
TRACTAMENT l)E LA SEPTICl MIA '1'IRODICA

pel Dr . HERMENEGILD PUIG i SAIS

Senyors: Si pots anys enrera ens haguessim hagut d'ocu-

par del tema que'ns ocupa ara, hauriem tingut les nostres va-

cillations o dubtes. Avui esta ben demostrat fins a l'evid'encia

-i ja ho donarem per resolt en el anterior Congres,-que la ti-
foidia es septicemica des del primer moment, puix aixis quo's
manifesten els primers simptomes ja's troben en la sang els ba-
cils productors, la no hi caben vaeil•lacions: septicemia tifica es

sinbnim d'infeccio tifica i de febre tifoidia. Per to tant, tracta-
ment de la septicemia tifddica vat tant com dir tractament de la
tifoidia.

Ara be, 1'extensi6 do la paraula tifoidia o tifus s'ha gnat
restringint com tots sabeu, i just es doncs que fixem els limits
que actualment s'assignen a n'aquest concepte. Per a deixar

ben delimitat el camp dire que, acceptant com a b8 el criteri sen-
tat per En Schotsmuller, entendre per tifbidies les malalties
produldes pel bacil d'Eberth i els seus similars: paratifics A i B.,
el del tifus do la Manxuria (encara quo no'ns ha de preocupar
per ara) i alguns altres encara no ben determinats, pero simi-
lars; mes pr'cticament ens referirem sols als tres primers.

No'ns ocuparem pas de tot to referent at tractament do la
tifoidia sing que, tenint en compte la excessiva extensio del te-
ma, interpretant I'esperit de la proposta del mateix, el que ja
s'ha tractat en tot i en part on els congressos anteriors i que
tot to referent a tractament general de les septicemies s'ha do
suposar sera objecte d'altres ponencies, ens ocuparem solza-
ment de lo que sigui exclusiu o especiltc d'aquesta, i per to tant
concretarem el tema at tractament especific de la septicemia
tifica. Solzament, com a via d'apendix, ens ocuparem d'alguns
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tractaments moderns que, sense esser especifcs, s'assimilen a

Wells per la naturalesa dais remeis, pels sews efectes i per la

manera d'aplicar-los.

El tractament especific de la septicemia tifica, en rigor

enclou dos capitols; el preventiu o vacunacie) preventiva o va-

cunacio simplement. i el curatiu, subdividint-so el segon en se-

rumter'pia i bacteriotorapia o vacunoterapia, mos generalment

usat.

Vacunacio. -Direm poca cosa referent a n'aquest assumpte,

per considerar-lo deflnitivament resolt, puix si ja abans do la

guerra les estadistiques i el nombre gran de fats demostraven

la seva utilitat immensa i la seva inoquitat, la guerra-que afor-

tunadament sembla que acaba de terminar-se-ha donat ocasio

a una contraprova-mes evident encara-, puix que donada la

enormitat de les masses humanes acumulades on els campa-

ments i on les trinxeres, han sigut pots els casos de tifus i rars

entre'ls vacunats fins insuficientment i molt menys en els que

ho estaven completament. Es veritat que se n'ba presentat al-

gun cas escaducer entre'ls vacunats totalment, pero una vacuna

mai es absoluta. Aquests casos poden explicar-se per ]a excessi-

va fatiga, per venir la infeccio de dosis brutals de germens, per

les diferencies de rasa dels mateixos o per insuficiencia do

dosis.

Conve for constar que'Is casos de febre tifodica en vacu-

nats, melds insuficientment, han sigut do tiff idia atenuada, se-

gons opinio unanim dels metges militars que n'han donat

compte.
Tambe s'han donat un bon nombre de casos de paratifus

A. i B. a consegiiencia de no haver-se vacunat mes que contra

dEberth. Per cert quo aqui hi ha un altre fet que demostra t'efi-

cacia de la vacuna i es el fet ocorregut en alguns sectors fran-

cesos en els quals, estant els soldats vacunats contra el tifus

ebertia, abundaren sobre manera els paratifics, pero quasi no

s'en presonta cap de tifus verdader, mentres que entre la po-

blacio civil no vacunada, abundaren mes els ebertians que'Is

paratifics. D'aqui deduiren la necessitat de la vacuna mixta i

aplicant-la, acabaren amb la epidemia paratifica (Rathery).

Tota aquesta serie do fets demostren la necessitat do que

les vacunes siguin polivalents en el concepte de races, o sigui

que continguin germens de diferentes procedencies i mixtes, qo

es que continguin germens d'Eberth, paratifus A. i paratifus B.



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 179

No in'extendre mes en aquest punt, puix crec ja conven-

cuts a tots els metges i fins l'Academia d'Higiene do Catalunya

to en publicacio un follet o cartilla, segons tine entes, donant

instruccions; solzament insistire sobre la necessitat do que'ls

metges prediquem sons descansar sobre la necessitat de vacu-

nar-se tothom on la nostra terra, on sombla es troben poques

aigii.es que estiguin ben Mures dels germens d'aquesta inalal-

tia, maxim els joves qui encara no s'han autovacunat lenta-

ment per ]a mateixa ingestio continua dels dits gbrmens, corn

provablement passa on moltes persones d'edat madura.

Cree ademes un deure for present, que fins en aquest punt

debem esser regionalistes, usant vacunes del pais o preparades

amb bacils de casa nostra, puix sabut es que tambe ells son re-

gionalistes (encara que per a for mal); pero si pot esser que hi

entrin el major nombre possible de races extrangeres per si un

horn ha de viatjar i, per lo tant, exposar-se a la infeccio do les

mateixes.

En quant a les classes de vacuna, sots dirty que per ara sem-
bla que les mes recomanables son les mortes, ja sigui per valor,

ja per procediments quimics. Los sensibilitzades. que havien fet

concebir moltes esperances, son recusades per alguns com sos

pitoses d'insuficients, per altres per per de que no estiguin

prou ben preparades i determinin, en consegiiencia, una malal-
tia o converteixin el vacunat on un portador de bacils. El ma-
teix Dr. Besredka que n'era 1'iniciador i el principal propaga-
dor, actualment no'n prepara i diu quo esta estudiant el sou
perfeccionamen t, segons ens acaba de contar el Dr. En Rivard
Moragas, entussiasta propagador de les mateixes fins fa poe. (1)

I no vull acabar aquest capitol sense deixar consignat ben
patentment, que la urimera vacunacio cientifica aplicada a l'ho-
me ho fou per un catala. L'eminent bacterioleg Dr. En Jaume
Ferran, veient que'! '3ultiu d'Eberth amb el temps perdia gra-
dualment la seva virulencia, dedul que podria usar-so com a va-
cuna i en 18S7 es vacuna ell matoix amb cultius veils pero vius,
i poe temps despres ho feia a una vintena d'individus de la bri-
gada municipal d'higiene. Aquesta gloria del nostre compatrici,
que alguns autors nacionals i extrangers ja li reconeixen, molts
altres en canvi la passen per alt, i per aixb convo que nosaltres
aprofitem les ocasions propicies per a fer-la patent, siguent-ne
aquesta una, en el meu concepte.

(1) MPtode de vacunacio anti-tifica etc., pel Dr. Ricard Moragas . Anals de I'A, i

L. de C. M. de Catalunya , Novembre 1917.
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Serum-terapia.-El fonament de la si'rum-terapia es el fet

de la immunitat adquirida pels individus que han passat la ma-

laltia i el fl d'utilitzar els anticossos preparats per aquests indi-

vidus o els quo han sigut immunitzats artificialinent. Ademes

s'ha observat que'l serum no solzament es util per aquest con-

cepte, sing que ho es ademes per les reactions que determina

en els organismes en els quals s'injecta.

Ja'l mateix serum normal injectat a un individu s., pro-

dueix algunes reactions utils. Te, din En Darier, accio exitant

sobre'ls leucbcits augmentant la fagocitosis; exita el cor i els va-

sos i la nutricio general; dona euforia a ('home, augmenta la

forga muscular i fins 1'excitaciO1 genesica. Augmenta els glubuls
blanes, sobre tot els polinucliars, i els rojos, presentant-se'n
devegades do nucliats. L'estimul sembla exercir-se sobre tot el

aparell hematopoietic (1). En termer semblants repeteix els ma-

teixos conceptes Eli Marfori on son tractat do Terapeutica, qui-

na traduccio espanyola acaba de publicar-se.

Un serum immunitzant, afegeix el mateix Darier, to per

aquest sol caracter, apart de 1'acci6 especifica, la propietat de

aportar a tot organisme invadit, maneres generals de defensa

capasses d'atenuar mes o menys Ia majorla dels simptomes

morbosos, ja proporcionant directament dits medic , ja estimu-

lant l'energia vital dels teixits (Accio para-especiflea). Dones si a

n'aquesta accio general s'hi afegeix 1'especifica, es compren a

priori, que en general la serum -terapia den esser util.

Els serums usats poden dividir-se en dos grups o siguin

serums antitoxics i serums antibacilars o bacteriolitics, si be

aquests fzltims son tambe antitoxics de les endotoxines i ademes

ho son quasi sempre do les exo, per entrar en les injeccions

preparat )ries els dos elements del cultiu.

El tipu dell serums antitoxics titles, es el do Chantemesse,

preparat per injeccions successives a cavalls, del filtrat en por-

cellana, de cultiu en brou de bacils d'Eberth, ben airejats durant

sa preparacio per a que la toxina es desenrotlli on quantitat

suficient. Si's to en compte que'l bacil d'Eberth i els seus simi-

lars eliminen poques exo-toxines i qua la intoxicacio del malalt

es mes aviat per endotoxines, l'especifitat d'aquest serum no

hauria d'esser molt important. No obstant, els seus efectes son

energies, segons el propi autor, tant, que this aconsella mane-

jar-lo amb prudencia. Despres do la seva injeccio, es produeix,

(1) aVacunas , sueros y termentos. , pel Dr. A. Darier.- Trad . pel Dr . Vinsa.-

M. Roig, Edit ., Barcelona.
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diu, una reaccio general que pot durar 2, 3 6 4 dies o sols hores.

Practicada al principi de la malaltia , es presenta despres un des-

cens de la temperatura, que pot esser definitiu, perk altres ve-

gades va seguit d'una nova elevacio termica. Llavors es neces-

sity una nova injeccio. Quan es notable I'efecte sobre la tempe-

ratura, es al principi d'una recaiguda.

Al mateix temps quo baixa la temperatura, el pols es nor-

malitza i la tensio arterial augmenta; apareix un augment de Is

diuresis, potser abans i tot del descens termic; disminueix la ce-

falalgia, cossa la diarrea i l'estat general millora. El nombre de

loucf')eits augmenta i s'eleva l'index opsdnic. La duracio de la

malaltia s'escursa tant, quo pot transformar-se on forma avorti-

va quan es tracta des del principi (Darier).

Segons l'autor, les complications son molt rares, pero no

disminueixen les perforations ni prove les recaigudes.

Les dosis son de 10 a 12 cm.3 per a comoncar, disminuint

progressivament en los injections suceessives fins arribar a gotes.

ConvO aplicar-lo corn mes aviat, millor, abans del 10.5 dia i

millor del 8.^- dia de la malaltia; mes tard,diu quo es inelieac o de

pots eficacia.

En les afeccions locals, diu que s'obtenen grans resultats

aplicant-lo loco dolentli.
El serum del professor Rodet, de Montpeller, es un tipu do

l'altre grup i potser el mes usat on 1 'actualitat. Aquest es prepa-

rat mitjantcant injections de cultius en brou, fets on condicions

d'assegurar un fort rendiment en exo toxines disoltes i privat

en part dels bacils, segons un procediment especial de filtracio (1).

Els efectes terapeutics d'aquest serum , segons el mateix an-

tor, son de prevenir els progressos de la intoxicacio, atenuar els

ja existents, acostar la defervescencia i, per lo tant, escursar la

duracio de ] a malaltia. Els ofectes fisiolbgics, mes o menys els

apuntats abans pel do Chantemesse, si be sembla que la reaccio
termica sigui de menys durada.

Tambe recornana que's dongui com mes aviat millor i, sobre

tot, abans del 11.e dia, puix mes tard, els efectes poden esser utils,
si, per6 inconstants, i, on general , menys accentuats.

Les dosis, de 10 a 15 cm.3, poguent-se repetir les mateixes o
o disminuir-les, segons la reaccio. Es dona una injeccio cads
48 bores, fins a 3 ordinariament, de vegades 2 i, excepcional-
ment, 4 (2).

(1; Academia de Medecina de Paris. - Sessio del 25 Juliol de 1916.

( 2) Academia de Med. de Paris.-8 Ag. 1916.



182 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

El professor Rodet no'l dona al consum sense provar-lo

abans en conillets d'Indies, als qui deu presservar, injectats sub-

cutaniament a la dosis de O'1 cm3s., d'una dosis doble mortal de

bacils injectats intravenosament.

L'autor resumeix els sous efectes, dient que'l sou serum es

susceptible de proporcionar un nombre elevat de casos d'evo-

lucio curta o avortada; de transformar en benignes les formes

do greuetat mitjana, aixis corn rebaixar a mitjanes les formes

iniciades greument, sempre que s'apliqui aviat i quo la infeecio

sigui eberthiana, comprovada bacteriologicament i lliure d'asso-

ciacions bacterianes (Darier).

Hi ha una multitut d'altres serums preparats per difrents

autors, pero tots, mica m©s, mica menys, pels mateixos procedi-

ments, uns mes concentrats, altres mes diluits, com el de Meyer

i Benzel del qual es donen dosis de 30 a 60 crn'.

Una cosa sobre la qual hi ha bastanta conformitat entre'ls

autors, es que en general el serum es inofensiu, pero conve tenir

present que quanta major es la greuetat, mes petita ha d'esser la

dosis.

Ara, vejem algunes estadistiques:

Chantemesse, en 712 adults tractats amb el seu serum, tin-

gue 3'7 o/ de mortalitat. Ell mateix, on 1907, do 1.000 malalts,

tingue 413 °/e de mortalitat.

Josias, en 200 nens tractats amb el mateix serum, tingue

3'8 e/e de mortalitat on lloc del 12.

Brunon, en 100 nens, 3 0/o de mortalitat on floc de 12.

Els Drs. Dopter i Sacquepee, amb la serumteriipia anti-

tifica a Val-de-Grace, vegeren baixar la mortalitat de 10'6 °/° a

4 010 (1)'

Durant la guerra s'ha usat molt en I'exercit frances el serum

Rodet, amb bons resultat en general.

Ja abans l'autor mateix havia presentat una estadistica de

260 casos amb bon exit (2).

Mr. G. Etienne, l'ha usat en 22 casos perteneixents a series

greus: de 35 a 55 °1o de mortalitat, havent obtingut de tifus avor-

tiu 8 casos - a 37 0/a; d'evolucio remitent a grans oscilacions

7c = 32 0/s; tifus d'usques profondes on la grafica, mes o menys

perllongades, trencant l'evolucio continua, 4c = 19 °10 i sense re-

sultat 3 casos = 164 °1°. Total, 83'5 °/0 de resultats manifestos.

Es astorador, diu, l'atenuacio brusca de l'estat general.-L'accio

(1) Darier.-L. c.

(2) Journal Medical Francais , 310 Nbre. 1913.
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optima, s'obtinguo comengant el tractament entre'Is 8 i 10 dies
de malaltia.-La dosis millor, de 20 em.3 cada 2 dies (1).

Mr. Odilhon Martin, 3 casos tractats amb serum Rodet, amb
resultats brillants.

Mrs. Redmon i Minvielle l'aplicaren on 25 e., havent vist mi-
llores sens accidents i sense les complications habituals de la

malaltia.

Essent les dades quo acabem d'apuntar i altres que se'n
hi podrien afegir, prou encoratjadores, per que no s'ha genera-
litzat mes l'us del serum?

Crec que hi ha qualgnes causes que vaig a apuntar: 1." La
obsessio produlda pets resultats tan brillqnts del serum antidif-
teric, no han deixat veure als metges els exits relativament mes
modestos pero positius de I'antitific, produint una desilusi6.2.aLa
atencio s'ha desviat cap a la vacunoterapia, de la qual sembla
esperar-se'n majors resultats i es de m6s facil aplicacio. 3.a La
carestia del serum, maxim en relacio als sews efectes. 4.a La di-
ferencia de potencialitat dels serums, ja per motiu de la seva
preparacio, ja per les circumstancies dels animals del quals pro-
cedeix; i 5." Pals efectes ulteriors del serum o siguin anafilaxia
i accidents series ulteriors.

En quant a la comparacio amb el serum antidifteric, no to
rao d'esser, si's to en compte la diferenta patogenia, puix sabut
es on primer floc quo on aquesta malaltia els efectes son deguts
a exotoxines, mentres que en la tifoidia les causants del mal son
principalment les endotoxines; i segonament, que mentres on la
difteria la infeccio es localitza, on la tifoidia es general des del
principi. Conve, per to taut, fer-se carrec d'aquestes diferencies
i no esperar de la serumteriipia antitifica uns resultats tan
brillants.

Lo car del tractament en relacio d'altres medis i relativa-
ment als aparents pocs resultats del mateix, es compren que re-
fredi els entussiasmes i mes si hi afegim els inconvenients
dels accidents series. Afegim-hi ademes la varietat de serums,
antitoxics uns i bacteriolitics els altres i la diferencia de poten-
cialitat que pot donar una major inseguretat en els sews efectes,
i s'explicara la indiferencia dels metges per aquest tractament.

Conve que per a combatre-la, comencem nosaltres per no

fer-nos ilusions respecte dels resultats, esperant-los tan brillants

com els de la serumterapia antidifterica; que'ls autors dels

serums els pre,entin rodejats de totes les garanties i amb dades

( 1) Soci.tat Med dels Hosp .- Sessid 30 Juny 1916.
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de la seva naturalesa i potencialitat i per to tant a la dbsis que
s'han d'usar, previa comprovaci6 abans d'expendre'ls at public,

que la producci6 sigui abundant per a quo no s'hagi d'usar re-
cent preparat, per aixis disminuir la possibilitat dels accidents i

quo s'abaratoixi el seu cost pera poguer-los usar mes correntment.
La meva experiencia personal es molt escassa, per6 on els

pots casos en que l'he usat, no he vist quo fes mal, at reves,
mes aviat eree quo han millorat els malalts.

Per a evitar els accidents series, conve enterar-se deis ante-
cedents del malalt a fi d'evitar la anafilaxia, seguint el procedi-
ment de Besredka si hi ha antecedents d'haver rebut injections
anteriors o emplear-lo sempre com aconsella el mateix Bes-
redka, per el cas de que el malalt no'ns informi be o per a el cas
mes rar de que sigui un malalt que naturalment ja reaccioni
com se'n donen casos, sobre tot si la injecei6 hagues d'esser
intravenosa. Tambe pot recorre-'s, si es to ocasi6, a Pus de se-
rums do diferents animals i administrar-lo per la boca si la Cosa
no urgeix i el tenim abundant.

El metode antianafilactitzant de Besredka consisteix on ad-
ministrar proviament una petita dbsis de serum. Les vies poden
esser bucal, rectal, hipodermica, intravenosa i intraraquidia,

La bucal es pot segltra i necessita un parell de dies, la rectal es
mes rapida, perb insegura tambe, la intraraquidia es mes aviat
per a casos especials, i ens qued.en com a mes segures i practi-

ques la hipodermica i la intravenosa.

L'antianafilaxia per via subcutania, es practica injectant

de 1 a 5 cm.3 de serum i 4 hores mes tard, ja's pot injectar la

quantitat necessaria (20-30 cm.3).
L'antianafilaxia per via intravenosa, es logra diluint el se-

rum en 10 volums de soluci6 fisiolCgica de clorur sodic, 5 per

50 cm.3 p. e., s'injecta 1 cc. de la soluci6, si el malalt no reacciona

als 3 6 5 minuts, se n'injecten 3 c. c.; s'esperen 2 minuts i si so-

gueix tranquil, s'injecten 10 cm.3 do la soluci6. En aquest mo-

ment la immunitat antianafilactica ja esta adquirida, per() per a

major seguretat s'injecten 25 cm.3 mes de soluci6 als 2 minuts.

Tot aix6 sense treure la canula de la vena. Allavors pot resistir

immediatament 20 a 40 cm.3 de serum sense diluir (1).

Per a prevenir els accidents series ulteriors, s'aconsolla el

clorur o lactat de ealg, que s'administren at mateix temps de la

injecci6; aixo apart de la preparaci6 previa del serum per escal-

( 1) <AnatllAxia i antianaflaxiar , per A Besredka .-Roig, Editor, Barcelona.



Tercer Congres de Metges de Liengua Catalana 185

faments successius i procurant que sigui reposat. Per a curar-
los les inateixes sals de talc i adrenalina.

Vies d introduccio.-La mes torrent es la hipodermiea, perd
pot usar-se la venosa i la bucal. Encara que la primera es la mes
torrent, la segona es de resultats mes rapids, i la ultima es
d'accio lenta, se n'ha d'usar doble dosis i es discutible per al-
guns 1'acci6 especifica. En Darier, qui ha observat els efectes
series en inflamacions dels ulls, on pot fer-se de visu, diu que
l'alivi comenca a notar-se una Nora despres de la injeccio intra-
venosa, 3 a 4 hores despres de la hipodermica i 6 a 7 hores des-
pres de la introduccio per via bucal.

Abans de deixar aquest capitol, no put menys de dir quel-
com sobre algunes tentatives que cauon de dret dintre'l mateix.

M. Petrovitch p. e., ha tractat 487 inalalts de tifoidia amb
serum do convalescent o d'individus immunitzats per vacunes
(ltoiaoterapia), obtenint una mortalitat solzament de 21 o sigui
de 4'30 per '.00, mentres quo de 1,020 tractats per els medis ha-
bituals, en moriren 1218 °/o (1).

Els resultats son encoratjadors, pero no semblen millors
que'ls citats anteriorment i on canvi es molt mes engorrbs
aquest tractament, per to taut, hem de considerar-lo coin d'ex-
cepcio. Per altra part, hi ha el perill de contagiar altres ma-
lalties.

Antosernlnterirp'a. - S'han fet tentatives, sobre tot pets doc-
tors Widal, Abraini i Brissaud, de Paris, on aquest sentit, ha-
vent notat sobre tot en injeccio intravenosa, algun cas de cura-
cio immediata, pero altres vegades, despres d'haver passat pals
perills dun xoc analilactic, no obtenen cap benefici. En injec-
tions hipodernliques sembla que tambe s'ha obtingut algun re-
sultat (2).

P. Anton! (Gaz. intern. di M. C. l., 1914) Pita 30 casos amb
resultats notables, -tat vegada sugestiuso, diu l'autor (Gaceta
liedica Catalana, 31 Maig 1915).

Es un metode tambi engorros, que no tothom esta en dis-
posicio de practicar, i poden obtenir-se iguals o millors resul-
tats per altres medis; es doucs, tambe, tractament d'oxcepcio.

Tambe s'lian fet tentatives d'autolielnoteritpia. Encara quo
pot resultar mes facil quo l'anterior, perd apart de que no me-
reixen mes que el nom do tentatives els casos en que s'ha usat,
mereix el mateix concepte que l'anterior.

^1) apresse Medical,,, 1915, pag. 288.

( 2) aPresse M dical», 1915 , pag. 56.
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Vacunoteretpia. - La vacunoterapia en la febre tifoidia tin-

gue un origen purament empiric. La observacio de que els in-

dividus vacunats dintre'l periode d'incubacio, presentaven un

curs breu en la seva malaltia i devegades avortiu, induiren a

Fraenkel, de Hamburg, on 144, a intentar l'us de la vacuna

com a procediment curatiu.

Allavors es repetiren desseguida les observations en tots

els paissos civilitzats, poguent arrivar a finals de 1913 a reunir

una estadistica en bloc de 2,298 casos amb un 5 per 100 de mor-

talitat (1), poguent-se'n presentar ademes algunes de parcials

tant expressives com les segiients:

Pertovitch d'Uskub, 460 casos amb vaeunoterapia i amb

219 °/o de mortalitat.
Pertovitch d'Uskub,'220 casos no vaeunoterapia amb 12'8 "/o

de mortalitat.

Gray, 126 casos vacunoterapia amb 319 "/e de mortalitat.

Id. no vacunoterapia amb 917 °/0 de mortalitat.

Des d'allavors segui cada dia en mes augment I'aplicacio de

]a vacunoterapia, pero sempre amb el mateix criteri empiric,

puix si be en 1902 En Wright publics el sou treball sobre los

vacunes, establint l'index opsonic i donant a l'assumpte un ca-

racter cientific, mes aviat amb l'establiment del concepte de la

fase negativa, va donar un argument als aprioristes, per a opo-

sar-se al progr6s de la vacunoterapia antitifica. Contra aquests

apriorismes , ha tingut de lluitar fins avui encara, pero els Pets

es van imposaut i s'acosta el moment del triomf complert.

Es impossible reunir tota la literature que referent a

n'aquest punt ha aparegut durant aquest ultims anys, pro in-

tentarem for un resum de lo mes practic conegut.
Comencem per casa. La epidi•lnia do 1914, de trista recor-

danca, que assola la nostra ciutat, va donar lloc a quo entre

nosaltres pogues assajar-se la vacunoterapia. En donare no uses

les dades publicades.

El Dr. Degollada (N'Eduard) use les vacunes amb profusio i

amb resultats encoratjadors.

El Dr. Martinez Vargas, do la uostra Facultat, use les vacu -

nes en els nens, quedant satisfet de llurs resultats (2).

El Dr. Moragas (Ricard) cita 15 casos tractats amb vacuna

sensibilitzada i amb resultats bons (3).

(1) ,Rifovnia Modica, Juny de 1918. Prof. Cliiadini.

(2) Gaceta Modica Catalana v, 1915.

( 3) «Converaes Mediques*, Inst. M. F. - Barcelona, 1917.
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El Dr. Danes (B) les usa en alguns casos amb notable mi-

lloria dels simptomes i fins en casos desesperats, amb resultats

tan optims, que'ls titula de miraculosos.

El Dr. Pla i Basart tambe aporta les seves bones impre-

sions, recullides en la casa de Misericordia, Hospital del Sagrat

Cor i en la seva visita particular.

Jo mateix vaig tenir ocasi6 d'usar la vacunoterhpia amb re-

sultats molt encoratjadors, en la meva visita do l'Hospital del

Sagrat Cor i en la meva clientela privada, exterioritzant les me-

ves primeres impresions en la conferencia donada en 1'-Acade-

mia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunyab en 16 De-

cembre de 1914 (1). Les impresions relativament optimistes qae

en aquella conferencia vaig exposar, apoiades on dades cliniques

tretes de 62 casos observats, les he conservades despres d'usar-

les en mes de 150 casos mes, havent tingut la satisfacci6 de que

alguns conceptes alli exposats. hagin sigut confirmats pels cli-

nics en lo succesiu.

En 13 do Febrer do 1915, el matoix que to el gust de diri-

gir.vos la paraula, presenth a la propia Academia, amb motiu

d'un cas clinic amb presentacio de pessa patologica, el quadre

que copio a continuaci.o junt amb els comentaris, per a quo

sigui sotmes a discusiO dels senyors congressistes i pugui esser

depurada millor la veritat para. El quadre es tretde =El Dia Gra-

fico». Copio:

<ESTADISTICA HOSPITALARIA DI`s LA EPIDEMIA TIFODICA

Hospital de la Sta. Creu. 308 casos, 54 defuncions 17'53 per 100

• del Sagrat Cor. 84 • (1 (4) 7'025(4'76)

Militar. . . 288 • 41 • 14'23 per

Clinic . . . .. 184 • 28 » 15'21

Llatzaret Maritim.. . 144 26 » 18'025 -
• de Can Tunis.. 84 (i » 7'025 •

Casa de Caritat. . . . 350 • 18 5'17 H

Misericordia. 59 » 7 • 11`68

'Les dades d'aquest quadre tenen un caraeter oficial, puix

son recullides, per la quefatura de la Guardia Urbana per enca-

rree del Excim. Sr, Alcalde d'aquesta ciutat, i per to tant hem

do creure que son exactes. Per la meva part puc respondre de
l'exactitut de les corresponents al Sagrat Cor Cor, puix les re-

1) .<Les nteves impresions sobre ana seixantena de casos de febre tifodica tractate

per les vacunes antitiSquese.-Anals de la A. i L. de C. M. de C., Febrer de 1915.
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ferents at nonlbre de casos vaig donar-les jo mateix, i les refe-
rents a defuncions, encara que no vaig donar-les-suposo les
hauran tretes del registre civil-son exactes tambe. En aquest

punt tine, no obstant, de for una aclaracio i es, que en el hom-

bre de morts hi van compresos dos malalts, qui varen morir tan

depressa a l'entrar, que jo, quo anava cada dia a l'Hospital, no

vaig arrivar a veure'ls.
-La ultima columna del quadre, o sigui la referent al tart

per cent l'hi he aregida, mes aquesta no es mes que una deduc-

cio matematica de les primeres. Les xifres entre parentesis de
les dues ultimes columnes corresponents a l'Hospitat del Sagrat
Cor, tambe son afegides per mi.

-Examinant aquest quadre, veurem que'ls seus components

poden dividirise en dos grups, o siguin el constituit per verita-

bles hospitals, aixo es, que reben malalts externs, format pels

sis primers i el grup constituit per simples assils, on els quals

no hi ha mes que'ls malalts de la mateixa casa, i aquests son els

dos ultims.

-Conve for aquesta distincio, perque mentres on els primers

hi entren malalts en tots els perfodes de la malaltia, en els so-

gons s'hi assisteixen des del comencament, de la mateixa, i ja

compendreu la importancia que aixo to per a I'estadistica i per

a jutjar dels resultats de la practica usada.

.Si'ns fixein en les dades estadistiques dels primers, trobein

una diferencia notable entre la mortaiitat dels Hospitals de la

Santa Creu, Militar, Clinic i Llatzaret Maritim per una part i les

del'llospital del Sagrat Cor i Llatzaret de Can Tunis per l'altra,

puix mentres en els primer veiem una mortalitat de 17'53, 14'23,

15121 i 18'055 per cent respectivanlent en els altres es de 7'025

per cent. No se lo que va passar en el Llatzaret de Can Tunis,

pero si'm conve for constar baix el men punt de vista, que

a l'Hospital del Sagrat Cor usarem les vacunes, i que per lo tart,

la diferencia taut notable de mortalitat podria atribuir-se a

n'aquesta terapeutica ja que tine entes que no va usar-se en els

quatre primers.
.En les cases no hospitals, o siguin les de Caritat i de Mise-

ricordia, es presenten estadistiques mes favorables en general,

segurament per les raous apuntades mes amunt. Ara, si les coln-

parem entre si, veienl que on la Casa de Caritat es troba nua

mortalitat del 50 per cent inferior a la de la Misericordia. Doncs

be, dona la casualitat que on la primera s'usaren vacunes en
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gran extensit segons tine eutes, i on canvi en la segona em

cousta que les usaren en melt petita escala.

))Si de la estadIstica de 1'Hospital del Sagrat Cor, eliminem

les dues defuncions dels dos malalts que jo no vaig arribar a

veure, pot comparar-se amb aventatge amb la de la Casa de Ca-

ritat, puix mentres aquesta acusa el 5'17 per cent, aquella dona

el 4'76 per cent.

eUua primera conclusio que de tot aixo pot deduir-se ben

logicament, es quo les vacunes no hctn fet mal; i sense pecar

d'optimista, si es que les estadistiques poden demostrar qual-

que cosy coin es de creure, this es pot deduir coin a segona

conclusio quo les vacunes han dlslninni•t notablelnent la mortali-

tat; d'altra manera s'hauria d'admetre is casualitat do trobar-se

en els Hoes on s'han usat, am 1) series afortunades, i aixo ja seria

adrnetre massa fortuna; crec que sense forgar la logiea s'ha d'ad-

metre mes una relacio do causalitat 4ue de pura casualitat. I

encara creix mes Is seva iluport.ncia, si tenim en compte que

no s Ilan usat en tots els casos iii amb tota la oportunitat degu-

da, al Ineiiys en l'Hospital del Sagrat Cora (1)

El nostre distiugit clinic, Ex President, de l'anterior Con-

gres, Dr. 1' reixas i que tambe en l'Hospital de is Santa Creu ha

usat los vacunes, senlbla que esth content dell sous resultats, a

jutjar per lo quo deia on is conferencia publicada en els Anvils

A I'Accttlcnfi(t i Laboratot•i tie Cicncies Jledi jnes tie Cat<eltrnya,

11.0 de Mars, do 1918.

A Espanoa, t'bra de Cataluuya, que jo sapiga han usat aquest

tractanient amb resultats encoratjadors els Drs. (iadea a Ali-

cant, of Dr. Becares a Oreiise i els Drs. Lenz i hobo a Vigo. En

la sossio de 21 Desembre de 1914 de l'Academia Medico Quirur-

gica Espanola, de Madrid, el I)r. Sierra cith alguns casos do fe-

bre tifoidia recidivaut millorats i curats per Ia vacunoter.pia

antitifica.
El Dr. Mayoral amb colaboracio dols Dr. J. Olano, H. Lobo

i D. J. Chicote del Laboratori Municipal, de Madrid, han publi-

cat un treball molt documentat amb 18 casos clinics. Despres

do confessar-se publicament do 1'error de considerar per raons

purament to6riques, contraindicades les vacunes coin a tracta-

nlent, acabon amb les segiients paraules: 'Entre 1^8 malalts no hi

ha hagut cap defuncio, reeaiguda ni cempiicacio, malgrat la

greuetat de 4; en la meitat de los observations l'accio curativa

11; Cresentaeio d'una pcssa anatomiea referent It on tif8dic . Consideracimts sobre

la mateixa . Anals de 1'A. L. de C. M. de C. Abril 1915.
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de la vacuna no deixh floc a dubtes, fou rilpida i decissiva. El

tractament anti-infeccios classic, unit a la vacunoterapia, es

avui el lnillor tractatnent de les ntalalties tifodiques. (1)

El gran flagell de la guerra, do poe (sombla) afortuuada

ment acabada, entre'ls grans estralls que ha produit, ha tingut

en componsacio l'aventatge do donar ocasio a revisar i aquilatar

molts valors, un Wells el que'ns ocupa. En temps normal Ii es

diticil at metgo aquilatar clinicament el valor d'uu lnedicameut;

la guerra proporcionant grail quantitat de material clinic, ha

sigut coin uu gran camp d'experiutentacio, on s'ha pogut obser-

var en grail escala el resultat de la vacunoterapia eu la tifoidea.

Veianl to recullit d'aquest temps tan dintre com ltOra del camp

de la guerra.

Al Nort-Ain rica els Drs. hrunlbhaar i Richardson diuen

que la practica do la vacunoterapia en la tifoidea ha resultat

inofensiva i favorable, i no provoca mss que un

agreujament aparent dell siniptomes, de la teln-

peratura. Usen dosis iuicials de 50 milions, (2) Gosdsclleider i

Aust (1). Med. W., n.° 13,1915) n'estudien 57 casos, dieiit en con-

clusio que cii general els resultats no hail sigut desfavorables.

11. Reiter (D. bled. W. u.° 8 1915) din quo la vacunoterapia

resulta teoricament dubtosa, per() quo practicawent, des del co-

de la guerra no passa dia sense la corresponent contribu-

cio at telna. Ell aporta 67 casos anlb 55 °/° de resultats positius

i 35 °/° negatius, i din que out Ilur opinio, les vacunes influeixen

favorable ment sobre la inarxa de la tenlperatura, abreujon la

majoria do les vegades la duracio del proses i redueixon la

mortalitat, usades amb prudencia.

E. Peiper (D. fled. W., n.° 21-1913) dona conlpto de 8 casos,

en cap dels quals se presenth agreujalnent, desapareixent on

canvi l'estat d'obnubilacio, i no hi hague influencia

desfavorablo sobre'l cor.

E. A. Bourke, 1. D. Ewans i Sidney Rouland (The

brit. M. Jorn. Abril 1915) donen compte do sis tifodics tractats

amb vac. viva i amb resultat favorable.

Ishikawa publica els primers resultats sobre la v. t. endo-

venosa, obtenint una baixa en la mortalitat de 30 a 10 0. ° i Ho-

ller seguint les mateixes pncetiques, la you baixar de 12 a 5 °/0 (3).

(1) Algunos casos de fiebre tifoidea y paratifoidea tratados con vacuna . Progresos

de In Cllnica.-1917.

(2) Am. Journ . of sciences , Filadelfla, 1915 , n.° 23, Mary

( 3) Riforma Modica , 23 Mare 1918 .-- Peg. 228.
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Kraus de Buenos Aires (W. Min W., 1915-pag 29) dona
compte de les sever primeres observacions sobre hetero-vacu-
noterapia, estudi quo prossegueix en col•laboracio de S. Maz-
za en I). med. W., n.° 39, 1915.

A Korany (W. Klin. W., pag. 85, 1915), on 24 casos usa la va-
cuna Ischikawa sense cap defuncio i en alguns amb curacio ra-
pida.

C. Festinantel (W. Klin. W. p. 2:30 1915) usa el met. Ishika-
wa en 52 casos, dels quals en 26 es produi deferveseencia criti-
ca o rapidaluent Iitica.

En Laucet 25 Septembre 1915 p. 76. W. Wiltshire i A. It. Mac
Gelly Cuddy donen compte de 50 casos, traient-no la conse-
qilencia de quo es un tractament del tot aceptable i absoluta-
ment inofensin.

Szeesy (I), med. W., n.° :33-1915) tracta 122 c. de la inateixa

inanera, tenint 3 °/o de mortalitat.

Eggert (W. Klin. W. p. 909, 1915) en tracta 48 c., en 38 dels
quals el resultat fou brillant (Ileugera elevacio febril, seguida do
descens a la normal amb suors critics), en 8 no iii hague millo-
ra i en 2 sobrevinguo la mort a les poques bores de la injeccio.

E. Esernel i A. Martin (W. Klin. W., p. 229, 1915) injecten 15
a 30 milions en la veua. Bons efectes en la majoria dels casos.

Al. Petzetakis usa la vacuna per via endovenosa i ha notat
millora de l'estat general dintre les 6 hores de la injeccio, des-
apareixent la cefalalgia, l'estat comatos, 1'estat tifodic en gene-
ral; desapareix el dicrotisme, augmenta la presio arterial, dismi-
nueix la fregdencia de pols mentres es normalitza la llengua i
les depositions i s'eviten les coinplicacions. (1)

M. Petrovitch a l'AcadSinia de Medicina de Paris, en sessio
de 13 Juny de 1916 dona compto del resultat de 2.707 c. tractats
per la vacunoterapia, donant instructions per a son us, fruit de
taut llarga experiencia. t2)

En 1916 el Concell de Sanitat d'Hongria, baix la ponencia
del Prof. Liebermann informa sobre la materia al Govern del
seu pais, deduint qne malgrat els dictamens favorables rebuts,
es un assumpte que s'lia de continuar estudiant abatis de resol-
dre en delinitiva. (3)

En la Societat do Biologia do Paris, el 23 de Febrer de 1918,
Mr. Rene Zivy aporta una observacio que comprova, com ja ha

(1) Soc. de Biol . de Paris, 22 Juliol 1916.

( 2) Presse Medical, 1916- p.270.

,3) BiformaMBdica 1917, pag. 609 i sea.
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demostrat previament Al. P. Emili Weil, la curacio facil de la
osteoperiostitis tifica per la vacunoterapia.

En la nlateixa Societat, el 8 de Juny 1910, Tribaudeau decla-
ra haver obtingut resultats molt oncoratjadors amb I'auto-
vacuna.

En Archives med. belges, u.° 7 de 1917 (Julio)), pag. 590-604)
Mr. Goubau dona compte de 30 tifodics portadors de bacils,
tractats resultat per les autovacunes.

Els italians s'han preocupat molt d'aquest assampte, aixi al
Policlinico de Roma, din En Chiadiui, En Pensuti feu llargucs
i demostratives experiencies, arribant a la conclusio: •Que la
vacunoterapia del tifus td una eficacia indiscutible, quo posseeix
els requisits d'una ntedicacio especiflea', i en el Congrds de la

Societat Italiana pel Progrds de les Cidncies (Roma 1 i 5 de
Marc de 1916) insisti en quo era el millor remci. (1)

D. Luchi en l'llospltal de Brescia, amb una serie de 30 casos

ha conduit que Kla vacunoterapia oil la generalitat dais casos

atenna el curs del tifus, logrant alg•unos vegades provocar rapi

dameut la resolucior.
El Professor Maxim Chiadini, Cspitil Metge do ('Hospital do

Camp, nombre 74, presents una estadistica do 3263 casos, dels

quals 3083, amb el tractament ordinari, donaren 8'98 per 100 de

mortalitat i 180 vacunoterapia, donaren sols 3 morts, que

ho foren per complications del pit (ueumonia, plouresia) i

meningitis serosa. Total 1.8 °,;o, encara quo I'autor posy 0'5 0/0,

sense que jo shpiga coin ho dedueix. (2)

El Professor Penneta i el Dr. Melosci en un interessantissinl

troball del qua) ens en ocuparonl muds endevant, donen compto

dais resultats molt interessants en 120 malalts estudiats cons-

ciencudament. (3)

Els Professors Micheli i Quarolli fan un estudi molt acien

sat i documentat sobre la vacunaterapia ondoveuosa on el qua)

diuen que's pot arrivar a lograr an 30 35 e/e de terminacio cri-

tica i igual proporcio d'un marcat alivi i una bona acci6 sobre'l

curs del tractament. (4)

A Franca, en un. interessaut llibre do 248 planes, pablicat

oil 1916, els Drs. F. Rathery, L. Ambar(l, P. Vanssoenberghe i

(1) Prof. 11. Chiadiui. Riforma ite(lica, 1927, pag. 169 i seg.

^2) Bacterioter9pia i I leteroterapia en lea infections tiflnues. itivista critics di

Clinics Medica, 2 i 7 Febrer. -Extractat per la Gaceta Med. Catalana, 31 Agost 1916.

(3) -La Vaeeinoterapia net title abdominale. -Studio clfnico. - Riforma Medics, 6

Julio) 1918.

(4) La Vaeunoterapia en el tifus abdominal.-Riforma Medics, 9 Juny 1917.
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R. Michel, estudien <.Les fievres Paratyphoides B. a l'Hi,pital

mixte de Zuydeooter. Diuen els autors que havent tingut mate-
rial per a jutjar d'una manera bastant precisa la vacunoterapia
en el paratifus B., presenten una estadistica de 147 casos amb
diagndstic segur per hemocultura (amb exclusio dels casos
Ileus), deduint la utilitat de la vacuna. Entre aquests 147 casos
hi hague 5 defuncions, equivalent a 3`40 °/a de mortalitat, men-
tres que 693 casos tractats pels modis ordinaris els hi donen
8`80 0/, do mortalitat. Hi ha que afegir 1'escursament de la ma-
laltia i la millora que experimenten en Ilurs simptomes els ma-
lalts tractats. Despres d'analitzar minuciosament els efectes de
]a vacunoterapia en aquests casos arribon els autors a la con-
clusio segiient: •De l'estudi precedent ens sernbla Ibgic con
cloure que la vacunoterapia de la febre paratifica B. es un rne-
tode terapeutic quo ha fet ses proves. Constitueix sempre un
adjuvant ntil del tractament. Dune manera quasi constant es
seguida d'una millora molt neta do I'estat general. En un bas-
tent gros hombre de casos do malaltia sembla escursar-se en la
evolucio i els fenomens de crisis anticipada es produeixen (cai-
guda termica, diuresis, etc.). Els autors usaven en injecci6ns
hipodermiques vacuna paratifica 13, preparada segons el meto-
do do Vincent, a dosis de ',12 a I '/o e. c. (1)

E/ectes de la vacuna en lbrganisene in/eclai.-Ja son sabuts
els efeetes sobre ('index opsonic observats per Wright, aixO es,
que sofreix una baixa passatgera mes o menys important (fase
negativa), seguida d'un augment. En la mateixa sang molts
autors hi han pogut demostrar l'augment de diferents anti-
cossos. Aixis mateix es opinio general, quo, dospres d'una Ileu-
gera leucopenia passatgera, es presenta una leucocitosis poli-
nucliar neutr6fila, amb disminucio relativa i de vegades abso-
luta de linfocits. Aixo dura algnns dies, essent despres substituit
per leucopenia i en els casos iufluits favorablement ve, pet
contrari, el quadre del convalescent (nombre do leucocits nor-
mal o Ileugerament major, linfocite)sis absoluta o relativa i eo-
sinofi lia).

Moltes vegades sogueix at cap de poques hores de la injec-

ci.o, de vegades at dia segiient, rares als dos dies, una reaccio

termica mes o menys alta segons ]a dosis, segons la via d'admi-

nistracio i segons el malalt. Ordinariament segueix a n'aquest

(1) Equivalen a 200.600 milions.
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augment una baixa que pot anar acompanyada de tots els

simptomes d'una crisis (suors, aixeribiment, diuresis, hipoter-

mia, etc.). Altres vegades ]a baixa es mes gradual, porn segueix

progressivament fins a l'apirexia total amb 2, 3 o mes dies. Al-

tres vegades torna a pujar mes o menys piompte per a tornar

a baixar amb un altre o altres iajeceions fins arribar a l'apire-

xia total, o be seguint el curs, pert amb una marxa amfib6lica

per comptes de seguir en linia recta, i per Ii en algun cas no's

nota cap influencia sobre la temperatura o be, en casos mes ex-

cepcionals, sofreix una puja brusca per a no tornar a baixar;

aquests son casos desgraciats. F,ncara queda un'altra modalitat

i es la dels casos, rars tamb€, en que baixa la temperatura sen-

se pujada previa.

Regularment amb la puja de temperatura coincidoix una

major frequencia do pols i si tant intensa es, quelcorn d'angu-

nia i oprosib de pit segons a]gun autor. La baixa en canvi coin-

cideix amb menor frequencia de pols i augment do la seva

tensio.
Amb aquesta baixa termica acostuma a coincidir una rni-

Ilora do l'estat general, verdadera euforia que devegades ja se

inicia on e1 periode d'augment termic; el malalt s'espabila,

disminueix 1'estat tific, la Llengua s'humiteja, el ventre s'abaixa,

disminueix la diarrea, augmenta la diuresis, devegades extraor-

dinariament (Ratliery); es desperta In gana, etc. Aquests fenO-

mens es presenten moltes vegades, fins son coniuns inclus en

aquells malalts que no senten o senten poca influencia sobre

in curva termica, com si aix(1 demostres quo do totes maneres

of malalt so desintoxica.

Tots aquests efectes son mes intensos i rnes rapids quan la

vacuna s'administra per via intravenosa. Allavors, sobre tot

quan la dosis es regular, apareixen als 20-40 minuts, devegades

rnes tart, una esgarrifanga violenta, que dura 10-30 minuts,

iniciadora d'una reaccio termica, devegades bastant intensa,

que dura fins a les 12-24 hores, despres baixa rapidament per

crisis amb suors mes o menys profusos, de modo quo la majoria

de les vegades baixa a la normal i moltes vegades per sota.

Consegiiencies de tot aixd son la disminucio do la mortali-

tat, com s'ha vist per les dades estadistiques, escursament de la

tnalaltia, modificacio del curs en molts, escursament do la con-

valescencia, menys frequencia do les complications en els casos

tractats a temps, ja que en aquelles que ja s'han presentat abatis
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de comencar el tractament, sigui per lessions anatomiques ja

consumades, sigui per infections secundaries, ja's compren que

no poden exercir-hi gaire influencia les injections, malgrat es

comprengui teoricament que on les primeres puguin influir

en els casos favorables en el sentit de disminuir els progressos

i en les ultimes, en el sentit para-especifie, augmentant les de-

fenses organiques generals.

Tambe's compren teoricament, que estant el malalt subjec-

to a una reaccio termica, pot donar-se'l cas de que estant ja

agotat o on perill inminent, pot aquesta reaccio esser una em-

penta que 1'acabi do for caure, essent aquells els casos desgra-

ciats que alguns autors han observat, malgrat siguin pots rela-

tivament. Exceptuant aquests pots casos, l'opinio general dels

observadors es que la vacunoterapia antitifica no fa mai mal.

Hi ha ademes un petit grup de casos, cads dia menor, que

ja sigui per la poca dosis a que s'ha usat la vacuna, ja per is po-

ca reaccionabilitat del malalt, no experimenten cap efecte.

Classe de vaczcna.-Segons la majoria d'autors no influeix
gran cosa o gens is manera de preparar la vacuna, puix s'obte-
nen els mateixos resultats amb totes elles; no obstant, les mes
generalment usades son les mortes pet calor. De totes maneres,
autors hi ha que tenen prefereneies mes per questions do detail
que de fonament.

S'han proclamat les ventatges de les sensibilitzades vives i
mortes, dient que no donaven tanta reaccio. Efectivament, m'ho
ha semblat en alguns casos en que les he usades perO, en canvi,
altres no hi troben aquestes aventatges. Si examinem les grilfi-
ques publicades pet Dr. Freixas, qui les ush, veureu reaccions
mes que regulars, una fins de 30 (do 37° a 40°) despres d'una in-
jeccio de 30 milions (Grafica nornbre 1 (a). (1)

Com sigui que hi ha autors que per a sensibilitzar la vacu-
na s'han servit de serum de convalescent, es precis fixar-se en
aquests casos que l'individu de qui procedeix sigui ben sit. Per
a major tranquilitat sera sempre preferible usar serum animal.

Tambe s'ha intentat la comhinacio del serum amb la vacuna,
ja sigui injectat tot junt, ja per separat. AixO s'ha fet amb dos
objectes: evitar a l'organisme injectat el treball de preparar
anticdssos amb la reaccio consegilent, i amb l'objecte de donar-
los preparats a aquells organismes dificils de reaccionar o de
reaccio perillosa. Com se compren, el fi es molt plausible i a

(t) L. c.
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primera vista rational, pro han sortit desseguida les objections.
Aquestes han sigut que la immunitat quo s'adquireix es passiva

i passatgera, corn ho demostren Besredka i Mlle. I3asseches en
una serie d'experiments molt interessants en relacio al parati-
fus B (1). Aixo es un gros inconvenient quan se tracta de la va-

cunacio preventiva, peril potser no ho sigui quan s'usa la vacuna

corn a curativa. Efectivament, els Drs. T. P. Gay i M. T. Chicke-
ring, diuen quo en alguns casos greus amb baix contingut d'an-
ticossos, han procurat combinar la vacunoterapia amb injections
endovenoses de notable quantitat do serum antitific obtingut

de cabres immuuitzades. KSembla que aquest metode, oportu-

nament millorat- diuen els A. A., -- pot fer augmentar el tant

per cent de resultats favorables (2). El fet de quo els efectes de

les injections siguin mes potents (es tracta d'inj. hipod.) quan

la malaltia esta adelantada o quan el malalt esta ja preparat per
injeccions anteriors i en les recaigudes, fa pensar al Dr. Mayo-

ral, de Madrid, si pot esser per trobar-se ja la sang amb un con-

tingut d'anticossos. Dones si aixo fos aixis, es pregunta: per que

no's pot lograr artificialment el mateix objecte, injectant simul-

taniament, vacuna i serum? Procisament per a realitzar assaigs

en aquest sentit, I'A. esta preparant sang antitifiea mitjantpant

immunitzacio adequada d'animals.

El mateix autor cita els experiments do Gay i E. Claypole

(Arch. of. intern. Med., 1914), en els quals han demostrat que si's

reinjecta basil tIhc a un conill. es produeix hiperleucocitdsis

amb polinucliosis, el maxim de lo qual s'atrapa en les 12- 14 l1o-

res despres de la injeccio. Aquests fenomens no son tan inten-

sos quan la injeccio es practica a un conill nou; prd si a la

vegada que'ls bacils s'injecta serum antitific, la hiperleueocito-

sis i la polinucleosis es produeixen coin en els animals immu-

nitzats. Els citats autors han fet avortar en els animals Is in-

jeccio tifica experimental, injectant-los bacils tifics sonsibilit-

zats (3).

Ja veieu com si tot aixo es va confirmant, pot esser un filO

quo ben explotat ens porti a la resolucio dell casos on que la

vacunoterapia sola sigui contraindicada.

Per ara la vacuna den esser especifica, aixo es, que si la in-

feccio es ebertiana, deu esser-ho la vacuna, i si paratifica A. o B.,

(1 Des Virtts sensibiliscs. Vaccination antiparatypbique A.-An. de I'Inet. Pea-

teur, Maig 1918.

(2) Riforma MEdica, 1916, Pig. 408.

(3) Mayoral. L. C.
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tambe la vacuna, to qual suposa haver fet abans el diagnostic

especi:fic; pero es ho tenir vacuna mixta dels tres germens per
aquells casos en que'l diagnostic no s'hagi pogut especificar be,
i ademes perque es mes fhcil tenir-ne o trobar-ne d'una sola
clase quo de tres.

As clar que posats en el terrer do la especificitat, cap reu-
neix aquesta condici6 en taut alt gran coin l'autovacuna, do la
qual on conten alguns autors les excelencies, pero sempre t'au-
to-vacuna sera un tractament d'excepci6, perque no sempre es
trobara a mh una persona apta per a preparar-la, apart do la
despesa que suposa i el temps que's port. Per altra part, la ma-
joria de les estadistiques, maxim les mes nombroses, correspo-
nen a malalts tractats amb vacuna-stok.

He dit que per Cara devia esser especifica la vacuna, perque
fins fa poe s'ha cregut que la vacunoterapia dovia esser hom6-
loga, pero, coin din un autor, la especificitat de la vacunoterapia
-ha entrat en el periode de resoluci6• des do que so ha demos-
trat, com veurem mes endevant, que les vacunes heterOlognes
donen el mateix o quasi el mateix resultat, at menys en injecci6
in travenosa.

Vies d'administtracidi. - La vacunoterapia antitifica comenca
a praeticar-se per via hipodermica, unica manera d'adminis
trar-se fins a I'any 1914, en quo comenga Ishikawa les seves ob-
servacions sobre I'aplicaci6 intravonosa. Els resultats f6ren taut
astoradors, que les observations es multiplicaren desseguida per
tot el mon, batent probablement el record (usant un tecnicisme
esportiu) els A. A. italians, I sembla que esta destinada a pre-
valer amb el temps, quan estigui ben estudiada; do manera quo,
de via d'excepci6. potser arribi a imposar-se coin a via m6s to-
rrent.

Efectivament, els efectes s6n mes rapids, s'obtenen molts
mes casos de terminaci6 critica i avortiva, mes efecte en la evo-
Iuci6 de ]a malaltia i estadistiques mes brillants. Ara to que hi
ha, es que conve manejar-la amb mes prudencia perque tambe's
presenten per la via endovenosa mes formes hipertermiques,
fins a 4t°,5 (Micheli i Quarelli), i hipotermiques, colapses car-
dihcs, complications series i accidents alarmants i fins mortals
en alguns casos. Per ara i tant, doncs, es d'aconsellar als quo no
hi tinguin practica, quo continuin usant la via subdermica i es
deixi pels quo ja n'hi tinguin o puguin adquirir-la paulatinanlent
-eseullint eta casos i amb doais graduades -el quo amb abun-
dancia de material vagin estudiant minuciosament les aventat-
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ges, els inconvenients i Is manera de vence-'Is per anar concre-
tant definitivament les indications i contraindications.

Molt s'ha fet j a en aquest sentit. Sembla quo tot se va re-

duint a lo is indicat o sigui a Is. giiestio do dosis i a Is. eleccio

dell casos com veurem mes endavant.

Dosis. - Ja s'ha anat concretant molt on aquest punt; ja no's

pot dir, com alga deia eneara, quan en 1914 vaig for les prime-

res observations, que la dosis era indiferent, afirmacio en Is qual

ja Ilavors no vaig estar-hi conforme. Avui sense que s'hagi

arribat a una conclusio deflnitiva, s'ha coneretat ja molt com

acabo de dir.
De moment hi ha dos punts on els quals hi ha quasi unani-

mitat entre'ls clinics, i son: l.eC Que Is dosis den esser mes pe-
tite com mes greu es el cas, i 2.6n Quo en general els efectes

son mes positius com major es Is dosis, solzanient que tambe

els perills son majors. ,

Hi ha quo distingir les dosis iniciahs do les successives. Com

no sabem a priori Is manera de reaccionar del malalt, to millor

es esser prudent comengant per dosis petites, augmentant-les

despres progressivament fins a dosis altos, segons Is reacciona-
bilitat del malalt.

En 1914 jo comencava ordinariament per 30 milions; on
casos greus mes baixes, de 20 i fins 10 milions; pero havia
arribat a dosis initials de 100 milions i en les successives fins

a 500 milions. Mes tart he volgut provar dosis mos petites,

do 5 milions, pro si be es veritat que les reactions son mes pe-

tites, s'han de repetir mes les injections i els resultats en gene-

ral shn molt menors; aixis es que les lie deixades per a tornar a

dosis mes altos, los anteriors.

En general, podem dir quo despres dels primers temps en

que Is giiestio de dosis va esser tin caos, els motges es tornaren

prudents, aconsellant d6sis moderades; tees despres s'ha anat

tornant a dosis mes elevades, pro ja com a consegiiencia d'es-

tudis mes assenyats i observations repetides i minucioses. Aixis

tenim Petrowicht p. e. que n'aconsellava 20-25 milions. Ernel

i Martin amb 15-30 milions, diu quo obtenian bons resultats,

el I)r. Freixas veig que comonga per 10 milions, altres 50-100 -

150 milions, dell quals Chiadini diu quo son insuficients. Ac-

tualment, Fagionli arriba fins a 300 milions, Chiadini de :300 a

600 milions. En Rathery d'una paratifica B. en dona de 200-400

milions com a dosis inicial i arriba a 600,000 en lon successi-

ves ('/, a 1 V2 cm.3 de vac. Vincent).
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Pero qui ha fet un estudi mes minucios, patient i assenyat,

que jo sapiga, sobre'l particular, son els metges italians profes-

sors Penneta i Dott G. Melosci (1). Aquests autors classifiquen

els resultats en curats, millorats i sense influencia, entenent pels

primers els quo queden apiretics al menys3 dies despres de la pri-

mera, segona o tercera injeccio; per millorats, aquells que obte-
nen una modiflcacio favorable en la curva termica, i, sense in-

fluencia, als altres, malgrat sontin tambe moltes vegades millora
en alguns simptomes.

Heus-aqui els resultats:

Via hipod ermica: 20 casos

Dosis N.° de casos Resultats

2 millorats.
20 - 100 nlil lions 5

3 sense influencia.

1 curat 2. 6 n septenari.

100 - 200 . . . 6 . . . 1 millorat.

4 sense influencia.

300- 600 3 1 curat 2 . 6n septenari.

2 sense influencia.

600-1.000 6
} 1 evident millorat.

5 sense influencia.

E5 de notar , diuen els autors, que no s'han vist greus com-

plicacions durant la cura. Tots els curats han cut-at desseguida.
Resultat: 10 °/o curats; 20 0/o millorats , i 70 0/o sense influencia.

[njeccions endovenoses

Dosis injectada N.° de casos Resultats

Curats . . 9 24 °/o.
5 - 100 milions . . . . 38 . . .fMillorats . 9 = 24 >

No influits 20 = 53 >
Curats. . 5 _- 31

100 - 200 . . . . 16 . . . Millorats . 4 25
No influits 7 = 44
Curats . . 29- 63 0/e.

200 . . . . 46 . . . Millorats . 8- 17 >
No influits 9 20 >

Dels guarits amb dosis fins a 100 milions, un ha tingut ne-

(1) La Vaccinoterapia nel tifo abdominale . -- Studio clinico . - Reforma Medico, 6

Juliol, 1918.



200 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

cessitat de 2 injeccions, i 8, de 3. 7, han guarit dintre 15 dies, i 2,

dintre'ls 20.

Deis guarits amb dosis de 100 1 200 in., 4, ainb 2, i un, anlb

3 injeccions. 4, dintre'ls 15 dies, i 1, dintre'ls 20.

Dell guarit amb 200 in., 14, amb una injeccio, i 15, amb 2.

12, dintre'ls 10 dies; 13, dintre'ls 15; 4, dins els 20, i 1, dins els 25

de malaltia.

Hi ha quo contar que un d'aquests ultims queda apiretic als

23 dies de malaltia, havent rebut una sola injeccio el dia prece-

dent, i un altre fou apiretic als 24 demalaltia,havent tambe rebut

una Bola injeccio 3 dies abans, despres de la qua] baixa la tem-

peratura, quedant decimes que desaparegueren als 24.

'La guaricio dels malalts amb aquestes dosis - diuen els an-

tors - dona d'un mode evident el quadre de la malaltia into-

rrompuda en el seu curs.'

Llastima que aquesta estadistica que amb tots els details

acabem do copiar, no sigui mes nombrosa, per a sentar ja defi-

nitivament les bases per a les dosis a usar. Aquesta falta de

nombre es mes do notar en el grup dels casos sotmesos a injec-

cions hipod'ermiques, puix resulta de poe valor per a neutralit-

zar el do les moltes mes nombroses quo donen molts mes bons

resultats.
Despres d'analitzar totes les dades precedents, podriem dir

(1) que la d6sis optima sembla estar pels voltants dels 200 6

300 i potser es trobi per aquest nivell la dosis en gene-

ral definitiva; pero es d'aconsellar, sobre tot, als prineipiants,

que comensin per dosis mes baixes, de 30 6 50 6 100 milions

en els casos de greuetat mitjana , i menys, fins a 20 i 10 milions.

en els casos greus, seguint el consell de Casteigne do tantejar

la reaccionabilitat del malalt, i mes , tenint en compte coin diuen

Micheli i Quarelli, que l'individu quo no reacciona favorable-

ment a petites dosis, tampoc reacciona a les grans. malgrat quo

quail hi ha tolerancia, els efectes siguin mes notables do les

altes que de les baixes d6sis.

Repeficio de les injeccions. -Respeete d'aquest punt, tambe

s'ha anat concretant. Al principi hi havia un verdadera anarquia;

quasi tothom injectava a plat fixe, arribant alguns, coin Josue,

per exemple, a injectar eada 12 hores, fins a tres vegades. Avui,

la majoria aconsellen ropetir les injeccions cada 48 hores si el

malalt no's cura, mai dintre un terlne mes curt.

(t) Les moves i mpresions etc.- «Anals de I'A. i L. de C . M. de Catalunya'

Febrer, 1915.
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A ml em va semblar racional ja des del principi, esperar un
terme prudent per si venia reaccio. Aixis resumia el men. criteri

en aquest punt, que encara sostinc, de to manera segilent:
Ler Si hi ha reaccio, deixar-la passar.
2.on Si la tomperatura baixa, amb reaccio previa o sense,

esperar que s'acabi l'accio produfda per la injeccio. D'aquesta
manera, hi ha malalt, la temperatura del qual va baixant gra-
dualment fins a la curacio, tenint-ne prou amb una injeccio.

3.er Al detenir-se la baixa, repeteixo la mateixa dosis si la
reaccio ha sigut important; si ha sigut lleugera o nula, es pot
doblar la dosis. Seguint aquest criteri, en les suecessives fins es
pot arribar a la dosis de 500 milions.

4.rt Quan havent ja millorat el malalt, queden encara peti-
tes temperatures, dono una dosis mes petita, essent regularment
suficient per a lograr la caiguda definitiva.

A n'aquestes regles tine d'afegir-hi les dues segilents:
5.tn Si el malalt no reacciona de cap manera, aixo es, sense

que la temperatura pugi ni baixi, a les 48 hores es repeteix la
injeccio aumentant la dosis.

6.e Si la reaccio es massa forta, quo arribi a produir simpto-

mes alarmants, no repetir-la o si per cas fer-ho disminuint pro-

porcionalment la dosis o be tantejar I'associacio amb el serum.

Aquestes regles quo son per ara la norma general de la

meva conducta poden servir pet principiant que no to experien-

cia sobre'l particular, puix que quan un to practica ja en mane-

jar les vacunes, pot tenir altres atreviments segons li hagi ense-
nyat la seva propia experiencia.

Per to dit ja's compren que no's pot fixar el nombre d'in-

jeccions; malalt hi ha que'n to prou amb una, mentres que altres
en necessiten algunes. Els primers casos abunden molt mes
quan es fa us de la via venosa.

L'hora del dia Ines a proposit per a donar les injections es
at demati a primera hora, puix si ha do venir reaccio, regular-
ment coincideix amb el recarrec de la tarda, i per to tart s'evi-
ta la superposio d'un recarrec natural a n'aquesta hora, i
altre artificial pel mati o a la nit. Per altra part Si vingues a
n'aquesta ultima hora (nit), fora facil que passes desapercebut.
Do totes maneres en cas de necessitat pot aplicer-se a totes
hores.

Inadicacions.-Este, indicada la vacunoterapia antitifica sem-
pre que clinicament es fassi el diagnostic de tifoidia. Si els ca-
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sos qua's an a tractar han do formar part d'una estadislica

amb valor cientific, conve que'l diagnostic clinic sigui con fir-
mat per la hemocultura o quan nienys per la seroreaccio ben
positiva. La hemocultura ademes do tenir un valor mes positiu

i en els vacunats unit, i do poder-se fer lnes prematurament
qua la sero-reaccio; to I'aveutatge do poder-la aprofitar si's vol
aplicar l'auto-vacuna.

En la visita privada i quan no's poden for aquestes proves,

n'hi ha prou amb el diagnostic clinic, i fins la sola sospita de ti-
foidia es una indicacio suficient, puix de no resultar efectiva-
ment tifoidia, la vacuna no fara cap mal, ans al contrari, sempre

sera un estimulant per a despertar les defenses generals de

l'organisme.
El periode en que'n podem esperar mes resultat es el pri-

mer i tom mes aviat millor. Llavors es quan encara podem

evitar el progres de les lesions materials i de les intoxications,

escursant per lo tart el maxim de la evolucio del mal. En el

segon septenari encara podem conseguir molt; mes endavant no

es tan aventatjosa en aquest sentit la vacuna, pero aixo no vol

dir quo devegades no s'obtinguin uns resultats immediats tan

astoradors i devegades mes qua en els primers periodes. Aixo es

compren molt be, puix en el periode d'ascens per a lograr quel-

com hem d'oposar al mal una resistencia diametralment oposada

a la seva marxza i amb perill de reaccions fortes, per lo qual mol-

tes vegades no's veuen els efectes immediats; en el periode d'es-

tat i lases en el de descens, sobre tot en aquest, no hem de for mes

que ajudar a un organisme que ja's defensa per si sbl i per lo taut

un auxili, una empenta petita, pot ajudarlo a acabar de dominar

el mal. En una paraula, on el primer cas hem d'oposar-nos a un

moviment ascendent de major o menor empenta, en el segon

hem do convertir en descendent un moviment horitzontal i en

el tercer solzament favorir el descens d'una marxa que ja porta

el mateix sentit. Naturalment que si per comptes d'un organis-

me quo's defensa, ens trobem amb un organisme que va de cap

a caiguda, amb intoxications fortes i amb lesions avencades no

podrem esperar-ne gran cosa; per aixis i tot podrem ajudar-lo

amb prudencia si encara li queden reaccionabilitat i forces.

En les recaigudes tambe esta fortament indicada. Ja hem

dit abans que era de resultats ben positius i es compren pels

motius que acabem d'exposar.

En els processos localitzats s'han obtingut tambe brillants

resultats. Proves, els casos citats en el men primer treball (fie-
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mo de Tanta. flebitis, parotiditis) i els de Rene Zivy i Emili

Weil citats lnes amunt (osteo-periostitis).

Per fi, altra iudicacio la constitueixen els portadors de ger-

mens. Es citen molts casos, estadistiques importants i tot, d'in-

divides que a benefici de les injections de vacuna han perdut

aquest trist i perillbs privilege. Ja hom citat el treball de Goubau,
qui on tracta 30 amb resultats definitius. Donava una injeccio

setmanal de 0'5 a 1 cm. de vacuna Wrigth, la primera setmana, 1
cln. les altres i si a les 5 o 6 no havia cedit, 2 ems. Com mes
aviat s'instituia el tractament Ines prompts cedia. Amb el Ina-
teix fi alguns autors aconcelleu seguir les injections fins en
plena convalescencia.

Seria convenient com a mida profilaetica general, cumplir

aquesta indicacio, sempre quo fos necessaria, en quill cas seria

indispensable investigar en tots els convalescents si son porta-

dors de bacils; mos aixo sols podra far-se en casos excepcionals,
si no es imposat per la Higiene pnblica, qui per si a cas hauria
de proporcionar totes les facilitats per a realitzar-ho. De no
Osser aixis, podrien seguir-se les injections durant un temps

prudential, pero aquest procediment es cec i dificil de conse
guir qua's eumpleixi on la prictiea.

Conlraii,dicacions.-La primera eontraindieaeio per molts
autors es la forma ataxo-adinhmica, les hipertoxiques. Jo ma-
teix lie aconsellat no usar-les en les hipertoxies de forma cere-
bral, en el dubte de si havien fet mal en alguns casos. (1) MOs,
apart de que sempre Iii haura casos que no obeiran a cap trac
tament, per la brutalitat de la infeccio, per la importancia de la
intoxicacio, per la falta de resistencia del malalt o per la coin-
cidencia de tots aquests factors, o per haver acudit tard al trac-
tament, es va reaccionant en aquest punt. Ja hem citat els casos
del Dr. Danes. Podem afegir-hi la opinio autoritzadissima del
Professor Chiadini, qui despres de descriure ]a forma de -tifus
abdominal coleriformee que ha observat on l'Hospital de Camp
n.° 74, considerant-la grouissima, quasi fatal, diu que tractats
els malalts atacats d'ella per la vacunoteri pia ha obtingut resul-
tats inesperats, quau s'hi ha unit la cura adrenalinica intensa i
s'ha procurat hidratar el inalalt per la via bucal, rectal o hipo-
dOriiiica.

La miocarditis i en general els casos d'insuficiencia fuucio-
nal grew del cor, constitueixen tambd una contraindicacio, pel

(1) Converses Mediques. Instituto Msdieo-Farinaeeutico , 1917. pig. 54

( 2) La Vaeunoterapia en el titus abdominal .-Riforma Medica , 9 Juny 1917.
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perill, amb la reaccio possible, de tenir de forgar un cor quo
s'aguanta amb dificultat.

Agguns autors cites tambe les complications pulmonars
amb inolta ocupacio do pit. En els casos excessius s'explica pel
mateix motiu de l'agohi cardiac, en els altres no, maxim si
s'associa el tractament adequat del proces local. Aquesta es la
opiuio expressada per alguns autors.

Per alguns tambe constitueix una contraindicacio nil infart

important de la inelsa. Al principi, es va parlar d'algun cas de

ruptura d'aquest orgue, a consegfiencia de la reaccio vacunote-

rapica; avui la tend3ncia es a fer-ne cas orris. Jo lie injectat ma-

lalts amb melsa ben palpable i no lie notat res, be ds veritat quo

les dosis que use son nioderades.

Les hemorragies intestinals son altres coutraindicacions

fins que aquests accidents estan dominats.

Do totes maneres, en tots aquests casos on que'l clinic cre-

gui quo no constitueixen una contraindicacio absoluta i en tots

aquells casos molt greus on que vulgui usar-se, s'ha do for amb

molta prudi;ncia i amb dosis initials nhininhos. Ills en aquests

casos en els quals potser seria hues indicat el tractainent inixte

do serums i vacunes, si van confirrnant-so les impresious de

Gay i Chickering i Mayoral, de les quals abans helm donat

cornpte.

Ara, servint de pout per a passar del tractament especific

al no especific, vindra be'e d'ocupar-nos encara de vacunoterapia

peril do

T acunotel•upaa heteh•oloja. - Fins fa poc s'havia partit del

principi de que la vacunoterapia havia d'esser absolutanlent

especifica o homoloya, i per aixo reconianaven quasi tots els

autors corn a giiestio previa, el diagnostic bacteriologic i va-

cuna adecuada al mateix i corn a desideratum l'autovacuna;

porn des de que En Kraus de Buenos Aires, i despres ell mateix

on col-laboracio anib En Mazza, demostraren quo en diferentes

infections es podrien obtenir tants bons resultats amb vacunes

iguals corn amb les mes distintos, es multiplicaren els assaigs,

venint a demostrar que fins arnb la deutero-albumosa de Merck

i fins arnb l'engrut de nlido (Fagiouli), s'obtenen els mateixos

efectes fisiologics i quasi els terapeutics.

Un dels treballs mes importants publicats sobre'l particular

amb aplicacio al tifus, ha sigut un dels dos professors italians
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F. Michelli i G. Quarelli (1). Aquests autors en una serie d'ob-
servacions assenyades i metodiques, veuen a provar que'ls tifo-
dies reaccionen igualment a les injections - sobre tot intra-
venoses-, de vacuna antifitica que a I'anticolerica i a l'anti-
nreningococica, i fent historia this treballs do Kraus i dames
que s'llan ocupat de i'assumpte, senten la conclusio segnent:
^La injeccio ondovenosa-i on manor grau la intramuscular i
la subcutauia-de diverses materies proteiques i en particular
les proteines bacterianes, es capac d'exercir en les infections
tifiques, i tambe en altres processos infectius, una manifesta
accio resolutiva i de vegades avortiva, en tot punt independent
.de la naturalesa do les proteines. 0 en altres termes -Les va-
cunes homologues o heterolognes no'es diferencien substan-
cialment, en quant a efecte curatiu, sing per la dosis distinta a
que obren'.

Aquests autors han observat que amb la vacuiia anticolerica
els efectes fisiologics essent iguals en el fons, inclus en les mo-

dificacions do la sang, amb els do la vacuna antitifica, son mes
rapids i menys toxics, amb l.'aventatge ademes respecte do la
primera, d'esser rues facilment dossificable (2).

Han observat que on alguns malalts de terminacio critica
per vacunoterapia heterdloga, als 4 o 5 dies de 1'apirexia aparei-
xen encara plaques lenticulars tifiques amb preseneia positiva
de bacils, lo qual els demostra quo la primera accio es antito-
xica, malgrat despres vingui la bactericida.

En quant a la dosis than arribat a la conclusio segnent: 'Per
les vacunes heterdlogues, la dosis initial pot esser en la vacuno-
terapla endovenosa, ]a minima capac do determiner en indivi-
dus sans una reaccio termica evident; i per a la tifddiea, on rao
a la major toleraucia dels tifodics a la toxiua especifica, una
dosis doble.» Si aixo's confirmes tindriem ja un criteri per a
arribar a fixar la dosis de cada vacuna.

La serumterapia normal i paraespeciffca to la seva indicaeio,
igual quo en totes les infeccions, com ja hem dit, sobre tot en el
primer periode, com aconselia En Darier, seguint el criteri de
Patou, (3) de preferencia ales medications anodines que s'acos-
tumen a emplear, i en els periodes ulteriors sempre que no's

(1) Bacteiio;er3pia en les infeccions tifiques . eRevista critica de Clinica Medical,

2 i 7 Febrer, 1918. Extractat on la «Gaceta Medica de Cataluna' , 31 Agost 1918.

(2) Sembla que'ls efectes de 'h„ d'ansa de vac colerica equivalen als de 1125o d'ansa

de la tifica . Una ansa equival a 3,000 millions aproximadament segons ets autors.

( 3) st'resse Medicate, 1915.
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tingui una medicaci(O millor; tant mes quan fins per via bucal
pot esser dtil i facilissima d'administrar.

Metalls col•loulals. L'aplicacio d'aquests medis terapeutics
que s'ha fet d'alguns anys a n'aquesta part, sobre tota mena d'in-
feccions, no podia menys de tenir floc tauibe a la tifoidia. Per
la meva part havia fet algun assaig amb 1'electrargol per via
intramuscular, sense que m'hagues entussiasmat, mes aquets
anys de guerra s'han fet assaigs en gran escala de tal importan-
cia, que uo'ls podem passar per alt.

El metall o ferment metalie quo mes sufragis ha obtingut,
fins a rounir quasi la exclusiva, ha sigut I or coloidal i principal-

ment 1'or blau. Son un reguitzell els autors, principalment fran-

cesos, que se n'han ocupat: Letulle i Mage, Netter, Villaret,
Labbe i Moussaud, Gay, Salomon, etc., etc.; de nranera que es
impossible reunir els treballs de tots: procurare resumir lo ob-
servat.

S'ha usat For colloidal, en injeccio hipodermica, intranmus-

cular i endovenosa. En injeccio hipodermica s'lla de donar en

gran ddsis 10-12 cros. per a notar algun efecto molt limitat i son

molt doloroses (Salomon).

La forma d'accib mes rapida i mes activa es la d'injoccio

intravenosa. Els efectes que descriuen els autors, son molt
semblants sing exactament iguals, als de les injeccions intra-

venoses de vacuna homologa i lleterologa: esgarrifauces de

fret al cap de un quart a mitja hora; elevacio termica intensa

que devegades arriba a 42.°. amb fregiiencia de pols this a 1G0

per minut devegades, angoixa, disnea, etc.; seguit despres

d'unes hores, do baixa de temperatura fins a l'hipotermia, amb

suors profusos, tot com en un atac de paludisme. Despres se-

guoix un estat d'ouforia, millorament general, diuresis, etc.; fins

les niodificacions do la sang son semblants. Els efectes terapeu-

tics son tambo bastant semblants: desintoxicacio, treneament

de la continuitat termica, etc., pero no son els efectes de tanta

durada, i si's presenta alguna terminacio critica es molt Tara,

i sobre tot, son molt mes rars que amb la vacunoterapia. Tam

be tenon els seus porills, com colapso i mort i this quan no

arriben a aquest cas, provoquen devegades situations perilloses

pel malalt i angunioses pel metge, qui's you obligat a l'us in-

tensiu do tonics cardiacs com adrenalina, eamfora, eafeina, etc.

No obstant, elimiuant del tractament aquells malalts, el cor dell

quals no osta on conditions de tolerar un surmenage passatgor,
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dinen Labbe i Moussaud,- quins ban donat mes de 1.500 injec-

cions endovenoses de 1-2 cmi.-que no hi ha perill (1). Mr. Gay

amb mes de 1.000 de 1 a 0 cm'., tampoc se plany d'accidents (2).

Les dosis son do 1 c. c. a 2 per a comoncar, i mentres uns

no passer d'aqui, altres, com el Dr. Gay, arriven a 6 c. c. en ca-

sos especials. La repeticio de les dosis, lo mes frequent a les 48

bores. o be quan la temperatura torna a pujar a 38° (Labbe i

Moussaud) o a 38`5°-39° (Gay).
Els efectes sobre la temperatura son miss importants i de

molta rues durada (d'alguns dies devegades) que'ls dell banys, i

sobre tot mes ntils i menys perillosos que'ls dels antitermics

com el piramidon i la criogenina (Gay). S'han arrivat a veure

baixes, des de l'acme de la reaccio, de 4`5° (Labbe).
Altres autors, com Salomon (2), aconsellen les injeccions

intramusculars a dosis de 2-4 c. c., amb les quals, diu, obte els

mateixos resultats quo amb les intravenoses si he mes lents, pe-

ro sense accidents ni dolors. Aquest autor aconsella, en els ca-

sos greus, comengar per les intramusculars i, com los primeres

son les perilloses, donades aquestes l'organisme queda prepa-

rat per a rebre sense perill la segona i demes per via venosa, si

conve per a obrar amb mes urgencia. No'm sembla mal si altres

observations confirmen les del Dr. Salomon, qui diu aixo des-

pres d'una experiencia de 141 casos, en els quals ha assajat les

tres vies: sub-cutirnia, intramuscular i endovenosa.

El Dr. Gay, sobre mes de 200 malalts, dels quals mes de la
tercera part estaven greument ferits (frappes), no ha tingut mes

que 5 morts, mentres que abans tenia 30 °/o de mortalitat. Usa-

ba al propi temps la hidroterapia que, diu, pogue suprimir en
bona part, des de que comenca les injeccions intravenoses d'or
coloidal.

Si fern un recompte de tot lo dit fins aqui, veurem que des
del serum fins als ferments metalics, tenen una mateixa manera
d'obrar, encara quo en distintes gradations. Sobre tot on s'hi
veu mes semblanca, es en els efectes do les injeccions intrave-
noses, corn si els efectes descrits fossin patrimoni de totes les
materies coloidals, no ja sols do les proteines com diuen Miche-
li i Quarelli, puix apart do que amb el mido s'obtenen efectes
semblants com ja hem dit, ho resulten tambe els do For coloi-

( 1) aPrese Medical» Un traitement practique da la i. t. dins l'armee , 1915 , Pag. 56.

(2) Comment dolt on employer I'or col loIdal dans Is traitement des F. t a-Pres-

se M. 1916 , Pag. 437.



208 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

dal. Si aW es aixi, si totes les materies col•loidals obressin de

la mateixa manera, llavors si que l'edifici de l'especificitat on va-

cunoterapia estaria aterrant-se per moments. Aixis venen a dir-ho

Micholi i Quarelli, els autors tan retrets, quan sintetitzant I'accio

de is vacunoterapia en la tifoidea, diuen que l'efecte d'aquest

tractament amb vacunes homologues o hetertlogues, represents

essencialment un estirnul dels procesos no especifics do defen-

sa de l'organisme contra la infeccio. Al dir aixo fan la critics i

tiren per terra totes les teories que s'havien inventat per a es-

plicar l'accio de les vacunes, inclos la do Friedberger que

l'assimilava a una accio anafilactica per introduccio i digestio

paraenterica d'alhumines, teoria tan solidament fonamentada en

aparii ncia i amb la qual tan be explicava 1'acci6 do la vacuno-

terapia el Dr. Duran de Cottes, de Madrid, en Ilur magistral co-

municacio at Congres do les Ciencies, de Sevilla (1). Veusaqui,

dones, perque no m'he volgut fixar en teories i m'lie limitat a

seguir el criteri empiric, que at fl i at cap es el que ha fet pro-

gressar ]a vacunoterapia, sense que aixo vulgui dir quo'] metge

deu deixar do procurar esplicar-se els motius de les coses; at

reves, si pot donar-se una esplicacio clara dels fets, sempre es

una satisfaccio i una rao mes per a aplicar amb mes decisio les

consegiiencies dels mateixos; pero to que no deu for mai el met-

ge, es supeditar els fets, quan son evidents, als apriorismes o

prejudicis, si hi estan on pugna.

Aquest estirnul general, no especific, determinat per les in-

jeccions endovenoses do quo hem parlat, vindria a explicar per

I'aceio, podriem dir-ne para-esl-wcif ca, alguns fets observats ja

abans per alguns autors, corn per exemple el fet notat pel doc-

tor Ferran, do que quan se vacuna una gran massa de poblacio

contra una infeccio, disminueix la mortalitat general per tots

classe d'infeccions, aixis corn alguns fets clinics d'alivi dels ma-

lalts per l'aceio de vacunes de naturalesa diferenta de la infecio,

citats pel Dr. Mayoral, i els fets observats per Pasteur mateix,

referents a quo certs microbis podien vacunar respects d'altres

(Darier).
Pro aquests Pets no destrueixen on absolut, els do que mol-

tes vegades se troben anticossos especifics, malgrat alguns au-

tors no'Is hagin trobat argurnentats en la sang dels malals api-

retics per la vacunoterapia intravenosa, i ni el de quo, amb els

medis especifics els resultats siguin mes brillants, quan s'usen

(I) Vacunoteripia de los procesos generales y locales, per el Dr. 1). Jeronimo

llnrin de Cottes .- r'rogresos de la Clinica , Juny de 191 ^ .
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altres vies i fins en el cas de la endovenosa, ja quo, segons la

xRiforma Modica-, la vacuna heterolaga compta successos menys

brillants per crisis (1); i a priori ja's compren, pensant-hi amb

una mica de serenitat, i amb els coneixoments solids quo avui

ja's tenen do la reaccio dels organismes enfront dels cossos at-

buminosos, que I'accio especifica deu esser-hi mes o menys.

Tot to dit fins aqui, no contraria per a res en absolut l'accio

de la terapeutica general i classica, quo no han menyapreuat ni

els mes entussiastes dels medis esmentats, quan n'han tingut

necessitat, i deu continuar-se quan estigui indicada, fins com

auxiliar dels medis moderns, com p. e. els banys o el glas on

easos d'hiperpirexia provocada pets tractaments abans estu-

diats. L'ideal es fer-la innecesshria la terapeutica classica, pro

interinament utilitzar-la sempre que sigui necessaria.

Per a resumir, dire to que entenc deu for el metge enfront

d'un tifodic, despres de ben aquilatats els medis terapeutics

quo s'acabom d'estudiar.

En els primers moments, quan encara no's pot sospitar res,

per trobar-nos solzament davant d'un malalt amb febre i des-

pres de fer-lo suar, si el cas ho requereix, i purgar-lo, si n'hi ha

necessitat, crec que to mes acertat es, com din En Darier, co-

mengar per la seroterhpia normal o para especifica per la via

bucal (10-20 cm.3), amb to qual comencem a donar medis do

defensa a l'organisme i a estimular-li les propies defenses. Es

mes rational aixo quo estar a 1'espectativa o usar medis anodins,

i sobre tot que donar antitermics, que no fan mes que intoxicar

at malalt i restar-li energies. To l'aventatge ademes, l'us del
serum aixt, do prevenir-nos ja, per si despres hem d'usar-lo on
injeccio. At mateix temps que aixo, si la cosa presenta mala

cara i bonament pot fer-se, es comensen a pendre disposicions

per a practicar la hemocultura.

Si ja pels antecedents, o pet quadro simptomatic, o per les

dues coses, so tem que anem abocats a una tifoidia, sense espe-

rar mes, es pot plantejar el tractament especific. Llavors pot
succeir que sigui un cas greu hipertoxic, o be un cas torrent.

En el primer cas, to millor es comencar per una ddsis lleugera

de vacuna, o si no's to a ma, una injeccio hipodermica de serum

especific, o para-especific si no's dispossa del primer, prenent

(1) Revista sintCtica-Vacunoterapia homologa en el tifus.-28 Marc 1918, pag. 228.
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totes les precautions a fi d'evitar l'anafilaxia i els accidents

series.

Si hem empleat la vacuna i el malalt I'ha tolerada be, seguiln

les injections a les 48 bores, graduant la dosis segons Is reaccio-

nabilitat del malalt i la greuetat de la malaltia. Si hem usat el

serum i el malalt millora, podem seguir amb ell o tantejar Ila-

vors les vacunes, per a seguir sempre de prefereneia amb aques-

tes si es possible, o amb les dues coses, si es you mes tolerancia

i es pot for.
Si el Inalalt se'ns presenta amb el diagnostic ja fet, decidi-

dament anem a Pus de la vacuna o serum-vacuna, tal com hem

dit abans, mentres sigui possible. Si no's pot disposar de la va-

cuna homologa, usarem una hoterologa, sobre tot la colerica si'n

podem disposar; si no, For colloidal en injeccio intramusclar at

principi, per a seguir on Is mateixa forma si la cosy no ur-

goix,o he en injeccio intravenosa en to successiu, si fos urgent

obrar.
Si no's disposa de vacunes ni d'or colloidal, i es tenon a ma

serums, s'emplearh la serumterhpia especifica si pot esser, para-

especifica si no's to altra cosa, o la normal si no mes d'ella es

disposes.
En el cas qua no's disposes de cap d'aquets medis. es quan

podria apelar-se, si fos necessari, a l'auto-serumterhpia o auto-

hemoterapia, si s'esth ben preparat per aixo; del contrari, vat

mes sempre no enredar-s'hi.

Amb tot, deu usar-se el tractament classic simpomatic sempre

quo n'hi hagi necessitat, sobre tot tonics cardiacs i antitermics

fisics, puix no hi ha antagonisme entre un tractament i l'altre,

malgrat l'us del primer, sembli for menys necessari I'l ltim.

No put menys do consignar la meva repugnancia pels anti-

termics quimics, si s'exceptua la quinina, i la simpatia pals fisics

(banys, bufetes de glac at ventre, etc.), ni put deixar de cridar

l'atencio sobre la necessitat d'alimentar als tifodics, com demos-

trhrem en ('anterior Congres.

CONCLUSIONS

1.° Tractament de la septicemia tifica, donats els conoeixe-

ments actuals, equival a tractament de la febre tifodica, o sigui

de la infeccio produlda pel bacil d'Eberth i els sons similars.

2." La vacuna profilhctica de la febre tifoidia, es un proble-
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ma essencialment resolt i deu aconsellar-se la seva practica a la

gent del nostre pais, ja que sembla son rares les aigiies absentes

del bacil tific. Les vacunes deuen aconsellar-se polivalents, en
el concepte de contenir els tres principals bacils causants do la
malaltia i en el sentit de contenir el major nombre possible de
races. Es preferible, en igualtat de conditions, la preparada

a casa.

3a En el tractament curatiu de la septicemia tifica, poden
usar-se els medis classics i generals de totes les septici mies i els
especials o especiflcs.

4a El tractament especiflc compren la serumterhpia i la

vacunoterapia. Aquests medis terapeutics, sense que hagin arri-
bat encara a un estat de perfeccionament complert, han fet ja
proves suficients per a quo, amb certes restrictions, puguin en-
trar en la terapeutica torrent de la febre tifoidia.

5a La vacunoterapia en la febre tifoidia, es sens dubte el
medi mes poderos que teniltt contra aquesta malaltia, i el ver-
dader tractament del pervindre.

ti.a La via intravenosa on la vacunoterapia antitifica, es,
per ara, la que ofereix mes garanties de curacio rapi.da i d'exits
mes segurs i nombrosos, pero tambe, mal manejada, ofereix
mes perills; per to taut s'na d'aeonsellar no usar-la, a les perso-
nes quo tinguin poca experiencia on vacunoterapia antitifbdica.
Los dosis initials, on general, serhn inversament proporcionals
a la greuetat, i les segdents a la reaccionabilitat del malalt. Es
comew ara a administrar-les coin mes at principi millor, i no's
repetiran, this que hagi cedit la reaccio anterior, ni abans do
los 48 bores, si no n'hi hagues haguda.

7." Malgrat els estudis resents sobre vacunoterapia hete-
rologa, especialment per via venosa, posin en interdicte el valor
de la especificitat de ]a vacunoterapia antititica, avui per avui
s'ha de mantenir dita especiticitat mentres se pugui, especial-
ment en la vacunoterapia hipodertnica.

8.a La serumterapia antitifica, es sens dubte tambe un me-
di terapeutic util, que deu usar-se a falta do vacunes o en casos
especials.

4)." Sembla to certes indications especials utilissimes, quo
d'anar concretant, la serum-vacunoterapia combinada. De

confirmar-se algunes observations fetes, podria esser el verda-
der desideratum do la terapeutica antitifica.

10." La vacunoterapia antitifica heterdloga per via intra-
venosa, pot esser un perfeccionament de la terapeutica antiti-
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fica, si's van confirmant les impresions actuals. Convenen mos

observations, abans de generalitzar-se.
1t." Els ferments metalics, especialment 1'or colloidal, per

via intramuscular i endovenosa, sembla un medi del quo

se'n poden esperar grans resultats, sobre tot si s'usa amb molta

prudcncia per la ultima via, pero no esta al nivell de les

vacunes.

12.1 L'us de la terapcutica especifiea i les seves similars,

no exclueix, per ara, l'us de la terapcutica general classica i

simptomatica; abans al contrari, aquesta pot osser un poderos

auxiliar de la primera on certs casos.


