
F- 0 r

Tractamcnt de la febre tifoidea

pel Dr . JOAN FREIXAS, de Barcelona

COMUNICACIO I

I)i: 'ixICIO DE LA IIALAI,1'IA

Malgrat l'haver-se anuuciat per Ia Comissi6 organitzadora del
t.-' Congpre's de .llelrles residents en p a ssos de lien qua catalana
que'ls reunionistes del mateix podrien presentar coin unicaci6ns
respeete a tel,re titoidea-, P1 dissapte, dia catorze del present,
encare no se n'havia anunciat cap a Secretaria.

En aitals cireunstaneies de temps, va ferse'm l'encitrrec d'es-
criure comunicaci6ns referentes a tan importantissin) tema.
I anih els efeetes de In perniciosa febre, produida i sostinguda
pel treball de cada dia i agravada per in feina que a tots ens ha
imposat in preparaci6 del Congri s, he escrit les quatre comu-
nicaci6ns que m'honrar6 donant-vos a coneixer.

No espereu, per tant, trovar en elles m6s que 1'index, m6s o
menys ordenat, de quatre impresi6ns, practiques i arrelades,
escrites it corre-cuita i dictades per un cervell que's trova obli-
gat a pensar i resoldre, un conglomerat d'assumptes intensa-
ment heterogenis, en un sul i precipitat temps.

Millor que per it ensenyar, les comunicaci6ns que m'he vist
obligat a fer, resulten escrites per a motivar el coneixement do
tot quart feu, Srs. Congressistes, Yalta honra de dictar-me.

En resum, quo les comunicaci6ns resulten, lie repeteixo, un
index tan sots, millor que d'asseveraci6ns incontrovertibles,
de conoixements basats en fets d'observaei6 clinica, froda i
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pacientissima, d'un i altre dia, formulades o ampliades en forma
interrogatoria, quo necessita i, per tart, reclama, contestations
i asseverations vostres.

**

I ara anem a In definici6 de la febre tifoidea.
Semblard oxtrany in alguns, potser an els mes, quo'n l'any

1911 me cregui amb In necessitat de comen(:ar les coinunica
ei6ns sobre la tifoidea i a pro posit, precisamont, del tracta-
ment, de In mateixa, .nib una comunicaci6 dodicada, per com-
plert, a puntualitzar lo relatiu a la definicio del conjunt de la
febro tifoidea. Semblara (,strany, ropoteixo, porque es de creu-
rer que'n lo referent a aquest punt do I'estudi
d'una tan frogdenta malaltia, devem estar tots dintre d'uua
conformitat indiscutible: empro, Srs. Congressis-
tes, per to que sento, per to que veig, per lo que observo on i
altre dia, aquesta conl'ormitat que deuria regnar, no sots no os
indiscutible, sino que Testa lion xic allunyada de in realitat.

Aixis so compren quo al esfumar, tan sols, in mes potita
indicaeio relativa al tractament de la tifoidea, surgoixin diferon-
cies capitals tot seg-nit i quo avid, dopres d'una soorie incontable
d'anys d'estudis trascendentalissims, de tot ordre, sigui dificil,
per a no (fir impossible, l'establiment, no ja d'un criteri uni-
forme de tractament, sino que ni tan suls d'agrupament d'indi-
cacions quo pugau esser roputades corn a consembtantes.

La profilaxi de la malaltia. 1'higieuo del paciont, I importan-
tissim i fonaniental capitol de I'alimentacio i of tractament soro-
terapie, farmacologic, tot, ve establert amb diferencios tats, quo
no sembla sin6 qua's parli de tractar un conjunt de processor
morbosos agrupats capritxosament sots una denominaei6 tan
complexa coin infundada.

I, firs., si en una malaltia tan estudiada i, fins, tan coneguda

coin la tifoidea, no es possible 1'ostahliment d'un criteri unie, a

lo menys en lo fonamental, en que voleu quo puga lograr-se?...

I. si no es possible deixar establert un criteri absolutament

indiscutible, complertamont rational, coin vulgueu quo sigui

possible colocar-Iii, ni de (luny, un tractament indiscutible, on

tractament complerta i invariablement rational'?...

A aixo, a l' establiment d'un criteri de conjunt , aceptat per
a tots , es a lo que va destinada in present comunicacio, que
devem calificar do fonamental.
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No intento , ni remotament , creure que to que proposo, fill

de l'estudi i de I'observacio pacientfssinta i freda, d'anys i mes

ant's, sign indiscutible . Penso Clue , tot to mes, pod arrivar a essor

el nucli que aglutini conceptes de tots: el nficli wont so super-

posin, pal sou iudiscutible superior mereixement, totes les

notes, tots els fets demostrats per una observacio , aixis mateix

pacientissima , per un ostudi, aixis mateix fet amb fe i ardiment.

Fon;unenteni el concepte de la febre tifoidea; estudiem el
total de traseendontals extrems que integren la nota del conjuut
i tindrem un a base do certesa clfnica, o. a to menys , d'orientacio
oncoratjadora . Q uo mai de la vida ha sigut possible edificar
amtb I'erniesa , anib la necessaria coessio, sobre un camp gens
ostabie i, per taut, gens ui mica resistant.

I probada I iniportancia i trascendencia fonamentals de la
cosa, embastem la deli ii cio.

La febre tifoidea os una toxi-infeccio amb determinisnre
primitiu, en(1 -digestiu, determinat , principaiment pals efectes
de I'evoltlclo del baccil d ' Ebertlt- (. affki, i amb determinismes
secundaris, tambe de naturalesa toxi-infeetiva , deguda a la gene
ralitzacio , tanrbo, principaiment, del baccil d'Ebertlt, de sos
produces, de ses desferres, quand mort, de les bacteries comen-
sals, amh Ilurs efectes complexes deterininats sobre i en els
cloments anatomies.

Per a sintetitzar La naturalesa de Ia toxi-infeccio en els deter-
minismes primitiu i secundaris, pod aventurar - se la formula
segiient: ebertlio-e.,ster • corerraio - a oteuaio-seprtic();aictc.

(1u'en In tifoidea , com en totes les malalties toxi-infectives

Iii ha tin determinisme primitiu, no pod haver - Iii dupte de cap
mena.'1' otes Ies malalties s6n locals primer. Aixo es un principi

axionuttic que resulta ridicol posar on tela de judici: el primer

punt on que s'impl nnta el microhi , essent saprofit, potser, per a
convertir-se on patugen, gracies a "sa propia evolucio o a les

modificacions operades on el terror d'implantacio o be impe-

rants de fet en tal paratge , es el punt aont comenca 1'anorma-

litat i, per taut, la malaltia . Pod ocorrer o be que aquesta quedi

liniitada al precis punt de coment;ameut, d ' implantacio, o be i

aixo es to mes coma , que invadint el conjunt , dongui lloc a la

generalitzacio dols trastorns ocasionats . Pot ocorrer mes, pot

ocorrer que l'evolucio del dany local s'esborri a l'iniciar - se, tan

sots, in goneralitzacio , i pot ocorrer , com sucseeix en la majorfa
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dels casos, quo, malgrat I'establiment do in generalitzaci6, se-
guoixi Ia porniciosa evolucio del daily local,per t.ni temps, o mes,
quo in generalitracio que determina. D'exemples d'aquests tres
grupus fonamentals de toxi-i nfeccions u'esta plena la medoci-
na. Presentom com a models del primer grupu la polada de na-
turalesa francament parassitaria; del seg6n la sifilis, i del tercer
n'us model iudiscutible la toxi-in1'eccio que motiva el present
treball: la toxi-infocci6 do uaturalesa eberthiana.

lugerit of haccii d'hEberth-Gaf1'ki en I'aparoll digestiu amb
condici6ns de patugen o be resideixi com element saprolit
entre'Is innoinhrables elements parassitaris que iutegrou in
flora microbiana intestinal i adifuiroixi, per camhis oporats ell la
tal flora microbiana, les condiei611s do patbgen, alla, eu l'aparell
digestiu, conncnca cI desenrotllo de trastorus auatomics; la pre-
sentacio del pr•imcmcu-mn moveus.

I, Srs., trist es dir-ho, malgrat lo seniblar carrineloneries los
asseverations quo anem estahlint, encaro hi lia qui nega condi-
ci6ns do prioritat al desenrot!to do In malaltia toxi-iufectiva en
I'aparell digestiu: encare hi ha qui ho considera deterIninisme
secundari transitori, i lo que resulta incalificable, desprovist de
valua patolugica. S6n els mateixos que miren la placa diftiorica
initial ocasionada pel haccil de Lwfflor i comensals, con) a deter-
minisme secundari d'una generalitzaci6 primitiva, souse t'ona-
ment cientific. Son els mateixos que deuen mirar at xaucre
dur, a la pupula sifilitica initial, com a determinisme socun-
dari, preseindint fins de, In manera d'essor, de in manora de des-
enrotllar al sell gravissim efecte els treponemcs pulids i els
espiroquets, uns o varis en Ilur morfologia.

Sortosament en to del determinisme prinlitiu endo-digestiu,
sou pots el somniadors que'l releguen a Iloc secundari. Les
repetides observations clfniques fetes amh paciencia do Job, do
des Ilargs temps, ho deixen fora de discussi6. Es clar quo's
troveu malalts que expliquen mos intensament que'ls trastorns
endo-digostius i els Ilurs efectes locals, els generals quo Wells
s'han originnt: in cofalalgia frontal gravativa. I'estat d'ensopi-
ment, el cruiximent d'ossos, la raquialgia, 1'abatiment, etz., us
to mes sobresortint de tot quant conten at metge; empr6 iixem-
nos-hi degudanient, fftssis I'interrogatori amb el degut 6rdre cro-
nolugic i tot seguit s'obtindra'l convenciment do que'I nialalt
abans que mal de cap, tenia anorexia; abans que ensopiment,
sentia mal gust i sequetat de boea; abans do cruiximent d 6ssos,
aqueixava sed ardenta; abans que raquialgia, intolerancia gas-
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trica; abans quo abatiment, tancament de ventre. Tots els sin-
tomes, corn se compren. per separat, en molts dels casos; junts,
en i inmensa majorfa. I encare hi ha mes: si pregunteu si un
estat consemblant de sintomes generals els han ofert els malalts,
com se compren, amb menys intensitat i persistencia, en altres
casos on que haigin sofort senzills gastricisnies, tots cos con-
testaran afinuativament.

La nrassa estereorheia retfnguda on el tram intestinal, fer-

menta in tansament; el baeeil d'Ebert-Gaffki s ha multiplicat

incalculablement: els titers sulfoconjugats, indol, escatol, fe-
nol, etz., aleaneen tants per cents intolerables; la flora micro-

biana, tota, resulta hipervirulenta, hipert6xica i I'accio catalitica

quo determiner tots agnests elements anormalment desenrot-

Hats, esdeve intensa i rapida: ols elements morbosos, tots pene-

tren la mueosa arrivant fins al corion: els elements nobles,

actins, dels budells, i els que'Is hi porten les condicions necessa
ries per a que puguen ser-lio, 's veuen invadits, i ('s aiXis que
s'inicia, i 's sost6 la primera Iluita entre l'invasor i la loealitat

invadida, entre I'elenrent :mat6rnie i el parassitari, i aquesta
lluita de defensa, in primera quo oeurreix, determina uii est;it

de protesta constant, de renccio salvadora, per part do 1'elemenl

anatomic, tin conjunt de trastorns mes o menys intensos on elf,

de d6s sa modiffeacio transitoria fins a sa caiguda deffnitiva; de

la que'n resulten, ademes, In meiopragia funcional i amb olla

la disminucio i fins la desaparicio de los funcions m6s olemen-

tals que'ls hi estan encomanades: la desaparicio, mes o menys

duradera, del primer gran do l'escala de la vida.

I Iocalment 1'aglutinaeio, l'encapsulament dels baccils d'
Ehertli pet toixit linfoideu i la inutilitzaeio d'elements anato-
mies, es un fet, i amb In iuvaslo's propagueu amb energica pro-
testa, els Ilurs coadjudants de rotencio estercorircia, amb llurs
efectes intrursees, completant els efectes perniciosos de In pri-
mera enrbestida.

La tal lluita d'elements dona floc a l'aparicio de les primeres
lesions quo s'ofereixen, principalment, on el budell i la marxa
de quals conogudfssimes lesions no dotallem per a no afadigar
l'ateneiO do tots quarts ens fan l'obsequi de prestar-nos atencio,
atrevintnos solzament a recordar les quatre principalissimes
faces de Bur evolucio; infiltracio, ulceracio, hemorragia i perfo-
raeio.

Ara lie; lo quo creiem dever nostre recordar, es que tant In
aparicio com la evolucio d'aquest prirnitiu determinisme de la
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vativa do cap dels periodes cronologics en que's divideix I;t evo-

lucio de la malaltfa; lit Ilur aparicio i, per tart, lit consegiionta

evolucio, si s'ofereix, ptit oeorror i oeurreix en tots els periodes

de des del llnr come'nament fins al periode de dcclinaeio, in-

elusiu, constituiut sa diferenta evolucio, precisament, la carac-

terfstica de la malaltfa. Pod adufr-se en defensa del let instituit,

In opfnio de grim nomhre d'autors i bon Hombre de peces pato-

logignes dernostratives.
Deixem establert el fet. La lesio inicial, of printer determi-

Ilisme Dodo-digestiu ocasionat pel h;tceil tifogen i les hacteries

comensals, presideix, durant tota la malaltia of conjunt de tras-

torns locals i generals que In integren. O siga: que no siols os

IOsie iuicial, factor indiseutible, primitive, sine que sit existen-

cia, en conjunt, es In de tota la tnalaltia. ('onsorvis be en la

momoria acluest importantissim punt do vista.

rmb tot gaoutt esdeve, acte seguit, gran les harreres natu-

r;ds d'oposicio, d'imponetrabilitat. son franquejades, tots, abso-

Iutaniont tots, hi astern conformes. Pals quilil'ers stirs els printers

elements en que esdevenou Ies primeres inanifestaeiens do la go-

neralitzaeio. EIs ganglis messenteries eonstitucixen lx sogona

harrcra de defensa. D'allf a In melsa, al fetge, it] ronyo, punts ell

que lit Iluita es mes potenta cada vogada i. qunn cansats, quan on

meiopragia's haton talc entranyes llnftadores en retirada, es

guars queda constituida la veritable generalitzaciu: I invasici de

to toxi-infoet+utt a la snug amh la con,egiieiit i natural hemolissi,

amb lit natural vaso constriceio. Amb la constitucit: de In vaso-

consiriccio toxica; anth la reduccio hiliar; annh Ia meiopragia

esplenica; amb la oliguria que s'oforeix ail contp.is, i anth els

efeetes director i indirectes do tan intport;uttes reduccions i la

del quintisme rospiratori i I'estat do meiopragia i desvallestament

1'unefonal dels centres nerviosos, In respou el centre eirculatori

preparanf-so i entail lout in 1luita amh e1 ear periforie. I d aquost

conjunt complexe, en resorgeixen dos fets; In meiopragia 1'un-

cfonal i fins d'elentents anatomies f I'aixecarnont del conjunt

contra l'enemic invasor sagellat pel moviment reaccional, d'en-

trc quips elements, el mes potent, el mes significatiu es la febre.

D'aquest conjunt de drools viciosos ongondrats per In toxi-

infeceio, renovada, local f en sit generalitzacio, till d,a i altro

(tie, durant tota In rnalaltfa, rte resulta el conjunt que acavem

d'afirmar i 1'aparici6 de determinismes secmtdaris ja orgouica-

mont estahlerts de naturalesa emholica o per evolncio anormal
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directa, representats de des dels trastorns septics, mes o menys
trofo-neurotics do la pelf, als mes delicats determinismes dels
centres nerviosos.

Tot lo local, endo-digestiu, primitiu, corn lo generalitzat. es-
tablert un dia i altre; tot renovant-se i evolucionant durant tot

el curs de in malaltia.

COMUN ICAC16 11

PKOFILAxIS . ALIMENTACI(i

La I'regiioncia amb quo ' s presenta in febre tifoidea : la llur
naturalesa intima: tot quant consta en el trascendental capitol
de 1'inmunitat natural i de l'adquirida , son extrems importa: -
tissims quo, for^osanient dobien for ponsar en In possibilitat do
In vacunacio antitilien i en la necessitat de portar- la quant mes
aviat millor a la realitzacio practica. Maxim quan desgraciada-
ment, es malaltia que ataca traidorament i a to vegada quan-
tiosissilus contingents , aduc trovaut - se on plena activitat orga-
itica. Recordint-se , entre altres xifres , la dels nou mil tifodics quo
nioriren, d ' entre 'Is trenta tres mil individuus que van contrau-
ror In malaltia, en In guerra franc-prusiana do 1870 a 1871: el
tart per coat que donaven a to mort ols exercits colonials que
s'enviaven principalment, a to India , Egipte i Africa del Sur: el
nombre espautos que acusa in mortalitat total en ciutats i viles.
Xifrcs i fets , els esmentats , quo no liau arrivat a borrar ni'is
resultats quo's diuen leaver-se lograt en les rescontes vacuna-
eions practicades a Avignon, ui els dos fets sensacionals propa-
lats, principalment per la prempsa politico, portats a efecte pel
I)r. Thiroloix amb la vacuna polivalenta preparada pel profesor
Vincent.

Les inoculations profilactiques anti-tifiques lean sigut prac-
ticados intonsament a Franca, Anglaterra , Alomanya i Estats-
Units del N ort-America , les primeres nacions, sobre tot, on els
exercits colonials, per procediment semblant at acceptat per a el
colera: baccils morts. Els procediments mes usats son els do
Pffoifor-Rolle , of do Wright i el de Chantemesso, que donades
los dimensions d'una comunicacio no put detallar . Tots els pro-
codiments do vacunaeio donee floc a la presentacib do roaccions
locals (eritemes , inflors i this linlitis) i generals ( febre mes o
menys intensa).



.-M I - -

Tambe s'ha aplicat l'associacio de l'inmunitzacio activa i
pasiva en forma d'una inoculacio simultania. onipleant baccils
niorts barrejats amb un scrum bactericide o antitirxic. Darrora-
ment s'han recomenat los batteries sensihilitzados, carregades
de cossos inmunitzadors: inoculacio semblant a la darrerament
esmontada,empro que'n difereix per haver-se suprinrit of serum,
que constituoix un element superfiuu.

I aixis ost©in, are coin are, en un assumpte (1 inrportancia
trascendentalissima i pol quo s'oviren horitz6ns veritahloment
encoratjadors i complertament necessaris. Es do creurer la
roalitzacio.

L'alimentac16 del tifodie!... Crec qu'es I'assumpte m©s impor-
tant do quarts s'lian pot-tat al dehat de In un sons ti d'anys.

I sigam permes, cony a via d'introito, un retort. Vaig acavar
la carrera l'any 1882,i d'allavors engzi i si n'lre sentit, si n'he llegit
do cosec relatives a l'alimentaci6 del tifudic!... La primera junta
que vaig celebrar va esser a Santa Coloma do Fames anlb els
Drs. Porcalla, de Itirona i 1'octogenari Vilaplana quo exercia

en aquolla vila, on oeassi6 en quo vaig anar-hi per a substituir,
per nralaltia, al mala(ruirnyat Dr. 1). Josep Bofill, el pare d'uns
intinrs antics meus. Se tractava d'un tilodic al que s'havien apli-

cat dues dotzenes do sangoneres al ventre al comencar non dies

abans In malaltia, i recordo, com si fos are, l'escruiximent quo

va agafar-me quan vaig sentir dels llavis (lei metje do capsalera,

l'asseveraci6 de que feien donar an el malalt una gran ta(:a de

brow fet amb earn de gallina i molto, al quo s'afegia extracte do

tarn i, adenres, una copeta de vi generics, eada dues bores...

per la rao de que 1'experiencia els havia deniostrat qu'era la
millor alimentaci6 pel tifudic. Despr©s de lo significat, en epoca

de pie brousseisme, lie vist recomenar, tota classe d'extractes de

earn (Liebig, Armour, Valentines, etz...), gelatines, pols de earn

les peptones esterilitzades (la primera vegada quo's douaven),

els brows intensament azoats, els pares, 11105 o menys espesos,

in earn raspada... tot, amb 1'idea de quo convonia alimentar, (10
bon-ora, intensament al tifudic pergne la tifoidea... c's hint uca-

laltia molt llarga! iConn si lesser llarga o curta la nralaltia no

depengues, principalment, del, nredis, de tot urdro, empleats

per a tractar-la!...

I are pregunto, Srs. Congressistes. Trovaria uu s(')l cirurgia

que s'atrevis a for carninar un malalt, coin a modi per a curar-li

una fractura de tibia i perone quo li fes impossible la doaunhu-
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lacio '?... Ili lia algun estat d'oretisme , existeix alo-dn estat de

protesta activissima , pod donar- se el cas d'un funcionalisme

hiperactivat on so de defensa, que no reclamin , que no exigei-

xin eI quietisme , quan mes absolut millor ?... ^,Es logic quo's

faci servir per a quelcom , a to que esta iuibit de condicions de

funcionalisme dintro la normalitat ?... Si les a ctivitats que I'hi

resten a un element organic en lluita, se fan servir per a desen-

rotllar el funcionalisme que li esta encarregat, quines ener-

gies ti quedaran per a la Iluita , quins elements podra guardar

per a sa reconstitueio'?...

Per altra part: l'element alimentici que s'ingereix . In majoria

de los vegades, per forca i quo no trova elements per a sa nece-

saria modificacio , os possible quo serveixi per a nodrir l'orga-

nisme'?... ^,Es possible que un aliment gens o insuficientment

dig•erit, serveixi per altra cosa que per obrar per to menys corn

a cos extrany i, per to mateix, eom a element que den forQosa-

mont desenrotllar sos perniciosos efectes'?... No resulta , de tot lo

quo s'acaha de significar , que tot to quo no ' s modifica i , per tart,

no nodreix a l'organisme que ho ha ingerit , no s(')ls no es apro-

fitable per a ell, sino que integra els medic per a la continuacio

i a_(Yravacio do les formontacions desonrotllades a to Ilarg dot

tubu digestiu i constitueix an excel - lent medi de cultiu que ha

d'aumentar la vida, exuberant ja, de la flora microbiana intes-

testinal i sa virulencia i, per taut, el coeficient do la toxi-infeceto

generadora de la malaltia '?... r,La meiopragia en quo ' s troves

tots els elements encarregats de la salvadora antitoxin 's millo-

raran amb 1'entrada incessant d'elements toxi-infectants'?...

L'aparell digestiu del tifodic , aont resideix el primmono wo-

vens, mereix menys respectes quo qualsevol altre entran.va toxi-

infoctada'?...

So vol quietisme uses relatiu, empro mos necesari, quo'I (lei

pulmo del pobre que'I to tuberculitzat'?...

l)'aqui quo In base fonamental de l'alimentacio del tifodic,

degui esser constituida per elements que no exigeixin energies

digestives moditicadoros : que no aumentin el coeficient toxi-

infectiu qu ' existeix en 1'aparell digestiu; que no portin elements

d'estimol per senzilla accio catalitica ; que no continguin ele-

ments toxics; quo no conduoixin, amb ells , elements que facilitin

la reaccio en que viu i es necossaria per a In villa de In flora

microbiana endo-digestiva; que no portin elements do nutricio

per a la mateixa , i que, absorvits , no aumentin les susdites con-

ditions anormals en el conjunt org.inic, ni exigeixin an sobre-
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treball, i, per fi, quo no facia ereixer el tart per cent paoros de
la toxemia establerta , ni, per tart , sigan un obstacle mes ii la
reaccio salvadora.

En tats condicions i tenint en compte l'estat do reaccio do
protesta de tots els elements salvadors i el consum d'energies
quo suposa l ' estat del conjuut organic, facil sera donar amb
els elements que deuen integrar l'alimentacio.

La dicta bidrica, tan vescantada per a m6lts que ui s'ban Ares
la decisio d ' estudiar-la . Q ue per a coinbatir-la ban degut situar-
Ia a deu metres mes amunt de l'exageracio mes estupenda, no
volont sapiguer quo's I'iinic medi quo, no s6ls no destrueix el
repos, sino que porta condicions a ('element anatomic per a sa
defensa; que combat 1 ' acrinia mucosa ainenaradora ; quo no exi-
geix energies digestives ; glue no condueix elements do cultiu
per a la flora microbituia ; que dilueix I 'infeccio i In toxemia i,
per tart, aminora els llurs efectes ; que facilita el recambi del
salvador metabolisme ; que resta calories ; que facilihi la funcio
antitvxica drenadora dels enmuntoris , i, per ti, que es 1 element
que pod donar- se, comptant amb l'efeetuacio elemental de l'an-
tissepsis de les vies digestives superiors , ahsolutament esteri-
litzada i, per tart, amb la seguretat de no infectar ni intoxicar
mes I'organisme ni amb ('element patogen prosidencial nou ni
amb altres de diferenri naturalesa.

Y guar s'lia de donar' ... Tot seguit de coneguda la malaltfa
i sempre quo siga precise I'ingesta d'aigua hullida: en tots aquells
casos i ocasious en glue no pugui resultar lornial obstacle per a
I'adopcio do la medicaeio quo siga exigida.

Y deu donar-se aigua hullida sola'?... La formula que ting
adoptada de fa molts any s -'s la segiienta:

Ai!,gua hullida . . . . 3000 grams
Yi generics. i
Lactose l

aa. . . 300 grams

Afegeixo , en la formula apuntada , a les virtuts do l'aigua
bullida, Jos del vi generOs, antisOOptiques i estimulantes , oil grau
acceptable i la lactose per esser substancia corrective i per
les moditicaeions gens despreeiablos que imposa a la flora mi-
crohiana endo - digestiva . Virtuts Jos que acaven d'esmentar-se.
que deuen afegir-so a les que consten anteriormcut.

Y quart temps deu donar-se la dicta Iifdrica''.. Mentres ho
exigeixi l'estat d'acrinia i d'eretisme mucOs ; I'estat do Jos vies
digestives, de daft a baix: la Iluita del cor central amb el peri-
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feric; l'estat del pots; la temperatura, i ei comprometedor estat

de meiopragia dels emuntoris. Primer sola; mes tart com a

coadjuvant.

1" al arrivar an'aquest punt, Srs. Congressistes, perme-

teu-me unn necessaria declaraeio, quo faig cada any a 1'explicar

la medicaciu quo deu donor-so a quants tifodics entren en ma

visita de 1'llospital de la Santa Creu, a tots quants, metgos i

estudiants, me fan l'obsequi de venir a sentir is conferencies

quo hi dono. Fa mes d'una vintena dun vs que ]a dicta bidrica

constitueix 1'iniciaeio de l'alimentaciu del tifudic en ma prac-

tica, bon xic dilatada, i, coin a dnic medi d"alimentacio del toxi-

infectat oberthia, no l'he usat mai, enteneu-tio be, no l'he usat

mai, mos enlla de tres 0 quatre dies. Res m'iniporta que'ls meus

detractors s'liagin atrevit a parlar, a espatlles moves, de dotze a

quinze dies... i Perdoneu-los Senyor!..

Y quina 6s in quantitat d'aiguu composta que deuen heure

els tifi,dics'1... 'iota In que bonament pugan. Els ternies en que

puc lixar in quantitat que han pros els meus tifidics, es la do

un maxim de tres litres en les vintiquatre hores. Aixo si; per

petites i m"'s o menys proximes quantitats. Invitiint-los a bdurer

sempre quo's pod.

Quinn diferoncia hi ha Senvors Congressistes, entre la dicta

bidrica positiva quo practico i de la que estic cada dia mds con-

tent i la dicta bidrica que m'atribueixen els meus detractors,

Soldat entussiasta dels avenQos positius obtinguts per I'obser-

vaciG ontosa i sostinguda de in bona clinica, be propalat. un dia

i altre, les ventatjes de la dicta hidrica, com se compren, opor-

tuna i coiivenienment emnleada, entre metgos i estudiants assis-

tents, do fa molts anys, it In meva clinica i cada dia estic mes

satisl'et dels resultats que han anat obtenint-se'n.

Als tres o quatre (lies d'iniciat el tractament del tif()dic i,

per taut, encare en plc poriode d'ascens, quan se comen(,a el

tractament amb oportunitat; quan esdeve la llengua bon xic

humida i comen(.a a netejar-se, graeios als efectes de In dicta

bidrica i do l'antissepsis lineal, allavors comenQo I'ds?del serum

bacilactie; quo conte aigua on gran proporcio, lacto-albumines i

lacto-globulines do la llet (mciiys de un 1 por 100), lecitines i

una quantitat important d'acid lactic (quo substitueix amb ven-

tatja a totes les preparacious d'acid lactic que porta el reclam

cada dia a casa nostra), lactosa, sals minerals (menys els fosfats

terris) i, per ditim, ferments oxidants i bidrolitzants. Comongo
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per a recomeuar-ne una xicra cads dues hores: despres dries
xicres: at tercer dia deu donar-se'n tres xicres i ja at quart,
quatro xicres, sompre cada dues bores. En taut, in dicta Iridrica
segucix, corn se compren reduint-se, coda dia, mes.

L'estat do les vies digestives, in tolerancia, i sobre tot, of
caritctor de les doposicions, s6u circunstancies que marquen
in fita quo den posar-se it seu us.

1)espres del si'rum bacilactic, 1'hidrogala: hot bullida i des-
natada, amb decuit de cibada i lactosa; uns part de la primers,
troy dol decuit amb in deguda quantitat do lactosa, m6',; que per
a endolcir, pets sous efectes antiss6ptics i diuretics: la quau-
titat del conjunt de l'hidrogala, dues xicres, per a comenQ'ar;
despres tres i fins a quatre xicres, cada duos hores. A 1'ensentps
quo va establint-se la tulorancia i les doposici6ns donee iirmpte
exacta do la nianora corn so va modificant in Ilet, on epoca do la
malaltia on quc'I budoll comenQa it desportar-so on son Iun-
cionalisme, 's va aumentant la hot i disminuint el decuit do
cibada, fins it arrivar it in Hot sofa, bullida i desnatada scmpro.
Es prol'orible la de vacs.

Mos Lard i sompre tenint en compte t'estat do In evoluci6 (I lie
vaoperant-se on I'organisnte per virtut de la malaltia, sobre tot,
I'estat do l'aparell digostiu, funcionalisnre defs ontunetriris, im-
portancia de in protosta general amb sos reaecions termiques
afogi a la Hot que constituexo on Falinrentaeio directriu durant
tota In malaltia i, aduc, despres, el caldo vegetal, vies tard sin
afegeix el pollastro, dessoguida galling. badolla tendra: eIs pu-
res do pesols: rnongotes blanques, sigrons, Ilentilles, farines do
cibada, arr6(,, ordi, blat de moro, la tapioca, semola: i, ja trrcant
it la convalescencia, les vorduros cuitos (finantent dividides i
passados per la cassola amb oli), fruitos cuitos (compotes des-
sacidificades). Allavors es quart s'entra it l'alimentaci6 contpl"r-
ta amb les earns blanques, Les despulles do earns blanques i vor-
melles, ous talents, earns verrnelles, pot pa i torrat, poca trunfa
i oneara feta pure (amb aigua). I s'arriva, fins gain es pormos,
it for srbro-alimontneio, vigilant setnpro 1'estat de I'ap,troll di-
gestiu, les modificacions quo s'hi van operant, el dronatge del
ventre, el funcionalisme defs emuntoris. 1'ostat del conjunt or-
ganic, vigilant, corn on tota in malaltia, 1'ostat do I'aparell car-
dio-vascular, sobre tot, del sou centre.

Esta clan quo gnalsevol entrobanc operat on el curs do la
malaltia, deu imprimir un retroces on l'alimentacio, i si tal es
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1'entrebane operat que alcanci importancia, no tenir por d'ha-

ver do tornar a la dieta hidrica, si resulta, exigida, que hi ha

passes endarrera quo resulten molt mes profitosos per a anar

endevant de una manera definitiva.

Tal 6s la escala cronologiea do l'alimcntacio quo use en els

tifodics do desde fa una v iutena d'anys, salvades petites modifi-

cacions, rel'orontos, prinoipalment, a la Ilet (el serum haciloctic,

abans era el senzill xerigot. p. c.). Els meus tifodics alimentats
aixis han estat vistos i observats, per una s6rie de generations

mediques, que Ilan eseoltat, it ensemps, ma paraula, brollada

del fruit de la observaeio. EIs ntcus malalts tifodics, en general,

Ito law estat per poe temps, malgrat el patir una malaltia de

Varga durU(la: han tingut poquissims convalesconcia i la majo-

ria Wells, els del hospital s'enten, el primer dia d'aixecar se,

b.m anat, sots, it coneixer totes les sales dot departament aont

Ilan estat malalts. No han sigut, per taut, espectres do Its victi-

mes del naul'ragi del 1lerlasa i del Alcestes, malgrat el no haver

ostat subjectats it 1'alimentation encore plus sabstant.lielle portada

it franca per Vaquez que lta seguit la inspiraciit d'alguns met-

gos russos i fins, potser, d'algun alemany.
No extraiiyeu, Srs. Congressistos, quo insisteixi en to relatiu

it I'alimentacto (let tifodie, qu'entenc es problema vitalissim, i,

adem6s, molts anys do sofrir imputations falses, en un pals on

que la imitacio i la copia constitueixen la sola Ilurea quo arri-

ven it poder usar algunes eativencies, dona dret i, oneara minor,

oxigeix que a segueixi deniostrant-se logic i eclectic it plena

thin.

CO\IUNICACIO III

TRACrAMENT DEI. DETERMINISME PRIIIITIU

Si la febre tifoidea 6s, coin s'lia demostrat, una toxi infeccio
antb determinisme primitiu, generador, endo-digestiu; si es
aixis matrix, veritat que el tal determinisme endo-digestiu se-
gueix essent-Ito mentres duca la malaltia,comtamb6 s'ha demos-
trat, just 6s deixar establort que'l tractament fonamental de
la febro tifoidea, 6s el tractament del esmentat determinisme
endo-digestiu i que sa durada, tamb6 segons to demostrat, deu



esser la de tota la malaltia. I com els trastorns operats a to llarg
del tubu digestiu, son distints en les diferentes epoques do la
m,daltia, just es deixar consignat que deuen esser dil'erents els
elements de, tractament que'l constitueixin i, per tart, de dis-
tinta manera d'obrar.

Consignem-ho una vegada mos: per a els efectes del tracta-
ment escullim els casos en que'l metge sigui avisat per it tractar-
los al inioiar-se la nialaltia i aduc en els primers dies (let sell
desenrotll) a sign en el temps que constitueix el periode d'as-
cens de la dol ncia.

Un'altra consignacio: les presentes con1unicaci6ns ga'he
degut for a corre-cuita, segons s'Ita explicit opertunament,
malgrat esser un senzill index, eonl tamlo s'ha explicat, son
urea condonsacio d'uu detingut estudi de Ia malaltia i uu'avalo-
racio dels resultats obtingats on la clinica.

Per mil-lessima vegada porto avui a discusslo Un punt fona-
mental del tractament rational de la tifoidea en el seu prinmitiu
determinismo. I avui despres de veurer i tractor moltes dotze-
ues do tifodics, me ratifico en les manifestacions fetes molts
anys enrera, amb mos convenciment i, per tant, mes enteresa
no la primora volta; ,nil) mes coratj0 i enardiment que allavo-

res; at comencar era un allissonat pels concells racionalissims
dels altres (autors anglesos, preferentment); avui soc till con
vem,ut, ademes, pels resultats degudament estudiats, obtinguts
un dia i altre.

llespros de to particularitzat, cree que'l tractament fonamen-

tal del determinisme toxi-infectia prilnitiu de la tifoidea, qual

estudi intim oportuuament s'lia fet; of primer que dell establir-

se i el quo dell praeticarso a esser possible, durant Iota la Ina-

laltia. es l'elemental drenatje del tubu digostiu. drenatje supe

rior i drenatje inferior.

Una substansia que dreni de dalt it haix, amb constancia
exemplar; quo tingui virtuts germicides: quo no irriti la mucosa
intestinal, usada coin se dell; quo no deixi el ventre taucat una
volta i'elei el drenatje; o que siga un poderos colagog i, per taut,

que determini els sous efectes sobre la bibs, l'element antisep-
tic intestinal per excel-lencia, i per fi que siga un Salvador dill
retic, es !a substancia que constituoix el desideratum, aduc pets
mes exigents dels terapoutes. I aquesta substancia, coin ja sabeu,
existeix; son els calomclans at vapor; empleats, aixo si, a dossis
purgautes, en tots aquolls casos en que's conti amb la deguda
tolerancia.
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Temeria ofrendre-os si m'entretingues a detallar la manera

cons obren; les desposici6ns que deterniiuen, el sett Hombre,

color, forma, reaccio i eoniposicio, i, adernes. les modifications,

qu'en tots els casos, imposen a la malaltia causal. Temerfa of(,n-

dre-os, tamb©, si m'extengues en el modo de donar-los. 1)eixeu

que consigni la formula que uso, adaptant la xifra a la edat del

patient, I'ostat de tolerancia i d'eretisme de la mucosa digestiva,

mes quo a altres 6rdres do cireunstancios.

Calonielans it vapor . . . . do 0'50 it 1 gram

Lactosa.. . . . . . . . . 2 grams

Per it dos papers.

Un cada mitja lord: sees it la boca i inmediatament despres,

un xic d'aigua bullida, freda. Si el primer paper determina

intolerancia, allunyar el segon fins a que quedi establerta la

tole rancia. Ja su qiie cada vegada quo he parlat d'aquest assuntp-

te it l'Academia, s la alcat algun Sr. Soci per it consignar rlu'oll

no recomana els calomelans porquc on algdn dels malalts a

qui'ls ha donat, s'ban presentades,mes o meuys tard, enterorru-
gies, i en els nutteixos o altres casos, perforations intestinals.
Deixant apart Senyors Congrossistes, la valua de l'argunient en

el concepte anatomic de dany, declaro que mai, ni (,it im s6l
cas, dels nontbrosissims que lie tractat pets calomelans, he vist
oferir-so onterorragies, ni, menys, perforations.

A favor de tal modicacio pets calomelans, liaig d'aduir, ade-

mds, uu argument que no to volta de fulla. Crec en el tracta-

ment anomenat avortiu de la tifoidea, que no resulta en veritat

altra cosy quo'I tractantent atenuatiu. Crec en el de, la tifoidea,

tom eH e1 de totes les tnalalties diagnosticades i tractades degu-

dament. Eat tots els casos de titudics en que lie pogut lograr

I'esmentat efecte, que pod calificar-se de maravellos, ha estat a

benofici de la rnedicacio pets calomelans. Els medis d'una co-

municaci6 Ho'm permeten detallar; guardo on cartera bon hom

bre de resultats indiscutiblement decissius, al-fins observats

amb el men inolvidablo, niestro i company Doctor Robert, de

bona memoria i qual none oscau tent pronunciar avui an aquf,

en aquesta festa de casa.

El dronatje superior del ventre que deu operar-se on totes
les ocasions on quo, ostant indicat, resulti factible, ha de por-
tar-se a cap amb los dogudes precautions, entene que aplicant
qualsevulla de los formules aceptables de 1'61i de ricino, ja sot,
ja anib salacetol, at 10 sompro on petita quantitat; amb sa-
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lacetol, ne recomano una o dues cullarades potites a primeres

horns del coati. L'uii do ricino es d'acciu local pura; no irrita i

doixa obert of venue, una vegada ha establert el drenatje.
Connparats I'acciu i 1'efecte do I'01i de ricino anrb In dels pur-
gants salins, resulta quo aquests irriten, s'absorveixen i deter-
miuon els Ilurs efectes deprimeuts i tanquen of ventre una volta

han fet drenatje monrentani.

En acciu mes constant i per tart mes continua, hi muntinc
los infusions Ileugeres de substancies colagogues• con) el rui-
barbo, colombo, tanrarindos, l,oldo, etz., ;mob man a, correctfu-
purgant,empru quo den recomenar-se quo quedi ben net i iiltrat.

Un altre substancia, recornonable durant tota in rnalaltia,

sense por a cap acciu ni sisquera perillosa, do cap genre, es una

substancia ben tolerada per tot-horn i sernpre; que it Its vir-

tuts indiscutibles de colagog hi afogeix sit actuaciu salvadora

do poderus diuretic; Ia urotropina, que use duranttota in inalal-

tia, un cornprin)it de 0'50 grains coda 12 bores, anrbun inl'us o

docuit diuretics.

In somblants conceptes, sobre tot, en lo relatiu a in a iona-
lismes intestinal i pancriatic, lie obtingut bons efectes do la
eoadjuvant tintura de nou viOmica.

Els foments, calonts, quan sun possibles, sobro I'abdinnon,
colaboren a l'acciu de les substancies esmentades per a tractar
el determinisme endodigestiu, romatant lo que comen4a of dre-
natje superior.

Per a completer l'obra del dronatje superior ""ha (Fostablir,

tanrbe, el drenatje inl'erior: l'enteroclisme: anib o sense sonde;

amb la mes petita presio possible, actuant, senipre quo puga
esser, per a evitar refegismes quo poden arrivar a esser peri-

llosos, per la sola llei de vasos comunicants; d'infusos do cama-
nrilla, eucaliptus o farigola o decuit de grana do Ili: de mil grains
corn it maxim: deixant-los retinguts tot lo quo's puga: amb glice-
rina neutra. Si's vol lograr antissepsi intestinal, afegir it l'infus

do farigola 1'acid tanic del mitj al 1 per °loo, que, ademes do
ses virtuts antissuptiques i modificadores locals, to la do cam-

biar on acid of mitj alcalf on quo trova ses millors conditions do
desenrotllo in flora microbiana intestinal. A les circunstancies
doscrites dels clisteris, hi ha que afegir ses propietats diurOti-
ques i les do re-hidrataciu do l'organisrne. Comentant l'ajuda it
a un grau per sofa de in temperatura del malalt i anant-la refre-
dant, mes o menys depressa,'s to uu magnific medi d'anti-ter-

mia. Quan el serum bacililetic recomenat en la comunicaciu se-
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goua on que s'estudia detalladament l'alimentaci6 del tif6dic,

no sign adines o tolerat, pot donar-se en ajudes. No posseeixo

experiencia personal respecte a les ajudes de cultius de bacils

d'Ebertli morts. N'lie llegit resultats contradictoris: depenen

del periode de, In malaltia en que s'han usat?...

Anem als modiiicadors. Ja ningd parla en serio avui d'aque-

Ila corrua de medicaments anomenats antisseptics intestinals i

quo havieu sigut considerats per algu corn la panacea del tif6-

die. Del naftol A. i B., el salol, el iodoform, el benzonaftol, que's

disputaven In supreniacia; ja gaire be no'n queda ni'l record.

La quantitat do medicaments «rio»cenats antisseptics que's pot

donar; I acci6 diroctaquo determiner: I'oxtensi6 do in superlieio

sobre in que Ilan d'obrar; el desdoblament quo han de, solrir

per a actuar, i in eliminaci6 que provoquen, son extrems quo

s'han de teuir en conipte per a judicar serenament del slur va-

lor uegatiu.

1'n capitol interossant per a poguer tractar amb la extensi6

quo's niereix, donada in seva importancia en cambis fonamen-

tals oporats en in Nora microbiana intestinal, es el referent als

ferments laeties. De totes les preparations de laboratori, in que

prcl'ereixo es in bulgarina, treball del lacto-baccil sobre mit-

jos vegetals. La indicaci6, sobre tot, on periodes avenSats de la

malaltia. 1'reforeixo a les susditos preparations directes i farma-

cologi(fues de ferments, el Kefir,qutui s'arriva a lograr-se in tole-

rancia, sobre tot, el numero 2, i encara mes, of ioughourt. del

qual no ting recullida llarga i profitosa experiencia. El sell us

no eontraindica el drouatjo inferior.

Coin a coniplenieut necessari del traetarnont del detorniinis-

ine priniitiu. den dedicar-so una importantissima part, per la

trasceudencia, pel valor quo alcanca a 1'antisepsis bueal. No vos

causai•o explicant-vos el polimorfisme quo's trova en in cavitat

huco-faringia. Constitueix una simbiossi de les flies evident(,,-.

L'acrini.: i in reaeei6 atida s6n, ademes, circunstancies que

constitueixen rota perillosa dominant. Per taut, la neeessaria,

la silvadora antissepsis de in porta d'entrada de 1'aparell diges-

tiu, el Iloc wont douen infectar-so necessariament les substan-

cies destiuades a l'ingesta, per asseptiques que sigan quan se

donen,dou fer-so amb medis quo a in virtut,principalissima,me-

canita, hi afogeixin in dosser alcalins i antisseptics. El raspallet

de Boca. sompre que's pot i quan no o be al mateix temps, el

segdent colutori: lnfusio d'eucaliptus 300 err. Tetra-borat de
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sosa neutre i soluble, i aigua oxigonada ( a 10 volums) aa. 16
grams . Ulicerina neutra :36 gralus , per a L lopejar tan detingu-
danient com sign possible , abans i despr©s de coda ingesta.

COMC\ICACIO IV

TIIACTA\IEST DELS DErEIi\IINISMi S SE(E NDAHIS.-"'^EKOTESAPIA

Cansat el fetge gels materials toxi-iufectius conduits a la
porta pets quilifers; disminuides los energies ospleniques i re-
nals i invadida ja la sang per la toxi - infecei6 d'origen ebertlria
endodigestiu i per les desferres de la rluita entaulu la entre l'in-
vadit i 1 invasor i fins les del mateix invasor ( endotoxiues), in
cada eel-Iola anat61nica , en coda leucocit, on tot el plasma son-
gui, en estat de iueioln•aoa tots els elements nobles orgdWvs i
establerts una serie de eircols viciosos , Os quan queda ontaulada,
per manors definitiva . In ja esmontada lluita d'invadit i invasor
en in generalitat del orgunisnie.

I)eixAu quo segucixi l'oplicaei6 complerta en el nralalt, do
tots els elements de quo's tracta en ma coinunicoeiu anterior,
o siga la tercera ; feu seguir 1'aplicaeh de totes Ies nudes die-
t©tiques que consteu en In segona i anem a 1'er ara I'estudi del
tractament de la resultant de tot quan vai,i eshtblint-se, poi.
efecte de to esmentat ja, en el coujunt organic.

La trascendentalissima giiesti6 de la defensa organlea no es
giiesti6 detallada , ni meny,,, absolutatnont resolta; els leucocits.
los hacteriolisines, els anticossos (eossos Iintunitzadors), los
procipitines , Ies aglutinines , la hipersensibilitzaei6... son ele-
ments capitalissiIns , capdevanters de la lluito establerts; An
elements que requeroixen explieaci6ns detallaW s, substancioses
i Ilargues que no po(ien donar-se,ni sisquera esfunuu•-se en una
comunicaci6 i que constitueixen I eix do la Iluita que devem
conduir i aidar pet cami de la salvaci6.

Tot In pertauyent at capitol trascendentalissint, de la innru-
nitzaeio passiva , rodemptora del tifOdic, es d'eficacia provada
en els animals d'escala inferior ; etnpr6 per efecto do les dife-
rencies fonamentals deterntinades on l'organisnlo liumii, resulta
clarameut insufieienta on I'home . En tal concepre de inntunitza-
66 passiva , s'ha reeomenat , de no fit molt tamps , tin se,runi
antitoxic ( CltaI) tent messe , Kraus, Meyer-Bet-gell , Aronson). Els
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verins preparats artificialment amh substancies analogues a

les toxines :tin[) cultius tffics, .,on neutralitzades induhtablement

pels serums :urtitirxics, empro, aquests darrers estan desproveits

d'accio notable on la inl'eccio humana.

Tamho, i en el mateix concepts que I'anterior medi d'inmu-

nitzacib s'ha assajat una nacnnoterapia constituida per la injec-

ei6 do haccils titles morts, en malalts tif6dies, empro els efectes

quo s han ohtingut no loin rosultat induhtablement satisfactoris.

La meva oxperiencia personal relativaa n'aquest niodo de

tractament especffic fonamental, se redueix a malalt d'altri,

vistos en junta. easos en que s'han empleat vacunes anti-tifiques

elahorades per los cases Welconnne, Bourrow and C." i Park,

Davis and C.° de Londres, aplicarles a malalts en plena satura-

cf6 toxica, sense grans defenses i, per tart, en estat gravfssim en

quo Ies conceptuava contraindieades. I)e l'aplicacio, on el ma-

teix concepts, sohre tot, de la vacuna de Chantsmesse i V'Vidal,

(l88T, fib i 92) ne cones tot to que s'ha publicat. La meditacio

qu'he degut for de tots els medis de tractament seroterapie,

nr'ha eonvonSut, una veggada nros, do qu'os molt dil'erent expe-

rimentar on conills que s'hai rin fet tifOdics per medi d'injeccions

de eultius de haccils d'Ehertlr-Gafki, quo traetar homes m:dalts

de fehre tifoidea comb i ordiuaria. Rocomanem 1'estudi fet dels

resultats ohtinguts this avui, aduc aplaudint Ies avantatjes quo

han reportat sobre tot, els ostudis de Vincent, Wright, Kolle,

Pieiiffer, Chantsmesse i Besrodka.

Per ara, Srs. Congressistes, i per to que he pogut deduir de

mss observaci6ns cliniques repetides,el clinic ha de rosignar-se

a sostenir i activar el meta bolisme: determi tar hi perleueocitossi

salvadores; tractar la fehre; ajudar en la gran Iluita entre el cor

contral i of periforie i :tetivar, si Os necessari, el funcionalisme

doll %+munetoris.

L'alimentacio, oportuna i convenienment propinada, tenint

on conrpte ols extrems recornr'nats on ma segona eomunicacio,

l'us de tonics, posant cony a capdevanter lx nou de kola, sense

dew+nidar-nos, dol tot, doll quinats i Ilurs dorivats; l'hidrataeio

regular de I'organisme; Ies exeitacions poriforiques, quo's deta-

llaran aproposit del tractament de la fehre, son un conjunt

d'olements quo no deuon descuidar-so, ni nn sol moment: cons-

tituoixon el principalissim element a praeticar; tenir malalt

per a poder coinhatre la malaltia.

Un Atre element Salvador quo hi ha quo tenir en compte, es

la leueositossi. A I'arrivar a si aquest punt, sigam permos fer-
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vos avincut que, fa mes de tres anys, que tenint al meu costat,

en ma visita del hospital de la Santa Cren, elements tan valio-

sos com el I)r. Clotet i el inalaguanyat antic de tots I)r. Vifias

Tasso, vaig cmpendrer una writ d'ol;scrvaci(')ns, dictades per

l'estudi i per la logica, en la necessitat de determinar leucocitos-

sis, hi per activades, sense perill d'originar el mes petit trastorn

i, per tant. el mes insignificant accident. El serum equi, quals

efeetes locals i generals coneixia, ja Inc 1'empleava com agent

actin d'bemoplastia, va esser 1'element scroterapic escullit. Les

primeres injections do serum equi vaig practicar-les a toxi-inl'ee-

tats de ventre per enterococcia, amb entcrococcemia (110111o-

diagnostic) on periodo d'estat. servint-me d'una injccc10 initial

de 5 c: les reactions generals determinades, de intensitat i

durada, van convence'in de I'estat d'hipersensibilitzaci6 en que

posavem a I'organIsme. i eIs efeetes de protesta que s'operaven

en el conjunt organic, al repetir la injeceio, als dos dies de la

primera i desapareseuts Is cfectes determinats per ella, van

convonco'm do que arrivaveI a un cstat d'anafilaxia perillos.

Vaig repetir el procediment injectant-lo a altres malalts de In
mateixa toxi-Infeccio, tam he, amb enteru-coccemia i en el rnnt-
teix periode d'estat, empleant suls 2 c` del serum i vaig ohtenir
els mateixos resultats. Allavores vaig I'cr mes; vaig aplicar les
injections a tifodies,en el mateix periode d'estat d'evolucio, ob-
tenint, tambe, parescuts efectes.MVles tart, observadors emi tents,
Ilan portat a cap el mateix procediment, Ilan obtingut (,Is matei-
xos efeetes fins i a font que s'han decidit a practicar les injec-
tions de serum equi a malalts que no han arrivat encare al
llindar de lograr I'imnunitait activa contplerta o siga aquells

que han Iograt alcaut;ar el periode de descens i aduc, en alguns,
al final del periode d'estat. En tals circunstancies de punt d'evo-
1uci6 i amb injeccions de 2 a 5:', calla tres o quatrc dies, els efee-
tos Ilan resultat senipre eucoratjadors.

Les injecci6ns d'aeid nucleinic i les de uucleinat de sosa,
m'han proporcionat petits resultats. En uu malalt deu injecci6ns
de tine centigrams coda una, de nucleinat de sosa van ferme
pujar els lencocits de 4.000 a 4.(;00, i all senzill brot de pleuresia
intercurrent, els puja, transitoriament, a 12.000.

L'efectegros del conjunt de Pets reaccionals, principalinent

de defonsa, Os la febre: la pedra fonamental, segons no pats els
menys, del tractament de la febro tifoidea. La veritat del cas pis,
Senyors Congressistes, que, malgrat en aquells casos en que no
es mes que una resultant reactional. la febre espanta mt xi.c
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massa: se 1 'hi ha donat en tal cas, entengui's be, una valua

major do la que realment te. I es perxo que l inmensa majoria
dots autors i fins un gran Hombre do praetics. se preocupen,
sobre tot, do la ditxosa febre, sense concedir, en la majoria dell

casos, l'importancia quo's mereix, el complexe quo la deter-
mina.

El sintw^n a fehre!.... La feuaeotiua, la lactofenina, la antipirina

la criogenina, el piramidon,ja sol, ja associat a I'aeid canforic

hair estat exaltats fins a osscr considerats com la panacea del

tractament de in tifoidea. Afortunadament el llur desgraciat

imperi va passant i coda dia van ossent rtes els sa l,is que arri-

von a precindir dots exits de ruoiuent , sobre tot, quan porton la

llur sr#Jiciencira a fora ciutat. Els anomenats antipireties, des-
pres de tart emn s'ha dit, no arriven mes quo a sedants vulgars,

quo accionen per a for cellar el crit do protesta organica, ja quo,
arch Ilur mantra d ohrar, resten forces a l'organisme i, per tent,

l'hi minven els elements necessaris per a portar a cap 1'esmenta-

da protesta. Els susdits antipireties analgesics son els indiscu-
tinles (yennradors de una intoxieacio cent cops mes perillosa

que I organica estahlorta per Ia malaltia, i, quan no, son ele-
ments terapeutics que afegeixen, en tots els casos, uua intoxi
coeh') medicamentosa a l'orgdnica. Son la ma de gegant que es-
trenv el coil de la victima per a que no puga protester del estat
gravfssim quo l'arnonaca arreu: i encare millor que agafar el

co)) de la victima. to que agafen els antipirecties analgesics,

amb ma de gegant despietat, es el cor; es aquell cor salvaalor
quo batega redohlant sos forces per a venter els obstacles greus
i difieils que I'Iri oposa la intoxicacio organica establorta. En
aquest, com on molts casos, la uui do gegant despietat. resulta
Ia ma del soi-dismit amic que aguanta'l cor, que'l subjecta, per a
que no's jaci rnal, ompro quo graeies a tai situaeio de contenacid,
la toxemia, amb sa vaso-constriccio i els seus perillosissims efec-
tes, va font to soya per a que no trigui a caurer venQut en to
lluita entaulada.

El capitol dels esmentats antipireties es un dels capitols mes
tristos de la medecina.

Yo tambe hi crec on quo den amainar-se la febre: Cs un foe
que tot abrandant to dolont amenaQa i consomeix part de to bu.
Jo tambo considoro quo don for-so desapareixer quant mes
aviat millor: ompro crec quo deu combatre's la fobre; combatent
la causa que la determina, tai corn s'ha indicat oportunament;
combatent-la an ella mateixa, de manera que s'ajudin tots quants



alts -

elements integren la Iluita organica que representa on to rela-
tiu a les defenses del cos malalt. Restart calories sense sotre-
gades, sense pet-ills, amb constan^ia.

Dels banys del brandisme pur, ja ningu s'enrecorda per a
practicar-los: tot 1o mes se donee els banys tibis, no habent-se
arrivat encare an aqui al bany tebi constant de Riess. El sistema
de refrigeraefo pel hany que m'ha ctonat m6s brillants resultats
es el do Ziemssen modificat per Bouchard: se comer a el bany
general amb aigua a in temperatura do dos grans per sota in
temperatura del malalt i faig refredar mes o menys rapidament,
('aigua, seg6ns 1'estat del malalt, fins a 3O'C.si abans no s'hapre-
sertat el mes petit sintoma de con^entracio. Faig donor el h;uty
sempre que in temperatura del malalt esta per demunt de 39'5".

Enipro to que ni'ha donat mes excel-tents resultats sun les
lotions amh aigua alcofollitzada (\Vaner, Jaccoud). Yosat el
malalt, nu, demunt d'un catre recovert de tela impermeable i
mes baix del canto (leis pens, so posa un enfermer en cada costat
i a 1'alcane de cada un Wells s'hi posit una palangana amb aigua
alcofollitzada a la temperatura d'un grau per sota de la que te'l
malalt a I'aixella.l+:ls enfermers amaren esponjes cu 1'aiguai van
percutint suaument tota in superficie cutaria del main it, exeep-
ci6 feta del venire aunt hi tires l'aigua a raig, entrotenint-se,
principalment, a percutir en els punts com I'aixella, el clatell, el
perine. eis plecs glutis i denies punts aont hi ha sempre acumu-
lacio de calories. [in tercer enfermer va afegint m6s o nrenys
depressa. segons l estat del malalt, aigua freda a Its palanganes,
fins a 1'aparicio de l'esgarrifansa de fret en el malalt: deu cuidar-
se, sobre tot, de lo relatiu a mantenir el cap del malalt a mes
baixa temperatura quo to restart del sen organisme. Aixugal
and) les esponjes seques, se'I torna al flit ombolcallat en un
llen^ol ben net i see. Cada vegada que la temperatura del tif6die
arriva als 39" c. deu repetir-se In locio. No cal parlar de in llim-
piesa que deu presidir I'operacio. Corn so veu en la practica de
les fociutis alcofollitzades, he introduit una surie de modifica-
ei6ns dietades per 1'observaci6.

La temperatura de 38" fins a 38'50 indica 1'aplicaci6 de les
conipreses amarades d'aigua, rcfredada tarn 1)0 graduaiment,
aplicades sobre ('abdomen i embolcallades per una tela imper-
meable, puntada al devant per iniperdibles, a I'ohjecte d'evitar
In mullena del (lit.

Les ajudes, refredades gradualment, completen els medis
quo recomano per a in refrigeracio del febricitant.
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Ja se que'Is susdits medis do refrigeracio poden resultar un

xic pesats, quo consumeixon una gran quantitat d'energies per

part dots que cuiden als tifudics, empro ]a milioria sensible quo

aquests notes, el benestar quo'ls proporciona i Is sun que gosen,

paga, de sobres, el cansament.

1, com s'ha esmentat, el pobre cor es el que paga mes cars

els efectes do la toxi-infoceio generalitzada. Es perxo que, apart

de 1'ajuda que so Phi dons amb alguns dels niedis ja indicats,

conve estar sempre disposats a anar on el son auxili. i,i es

ell que'n darrer terme constitueix l'element primordial do la

defensa!... La convalaria ma'ialis, sulfat d'esparteina, cactus gran-

diflora, adonis vernalis, cafoina, stropliantus, son modis Win-

calculable valua. Empro, de des ]'a an temps ja llarg, use siste-

matichmiont les injections d'oli canforat at 20 per 100; dos o tros

injections hipodermiques at dia do 2 c". Es an medi do gran

valua gees perillos i que mai ens ha proporcionat mes que bons

efoetos.
;El pobro cor!... No oblideu quo obligat a treballar constant-

ment en contra do la vaso-constriccio taxica, no Iii ha dret a

auntentar aquesta per cap medi: cones tot quant s'ha puhlicat

apropi,sit do l'importancia grossa que to on el desonrotllo do

moltes do los taxi-infections, per a no dir totes, 1'inihieio dol

funcionalisnie do les glandules supra-ronals i In sur-arrenalitis:

cones el eonjunt sindrutnic quo les caracteritza: no desconee el

valor de Is medicacio suhstitutiva opoterapica per a la sotucio al

1 per 1000 de clorhidrat d'adrenalina, de la quo ho obtingut

brillantissims resultats on el tractament de l'erissipel-la a rope-

ticio, empro doe confossar an aqui que']s efectes que n'he

obtingut en el tractament de ]a tifoidea, ni Iran resultat bon xic

desiguals. Conve estudiar-ho amb calms (aplicant-ho amb con-

ciencia plena.

Les locibns asseguren amb Is Ilimpiesa i I'estimul moderat

do In poll la possibilitat del gran drenatje cutani.

Del drenatje intestinal n'hem traetat prou.

El dronatje renal mereix estudi apart. L'eliminacio do totes

los desferros tuxiques i I'antitoxia, deuen amparar-se com a ele-

ments indiscutibles de salvacio. Ja hem parlat oportunament de

I'urotropina i la dicta hidrica, principis universalment admosos
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per tots els autors i figurant en tots el metodes de tractament;
ja ens hem ocupat,tambo de la Ilet, en ses variades preparacions,
empr6 a to susdit i a altres medis qui hem senyalat, Iii ha que
afegir ids de la teobromina, l'agurina, la teocina i altres deri-
vats quo no poden regatejar-se mai.

Tal es, Senyors Congressistes, el conjunt de inedis que inte-
gren el tractament de la toxi-infeccio eberthiana. L'estudi del
tractament de les complicaeions ens portaria a I'obligaei6 d'es-
criurer dues o tres coin unieaci6ns mes i, per tart, a allunyar-nos
del objecte primordial qu'hem perseguit.

De I'esmentat conjunt del tractament deuen deduir-se'n;
1'actiu a seguir que queda instituit, i el passiu, que deu evitar-se
sempre, no afegint a la toxi-infeccio establerta, ni I'intoxicaci6
alimenticia, ni la medicamentosa.


