la forma de sellos en quo la disolucio s'ha de rea-

litzar sobre una mucosa nnilalta i ets altres teixits no gaire bons.

Solzanient , quan In febre adquirexi o molt altos temperatures o

be sia quasi intermitont per sesgrans remitencies , no traspasant

aquella quantitat total que se necesitaria per a dotenir una febre

intermitent ordinaria, com la de dos grams en dos o tres dies,

Aquest es l'antipirotic quo en totes les infections to mes accio

curativa coin so comproba en la grippe , coqueluche, etz., aso-

ciada o no.

Iteasumint en poques paraules, i en forma de cord usions:

Lei' Les causes predisposants son totes aquelles que segons

sign els aliments i begudes amb llurs qualitats fisico-quImico or-

ganiques per una part , i per altra In capacitat digestive en aquoll

interval de la villa ordinaria o frequentment disminuida i per-

turbada gels refredaments paralitics, per accio reflexa dels
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nervfs vasomotors efecte do in incuria en que's to 1'ensenyanga
do I'I Iigiene on 1'Escola i la Familia.

2.011 La causa determinant, si os el batch d'Eberth no faro
cap coal si 1'organisme el paeix o digereix ja en son iparell
digestiu i fara que amb altres micro organismes adquireixin nia-
lignitat els trastorns organics i formes espocials agrupades baix
el noni generic de malaltfes tifodiques o infections intestinals.
com fobre gastrica, icterodes, colera, dotinenteria, peste, etz.

3.er La patogenia o evoluclo en 1'actuaci6 do les causes pre-
di sposants f determinants estd supeditada a les resistencies or-
gunico-funcionals de tots els elements que intogron o intervenen
en la digestio normal, repetida despres d'un descans suficient de
dits organs d'aquest aparell (lo que no tenon present les mares
al dollar popa it sos tills), aixis com tambe olviden ols tres tips
de plorar: naamar i cobra que sinibolitzen el treball, l' aliment i el
(lescaus pr•otegi,.

-l.art El tractament preventiu, es higienic, evitunt les causes
d'indigesti0.

5.int El tractament curatiu es variable en resultats segons si
s'interve at principi o al final del proces, quan les ulcerations
son avenrades.

Esta basat: Let en oesitar pel calor als nervis
paresics o paralftics;

2.,- Evaquar d'alnnents, begudes, secretions i escrements
1'aparell digestiu.

3.er ('Trans begudes, acids vegetals i salins insolubles al
ensemps que diuretiques i antiseptiques.

Tonificar per an fret general i gradual de pots minuts,
els nervis vasomotors viscerals per accio reflexa, actuant sobre
Ia pell.

5.l11r Alimentacio hidrica, o emulsiva i asseptica o feculeuta
molt gradual.

1.:' \ota: La quinina tan sols quail les intermitencies o
remitencies i altos temperatures persisteixin amb rebeldfa, sons
traspasar de dues a tres grams en total.

2.a Nota: En forma de ditxo o refran: diriem per vulga-
ritzar-Io:

J.er Un tip de suar (per ecsitacio i no espresio).
2.01, Un tip d'evaquar (per dalt o per baix desde els tres pri-

mers dies).
3.e' Un tip d'aigua temperada i asseptica per dintre i per fora.


