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L'A(1'E1 IOTERAPTA EN LES NEURALGIES I NEURITIS

pel Dr. PAU COLVEE I REIG

Director de la Policliuica Municipal de Neuropatologia i Peiquiatria, primer

professor del aLaboratorio Bacteriologico Municipal de Valencia-

Els estudis de Wright i ses deixebles, al donar Hoc a la mo-

derna Bacterioterapia, ens feren pensar amb el Dr. Dollken, en

la possibilitat de l'obtensio de productes microbians que proce-
dent d'aquelles bacteries que m6s neurotropes es mostren, po

drien servir d'excitants de la produccio de receptors especifics

i no especifics dels nervis, i per lo taut en els inalalts amb aquells
saturats per les toxines endogenes o exogenes, de remei sing
curatiu, en molts casos paliatiu de dites afeccions.

Es tracta de vacunes mortes o productes estractius de certs
microbis (bacil•lus disentericus, piocianicus, estreptococus, etz.,
etz.), que s'utilitzen amb pautes paregudes a les dels tractaments
tubereulinics.

Suposem les neuritis originades (amb 1'excepci6 natural
d'aquelles causades per traumatisme) per la fixacio on els recep-
tors nerviosos, de toxines que provenen o del niateix organisme
per disfuncio de certs organs o de l'exterior. Dita fixacio dona,
necessariament, lloc a una limitacio de la nutricio celular ner-
viosa, per disminucio dels receptors nutritius Mures, i per lo
tant a la reaccio dolorosa o paralitica corresponent a la funcio
especifica del nervi afectat.

Si injectant quantitats petites do substancies neurotropes
conseguim, corn amb els preparats bacterioterhpics, la produc-
cio do grans quantitats de cadenes laterals amb la menor quan-
titat possible d'exeitant introduit, haurem obtingut una major
resistencia nerviosa del nervi afectat, i per to tant la desaparicio
dels fenoments molestos. Es dir, que no's tracta d'impedir la
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iorrnacio de les toxines, primera causa de l'afeccio, sing de fer
toxo•resistent at nervi i tat vegada saturar aquelles.

E Professor Diillken crew qu'el exit d'aquesta classe de pre-
parats microbians es deu a la saturacio dels receptors norviosos,
i per to tant a l'impossibilitat d'actuar sobre ells la toxina nou-
ritica.

l)espres de dos anys, preparem la nostra vacuna antineuri-
tica habent tractat amb ella 96 casos de neuritis i neuralgies de
diversos origens. En molts d'aquestos tinguerem grans exits.

El tractament am[) la nostra vacuna consisteix on l'injeccio
seriada de concentraeions creixentes d'extractes microbians: la
via d'introduccio, l'hipodermica.

Les concentrations molt diluides no donen Hoe a reaccio
local ni general, i poques vegades domostren efectes terapeutics.
Les mitjanament concentrades produeixen a les quatre o sis bo-
res do l'injeccio, oxaxervacio do dolor en les branquos nervioses
afectades. Aquest efecte pot durar algunes bores i sot anar seguit
de milloria. La disminucio del dolor sense anterior oxacervacio
del mateix, com fenomen immediat do 1'injecci6 do vacuna, es
dir, to que I)ollken anomena reaccio focal negatiua, no ha pogut
esser observat en ols nostres malalts. Les dosis molt concentra-

des donon floc a tots aquells trastorns per tots coneguts, origi-

nals per l'introduccio de vacunes mortes (tumefaccio dolorosa

on el punt d injeccio, fobre, dolor de cap, etz., etz.), i ademes

dolor intens en la brancanerviosaafectada.Clares.que les injec-

cions do quantitats creixentes disminueixen els fenomonts reac-

cionals quans s'aplega a aquestes olevades concentraeions. Vullc

dir en aq6, quo la resistencia s'adquireix rhpidament.

L'inmunitat especitica que s'adquireix perdura tres o qua-

tre mesos. Es indtil la repeticio de la cura si dins d'aquest pe-

riode roapareixen els dolors.

Exelnple de to dit, son els segdents casos:

E. Y1., 43 anys, neuralgia ciatica esquerra, d'origen alcofollic,

Es comen4a el tractament el 5 do Janor de 1914. A la sisena in-

jeccio (injeccio dies alterns) han desaparescut els dolors; no

existeix ja Lasege. Es continua injectant fins la desena injec-

cio. Alta provisional. En 15 do Maig tornen a apareixor els dolors

en el cihtic dret. Es comenQa de nou el tractament que trans-

curreix sense fenomonts reaccionals, empero tambe sense efecte

terapeutic beneficios.
M. S., neuralgia facial dreta. 61 any do edat. El tractament
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amb la nostra vacuna dona hoc a una gran milloria; les crisis

doloroses es distancien considerablement i es fan mes soporta-

bles. Als dos mesos, reapareixen amb la seva primitiva inten-
sitat. El tractament bacterioterapic fracassa del tot. No obstant'
un terser tractament a 1'any i mitg del primer, proporciona no-

table milloria.

Dites dades esquematiques de dos malalts quo havem repetits

en 2t dels 96 tractats, ens demostren la necessitat de distan

ciar les cures i d'augmentar les dosis en els segons tr actaments

si volem obtindre un bon resultat.

Dols 96 casos es tractava en sa majoria do neuritis en nervis,

sensitius o mixtes, empero amb predomini dels trastorns sensi-
tius. De les dites neuritis les que millor hem vist respondre al

tractament son aquelles d'origen reumatic. Croiem que tota

neuralgia ciatica den esser tractada amb extrets vaccinals tan

aviat com es demostren inactius els metodes terapeutics clas-

sics. TambO hem observat exits en les polineuritis gripals. En

les d'origen alcofollic els resultats son desiguals, de 5 cassos

tractats (tractament llarg a causa de gran reaccio), tres curacions
i dos fracasos. En les neuralgies del trigemin s'obtenen molts

fracasos, empero al comprobar alguna curacio i abundants millo-

ries on malaltia tant molesta i persistent, ens anima a intentar

sempre la cura. En dita malaltia hem vist dos casos curats, qua-

tre millorats i quatre fracassos. Eli ha que advertir do qua's trac-

ta-va de malalts tractats ja am btots els metodes coneguts, excep-

cio dels quirurgics.

No obstant, la comprobacio de 1'existencia on la sang dels

iujeetats, d'anticossos corresponents als antigens microbians

introduits, no atribuim a dits anticossos una accio curativa estric-

tament especifica, sing que com ja abans hem indicat, conside-

rem que s'adquireix (i actuen beneficiosament) un augment on

els anticossos de gruplt i general d'aquells que donen lloc a l'inmu-

nitat natural. Constituiria l'obtingut a consegdencia de l'intro-

duccio on I'organisme d'uns tals antigens, una nova modalitat

de la resistencia.
Dita funcio de l'organisme, de la qual l'aprofitament tera-

peutic fou vesllumat fig, ja molt de temps, torna altra vegada
modernament a utilitzar-se en terapeutica, excitant-la merces a
l'introduccio en l'organisme do vacunes, productes microbians,

o substancies de complexa constitucio quimica (example el nu-
cleinat sodic), i fins amb l'empleu de procediments com el de
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la congestio pasiva de Bier. Tenim la seguretat qu'el temps i la

tasca constant i segura de In Biologia ens han de demostrar

l'immensa importancia terap6utica do l'augment artificial d'a-

questa ininunitat natural.

CovcLusiO

Crec convenient recorrer a la bacterioterapia en in cura de

les neuritis reheldes als metodes classics.


