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RESULTATS CLINICS DE LA BACTERIOTERAPIA

EN LES BRONQUITIS CRONIQUES

pel Dr . ANTONI GARCIA ROMERO

Des de que's va introduir en la terapeutica Pus de les vacu-
nes per a el tractament de les infections, han sigut vans els en-
satjos fets per a procurar-se un agent d'aquesta naturalesa que

puguera combatre les malalties inflamatories croniques dels
bronquis.

Els primers treballs realitzats han sigut amb vacunes autih-

genes, puig donat que la bronquiti cronica no es una infeccio
simple ni tan sols produida per una associacio microbiana
constant, tot tractament seroteri pic tenia que donar resultats
negatius per esser de tot punt impossible obtindre un serum
actin per a les diverses especies bacterianes trobades en aques-
ta malaltia.

i neara que quasi sempre trobem en diversos esputs els
mateixos agents, son tan variats els modos coin aquests micro-
organismes se associen exacerbant aquests amb aquestes sim-
biosis Ilur virulencia, que aixb ha contribuit tam b6 a quo s'hagi
acceptat l'autovacunacio sobre qualsevol altre procediment en
el tractament de les bronquitis croniques.

Pere) si considerem ara que la bronquiti es malaltia pot in-
toxicant i trobem l'interpretacio d'aquest, pel fet do produir
poques aglutinines, els microorganismes causants de tal afec-
cio, compendrem que al practicer l'inquisieio previa de l'aglu-
tinacio per a la preparacio de l'autovacuna, per forga han de
quedar eliminats d'ella agents o simbiosis, que al esser injec-
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tats ailladament hall produit reactions mes intenses i benefi-
cioses que les produides per Ilurs companys entre'ls que, se-
gons l'observat pel Dr. Colvee, els havia aglutinables this al

I X 200.

Sapigut es tambe que en el curs de les infections croni-

ques tractades per les autovacunes, hi ha quo preparar algunes
vegades noves vacunes, encara conservant l'empleada per les

seves propietats, per la rao de quo durant el tractament, el mi-

croorganisms productor de la malaltia deu haver-se modifieat

per l'accio dels antiococos produits per les batteries injec-

tades.
I encara concedint la supremacia a les autovacunes sobre

les heterovacunes, aquestes considerations, do les quals 1'ulti-

ma apuntada, es de pes en la practica rural, on als inconve-
nients de poder procurar-se amb facilitat les autovacunes, hi ha

que afegir que l'inmensa majoria de malalts refusa do p1a, trac-

taments que des de'I punt de vista economic son costosos per

a malalties que ells califiquen do simples catarros, m'han mo-

gut a ensajar en el tractament de les bronquitis la vacuna mix-

ta titolada «Bronquiopson- i entre'ls varis malalts tractats

amb ella vaig a exposar els resultats obtinguts en alguns

Wells.
Observacio I.'.-A. D., fadri, de 26 anys, jornaler del camp.

Fa tres anys tingue una pneumonia; en 1'actualitat tus

molt, particularment pcl coati al altar-se, algunes suors noctur-

nes, per les vesprades seusacio de valor en la cara majorment

si fa vent frese.

A 1'auseultacio, ostertors crepitants en base de pulmo es-

querr amb prous roncus en els dos vertixs pulmonars.

Espectoracio no molt abundant per a lo que tus: cuti-reac-

cio negativa.

Ha estat en tractament diverses vegades (tantes com s'ha

aguditzat la bronquiti que pateix) amb injections d'oli gome-

nolat i ha millorat sempre, pero sense desapareixer la tos que

flavors se seta i fa que als esforcos hagi esputat una mica de

sang.
Comengi a tractar-lo pel «Bronquiopson• injectant-li el

primer dia la dosi do 30 millions que produeix Ileugera re

accio local; vaig seguir injectant-li en els dies i quantitats con-

venients i va disminuir la tos, desapareixent des de la tercera

injeccio les suors nocturnes.
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A la novena injeccio la reaccio local es mes energica i el

malalt acusa ]a presencia do febre.
Vaig practich les restants vacunacions this la dotze amb

cinq dies d'interval, i sueceeixen les cores com al principi.

Terminat el tractament no hih a signo fisic patologic algun

en els pulmons: la tos ha desaparescut i el malalt sols acusa

lleugeres algies perfectament localitzades que califiqui de neu-

ritis intercostals.
Observacio 2.a.-M. P., do 32 anys, casat.
Fa cinq mesos sofri en Burdeus, on aecidentalment residia,

un atac de grippe de forma pulmonar.
Donat d'alta li aconsellaren que tornara at seu pals per a

pendre forces, puig des do allavores tus molt, to disnea, febre
per les vesprades i suors nocturnes.

A I'auscultacio, estertors fins en les dues bases pulmonars
amb notable disminucio de la remor vesicular i sorolls sibilants
en el vertix pulmonar esquerr: alguns roves suaus en vertix
pulmonar do la part dreta.

Abans d'acudir a la meva consulta estigue prevent una po-
cio de lactat chlcic creossotat i unes pindoles de morfina at
temps d'acostar-se.

Amb aquest tractament el malalt diu trobar-se pitjor, puig
s'ha aprimat molt, havent augmentat les suors i presentant-se
la disnea.

Efectivament, baix l'accio de la morflna, la sedacio de la
tos sense influenciar la secrecio bronquial ha determinat una
bronquiectasia augmentant 1'intoxicacio.

Vaig comenca a tractar-lo amb injeccio diaria do 10 c. c. do
seguent formula:

De gomenol . . . . . . .
D'eucaliptol . . . . . . . 5 grains.
De guayacol . . . . . . .
D'helenina . . . . . . . 0,20
D'oli d'olives rentat,

que vaig tindre d'abandonar at tercer dia perquO donaven
gran reaccio febril to quo me confirma 1'hip6tesi que llavia fet
de la pressencia del Koch, puig he observat sempre en els tu-
berculosos aquesta reaccio at guayacol.

Considerant puig, quo's tractava d'una tuberculosi i tenint
on compte les idees exposades pet Dr. Royo Vilanova en el
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Congres de St. Sebastia, respecto a que'n l'estat actual de la te-
rapeutica de la tuberculosi no disposant d'un agent especific es
deure del clinic valdre's do tots els mitjans que ajudin a lliu-
rar d'enemics al organisme invadit, me vaig decidir a ensajar
el •Bronquiopson>, pensant en la possible destruccio dels mi-
croorganismes associats al Koch i vaig comenca per irjectar 30
mil-li6ns.

La reaccio local produida es agudissima i gran la reaccio
febril que a cada injeccio segiient es major, tant quo des de la
quinta en endavant hi ha que administrar-li quinina en els dies
on que hi ha que injectar, puig son grans les esgarrifanses
quo la febre li produeix: ademes, tine que espaiar les injections
mes do lo recomanat per 1'autor.

Pero des de que vaig comenca el tractament veig que'l ma-
lalt va millorant disminuint la tos i I'espectoracio i despres

d'aplicada la dotze injeccio el malalt ha augmentat, encara que

pot, el seu pes i com signe fisic patologic a 1'auscultaci6 pres-
senta molts poes estertors escampats i una gran disminuci6 en
els sorolls sibilants del vertix pulmonar esquerr havent desapa-
rescut els roves del pulmo dret.

Se li dona d'alta provisional quedant el malalt molt satis-
fet do sa milloria.

Altres mes han sigut els malalts quo patien bronquiti trae-
tats pel mateix procediment amb resultats satisfactoris i quals

histories cliniques no exposo per no fer mes extens aquest

treball.

Sols citare per a terminar que fonamentant-me en el fet de

esser desconegut I'agent productor de la coquelutx i que per

lo taut molts cassos tinguts com a talc, poden no esser mes que

veritables bronquitis en les que manta !'espectoracio degut a

que'l nen no sap espectorar, he ensejat tambe en el tractament

d'aquesta malaltia el «Bronquiopson» i en els sis nens sotmesos

a n'aquest procediment he observat que'Is accesos de la tos han

disminuit en intensitat i fregiiencia des do la segona injeccio,

per lo qual al disminuir els vomits produits per la tos, I'os-

tat general dels malalts ha millorat notablement, puig han po-

gut nutrir-se millor; a l'ensemps ha calmat Ia disnea qua a!-

guns sofrien per haver so presentat una expulsi6 de materies

mucoses.

Crec, puig, per lo exposat que la vacunacio es un agent

curatiu de les bronquitis i que millora notablement l'estat dels
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tuberculosos, permetent per consegiient que sigui mes efica4, el
tractament.

En la coquelutx, en els sis nens tractats, ha evolucionat
la ualaltia amb ines benignitat que'n els traetats pel bromo-
form o la fenoeola sense haver vingut cap do les complicacions
cardiaques, gastriques i hepittiques taut frequents en els trac-
tats pels farmacs, per lo que'l conceptuu un agent precios en
el tractament do tant terrible malaltia, creient que nostra po-
bresa actual en veritables agents terapeutics eficacos, ens obli
ga a estudiar la nova medicacio bacterioterapica de les bron-
quitis que amb taut excelents auspicis s'ha introduit en la prac-
tica clinica.


