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TItiACTAVEN'[' I)E LES B ONO U[TIS CRONIQUES

PER UNA VA('UNA MIXTA

pet Dr . RAFEL COLV EE

Convenq.ut de 1'escassa accio terapeutica dels balsamics en
la bronquitis cronica, vaig comengar amb of meu germa D. Pau,
un estudi de la flora bronquial amb l'objecte d'intentar un
tractament mes directe i eficac, basat en l'inmunitat, ja fora
aquesta per vacunes, ja passiva per serums especi ies.

Aquesta primera etapa del nostro treball, quals details in-
teressants alguns, no podein esmentar aqui, ens va permetre
refusar en absolut tot intent seroterr'lpic, pel gran nombre d'es-
pecies microbianes patogones aillades dels mots bronquials
lels nostres malalts, cadascuna de les quals contribueix a les
manifestations cilniques de les bronquitis.

A l'observar aquelles deficiencies hem sigut els primers en
Espanya, en portar les idees de Wrigt a la terapeutica de Ms
bronquitis, preparant vacunes autogenes amb una tecnica, quals
resultats havem ja publicat. (Policlinica, n.° 17.-Maig 1914).

Anant pel nou cami tracat, hem tractat per vacuna autoge-
na el gran contingent do acatarrats que'ns proporciona nostra
Consulta Municipal de malalties del pit, deduint interessants ob-
servacions. Aixi hem vist que'l nombre d'especies microbianes
obtingudes de cada bronquiti es molt reduit fins sis varietats
coin a maxim es troben en cada esput, essout mes frequent, el
trobar de does a tres tart sols. CiInicament hem conegut molts
cassos en quo l'autovacunacio produeix rapidament una gran
millora quo aviat s'estacionava, tornant 1'espectoraci6 i la
tos a la seva intensitat primitiva, malgrat de seguir la vacuna-
eio a dosis cada vegada mes elevades i coincidint aquesta re-
aparicio de simptomes amb un complet canibi do la flora de
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1'esput de tal modo transformada que pogues dir-se procedent

d'altre malalt. Aquests Bassos, on que reapareix la bronquiti

estant en complet tractament i que constitueixen per la llur

fregiiencia el escull de 1'autovacunaci6, ens dicidirem a prepa-

parar noves vacunes amb els conreus de cada mostra. Era una

tasca veritablement fatigosa conseguir, per a un sol malalt,

una sort de vacunes calibrades a mida que'ls microbis bron•

quials se feien diferents. Davant d'aquest problema, reunim en

una Bola vacuna tots els microbis conreuats, barreijant els de

l'ultima mostra amb els anteriors, assolint per aixo, for 1'exit

mes rapid i complet. Animat pel resultat obtingut i al veure de

que s<ils de tart en tart l'anhlisi microscopic i cultural dels es-

puts ens presentava una especie diferenta a les ja estudiades,

pensarem fora convenient abandonar la vacunacio exclusiva-

ment autogena i tractar sistematicament als nostres acatarrats

amb una vacuna en que estigueren reunides totes les especies

bacterianes diferentes que teniem col•leccionades procedeiits de

la practica do 1'autovacunacio.

Al comencar aquest cambi radical de tecnica, contenia nos-

tra vacuna mixta dotzo especies diferentes. Molt lentanient hem
anat afegint-ne altres a mida que ens apareixia alguna que no
fora ja coneguda nostra. Preparem la nova vacuna font en se-
rum fisiologic una suspensio de cada conreu, titolada a 1.500
millions per centimetre cubic. S'esterilitza cada suspensio apart

per mig del calor a 60, 70 o 800 per espai do mitja o una hora
segons l'especie microbiana. Es barreijen, despr6s de lo qual,
se sembra per a confirmar la Ilur esterilitat, comprobant la
inocuitat per injeccio en el peritoneu del conill.

Coin regla per a 1'injeccio de rostra vacuna hem adoptat
despres d'alguns ensaijos la segilent: 30, 50, 70, 80, 100, 150, 200,
300, 500, 800, 1.000, 1.300 i 1.500 niil•lions. De tal forma distri-
buit el tractament i donant les injections en dies alternats per
a les petites dosis i separant mes les fortes conseguim que lea
reactions no siguin molt fortes. Cada injeccio va seguida d'una
petita inflamacio local que desapareix a les dotze hores. Coin
reaccio general, hem obtingut manifestucions molt diverses,
assent la regla la Ilur lleugera intensitat. La febre reactional

no 0 tipu definit i no es constant; quan es presenta u fa a les
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tres hores, limitant-se a algunes decimes, excepcionalment a
38°, desapareixent sempre abans de les 24 hores.

Amb fregdencia provoca l'injeceio un lleuger i breu aug-
ment de in tos i d'espectoracio. Altres vegades el nialalt sots
acusa una petita opressiu o una pico laringia.

L'estudi biologic de nostra vacuna ens ha perines demostrar
la seva accio corn antigen mixte, donant floe a sa introduccio
en 1'organisme, a la formaei.o d'anticosos especifics correspo-
tients a la mixtura d'antigtms injectats. E! serum dels nostres
malalts vacunats disfruta d'un notable poder bactericida respecte
a certes especies constitutives de la vacuna i posseeix substan-
cies que donen la reaccio do desviacio del complement amb
respecte a les altres. Tambe hem comprobat el desenrotlle del
poder d'aglutinacio a grans dilutions del serum dels nostres
acatarrats injectats, essent curios el que injectant nostra vacu-
na obteuim serums mes rics on anticossos per a cada especie
microbiana quo s'injectem cada especie per separat; sembla cons
si's complementessin i multipliquessin les immunitats.

Els resultats clinics no poden esser mes bons, cosa res ex-
tranya si's pensa en l'importancia sempre preponderant de ('e-
lement infeccios en la patogenia de les bronquitis croniques,
puig si be aquestes poden ser condicionades per causes mecani-
ques, corn trastorns cardi-vasculars o per actions irritants lo-
cals per substancies pulverulentes o be esser expresio de lesio
d'un organ Ilunya corn el ronyo o d'una diatesi hunioral, sem-
pro el microbi patbgen o saprofit, trobant modifications del
mig favorables at seu desenrotlle exten les seves condicions

de vitatitat i patogenitat en sentit de acrecentament de ses fa-
eultats ofensives, produInt per sa activitat lesions dels mes
distints ordres, cornplicant el gii.adre sintomatic primitiu i cons-
tituint un complexe clinic, on que's pert la lesiO original des-
proveida ja d'importaneia davant la presencia del microorga-
nisme. Aquest es capac de produir una lleugera inflamacio de
la mucosa bronquial tau sols revelada per una petita espectora-

cio mucosa o portar mes enlla la seva influencia i destruint la
musculatura Ilisa o relaixant les fibres elastiques constituint

on enfisema, obrir una cavitat en la que s'inicia tin abces pu!-

monar o una pulmonia intersticial, processos tots qu'est'rn molt

pot a l'alcanc dels recursos terap ''utice classics i que no's des
enrotllen sense la protesta i defalliment del cor.

No podem entrar aqui on details respecte do l'actuacio de
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nostra vacuna. Hein publicat algun avanq dels sous resultats

(Policlinica, num. 43, Juny 1916) i recentment ens han donat les

seves impressions favorables els Drs. Daltabuit, Gassiot, Capde-

vila, Aguilar i Borrils. Tambe s'han ocupat d'ella on les sessions

de la Societat Espanyola d'Especialitats en malalties del pit,
entre ells els Drs. Verdes Montenegro i Garcia Trivino. Resu-

mint opinions d'uns i altres, destaca com principal el efecto es-
terilitzador bronquial de la vacuna i en sa consegiiencia tornar

a la normalitat, desapareixent la tos, la fatiga i 1'espectoraci6.
Es 1'auscultaci6 la que revela prompte la beneficiosa marxa

del tractament, advertint-se la disrninucio dels estertors a ve-
gades des de les primeres injections.

Les dilatations bronquials en les quo amb tanta fregilencia
s'observa la fetidec del esput, son aviat modificades, comen-
cant la milloria per la disrniuucio de ]a massa espoctorada cada
vegada menys fetida, fins a quedar agotada.

El tractament perd la senzilles i comoditat que'l possen al
alcang de qualsevol practic, quan es troba comprornesa 1'ener-
gia del miocardi. Es allavors precis sense oblidar l'element in-
feccius, omplir les molter indications que surten en cada cas
concret.

Tambe es recomenable portar la vacunacio amb certa par-
simonia, on els tuberculosos, tenint atencio d'espaiar prou les
injections per a no produir una reaccio violenta. Fent-ho aixis,
disminueix la flora bronquial associada, millorant 1'espectoraci6,
la curva termica i els suors.

L'asmK i la tos ferina son molt favorablement influides,
transformant-se en mes benignes i tolerables. Els accesos es re-
trassen i's fan menys intensos millorant l'estat general, al realit-
zar-se millor la nutricio. Sense intentar discutir aqui la patoge-
nia d'aquestes dues afeccihns, comprenem el favorable efecte per
la elirninacio dels microorganismes bronquials.

CONCLUSIONS

1.°' La flora bronquial productora do la bronquiti, es mul-
tiple i molt variada.

2." L'dnic tractament cientific de les bronquitis crbniques
es l'inmunitat activa provocada per les vacunes.

3.1 Les vacunes autogenes no donen bons resultats en
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moltes ocasions degut a ]a facilitat amb que canvia la flora

bronquial.

4.a Per mig de la nostra vacuna mixta do moltes especies,

es consegueix la curacio cilnica do les bronquitis croniques de-

mostrant-se 1'esterilitzaciO progressiva dels esputs.

5.a Son notables les millories obtingudes amb la vacuna

mixta en les tuberculosis pulmonars obertes.

G.' La nostra vacuna mixta proporciona en la tos ferina i

asma bronquial resultats satisfactoris molt dignes d'esser estu-

diats amb mes deteniment.


