
SEPTiCh.MIA TIFICA
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El sot fet de la inclusio corn ponencia d'aquest Congres de
la infeccio eberthiana amb el titol de septicemia, em relleva de
tot esforc encaminat a demostrar el veritable caracter septic de
aital Ales corn sigui que, adhuc en l'actualitat, no hi ha
entre els autors unanimitat de criteri respecte a aquest punt de
patogenia i toxinomia, no vull passar at capitol del tractament
sense abatis deixar ben sentada tal afirmacio. Ell alguna comu-
nieacio presentada en nostre primer Congres fou, encara, la to-
xi-infeccio sa concepcio patogenetica. La paraula septicemia
que deriva de sepsis i que etimologicament significa putrefac-
cio, ha tingut variats i fins antitetics significats des de sa intro-
duccio en la terminologia medica. Piorry, per primera vegada,
desigua amb aquest nom un grup d'afeccions causades per =1'al-
teraci6 de la sang, com consegi'.iencia de l'accio de materiel pu-
trides que obraven coin verins.. Los antigues experiencies de
Haller, i millor les de Gaspard i Magendie, dernostraren, en
efecte, que la injeccio de liquids putrefactes on les venes de
carts animals, determinava, independentment de tota lessio
visceral primitiva, accidents generals greus d.'intoxicacio, com-
parables a n`els que s'observen en l'home en el curs de les ma-
lalties nomenades en aquella epoca pntrides o tifiques o des-
pres de grossos traumatismes infectats. El terrne septicemia
sustituia, doiies, conservant sa vasta significacio, at terrne rtes
antic podridura. La septicemia tipus estaba representada en
aquell temps pcl sindroine que venia a consegizencia d'una pi.,
cadura anatomica; apenes hi ha un poc de d'enrojiment a la
pall, senyals imperceptibles de linfangitis i algunes bores des-
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pros do la ferida es desenrrotllen els simptomes generals alar-

mants. En 1'autopsia no s'ha trobat altre lessio apareuta que la

local. Pero, adentes d'aquest proces, s'iucloien on el grup de les
septicemies afeccions molt diferentes; certes afeccions generals

greus quo sobrevenen despros de traulnatismes o interventions

operatories; les generalitzacions do procesos supuratius locals;

floroncos, antrax, flemons, gangrena. la erisipela, el carbon

tie, etc., etc. D'aquest grup s'oliminaren des do son comensa-

ment, per tenir fisonumia propia, el t&,tanos i la difteria. En

aquesta era prebacteriologica form els cirurgiaus i els tocolegs

els quo s'interesaren on l'estudi d'aquestes malalties. Semmel-

weis fou el primer en considerar la febre puerperal coin una

infeccio. Billroth prep orroniametit la putrefaccio coil sa causa.

Vegis, que on sa interpretaci(i patogeuica tenia nit criteri uni-

cista, doves totes les varietats es creien degudes at ingros en

la sang de materies soptiques de la putrefaccio. -'establi, pero,

sota'I punt do vista clinic i fisio-patoldgic, no etiologic, altre va-

rietat: la pioheinia, infeccio general amb metastasis purulenta,

amb certes particularitats simptomhtiques, tats coin la de la

curva termica de grans oscilacions, renitent casi sempre, iuter-

ntitenta a voltes, precedides d'esgarrifances de fret i seguides

de suors profusos, quo seria deguda a l'introduccio en Ia sang

de particules de pus. Pero aquesta diferottciacio no esseut pos-

sible seinpre, es creil per a certes formes que participavon dots

carileters d'una i altre, el terme ttibrit do scpticpiohetnia.

La bacteriologia conteinporania debia for Hum sobre aquest

punt i consegiontntent uua reforma doctrinal. Aquesta revisio

cotnonga en 1861 amb les investigations Wen Pasteur sobre la

fermentacio i la putrefaccio, Posh do manifest I'oxisteucia de

gerntens vius coin agents causals de les infections, quo explica

per uu meeanisme igual at dels llevats, asimilaut I'infeccio a les

forinentacions. Pasteur adiniti I'existencia, no de una septice-

mia coin es venia creient, sino de varies septicemies i estudiant

particularinent la gangrena gasoosa ailla, eultiva i inocula el

vibrio septic, demostrant aixis son paper patogen. Abaiis habia

ja fet atttb els bacils del carboucle el printer cultiu pur d'un

inicrobi patogen aillat de la sang, Despros es vege quo Ia plura-

litat dels tipus clinics responia a la pluralitat dels micro-orga

nismes patogetts. Els inicro-biolegs han anal establint varietats

naves tai coin la septicemia estreptococica i I'ostafilococica que

son les mos frequents. El neuniococ, el coli-bacil i altros donen
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Iloc a altres tantes varietats. Es confirma tambe, per multiples

experiencies que un mateix micro-organisme, segons sa viru-

lencia o per condicions de sa inoculacio o de terreny, pot do-

nar Iloc a una simptomatologia variada, anant, per exernple,

per a l'estreptocoe, des do l'erisipela benigna o del flemo cir-

cunscrit fins a ]a infeccio sanguinia mortal, sense lesions locals.

En patologia puerperal pot observar-se com l'estreptococ pot

provocar els diferents tipus clinics i anatomies, aguts o cronies,

do la infeccio puerperal amb senzilla endometritis, la forma

septicemica, la flebitis, la flegmatia alta dolens i la forma piohe-

mica amb metastasis purulentes. Uesulta, dones, illogic sos-

tenir la separacio entre la septicemia i la piohemia i descriure

com a malalties diferentes formes simptomhtiques quo poden

derivar d'un mateix agent patogen i a quina produccio basten

els mierobis ordinaris de Ia supuracio. Arrel d'aquests desco-

briments es profonditza on l'estudi de la patogenia de les infec-

tions sobre els mecanismes ae I'accio microbiana i es posa en

relleu que, per a provocar la malaltia, els microbis es valen de

substancies toxiques quo ells segreguen (Cberrin, Roux, Yorsin,

etc.), poguent les toxirres per ellas soles, generar les lesions i

els simptomes de les septicemies. Aquesta teoria estava on con-

cordaucia amb l'antiga de l'envenenament de la sang, venia a

confirnlar la concepeio del veri putrit quo Pamun, Billroth,

Wober i altres bavien comparat als alcaloides vegetals i que al-

tres describien coin nit alcaloide septic semblant a les ptomai-

nes produides per la descomposicio de les materies organiques,

Pero contribuia a destruir la concepeio unicista dels antics cli-

nics, no sols sofa el punt de vista etiologic, sing sofa el de la

patogenia. Coin corolari d'aquesta nocio que la bacteriologia

moderns ha establert, es crest un grup de malalties nomenades

toxi-infections i la major part de les quo abans eren considera-

des com septicemies, eutreu en el non i ample capitol de les to-

xe mies.
Los difieultats d•ordre teenic, per a isolar els germents cir•

culants, infra-vitarrt unit a to agrados d'aquesta doctrina que

explicaba be els sindrolnes infecciosos i fins les lesions anatom-
patolugiques, sense recorrer als microbis circulants, feu que,
dnrant Ilarg temps gran nombre d'infeccions que avui estan
categoricament defiuides coin a septicemies, on el modern con-

cepte do l'exprosio, fosin considerades corn senzilles toxemies.
Fins 1891, en qne Neumann es valgue de la puntura d'una vena
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del bras per a practicar les hemocultures, quo abatis s'obtenien
per picadura do la gema d'un dit o per mitjh de ventoses escari-

ficades, els resultats no eren fidels, degut a la facilitat amb que
s'infectaven les selnbres per to defectuos de la tecnica emplea-
da. Aixis es, que fins aquesta data la paraula i el concepte de
bacterilieotia no prenen son floc en I'estudi do les infections i,
aixi tot el sen valor i signihcacio son estimats de diferenta
manera segons els autors. Mentres per uns n'hi ha prou amb la
troballa, en la sang intra-vitam, del germe especific d'una ma-
laltia per a inclourela on el grup do les septicemies, per altres no
to roes valor que el de un simptoma. Actualment el cabdal d'ex-

periencia acumulat per les hemocultures, practicades on hom-

bre gran, metodica i sistematicanlcnt, es gros i ell es el factor

principal que iia vingut a aclarar el tart debatut punt do les in-
feccions Ilematiques o de les seuzillanlent toxenlies. Cada dia va

extenentse mes el camp de les infeccions, en el curs do quines
es possible trobar, on la sang, of germe especific i reduintse el
de les toxemies o infeetions locals amb intoxicacio general.

El tetanos represents, entre les infectious quirurgiques, to

quo is difteria, entre les d'ordre m©dic; el tipus de malalties in-
feccioses per intoxicacio. En elles no s'ha trobat mai el germe
en Is circulacio general. Encara que en aquests ultims temps
algun autor pretengui haver trobat el bacil de Liifler on la sang

post-inorlem. Potser tanlbe la gangrena gaseosa pugui incloure's

categoricament en aquest grup, doncs of vibrio septic es ana-

erobi i no pot viurer en el mitja sanguini. Pero fora d'aquest
petit grup, ben clasificat, i que, segons sembla, es troba a co-
bert la rectiflcacio, on gairebe tots els domes procesos infectius,
inclus los petites infeccions locals, com angines, flemo circuus-

crit i domes supuracions, es possible trobar el simptoma bacte-

rihemia, encara que sigui transitoria i intermitentment. Fins en

certs sindrolnes, quo eren considerats com purament toxics

apareixen Inicrobis en la sang circulant. Aixo passa amb I'ano-

menada febre urinosa, no tan sots on les infeccions greus de
les vies urinaries altes, ronyo, pelvis renal, sine senzillanlent en

els accessos fobrils qua poden sobrevindrer despres d'un eate-

terisme on subjectes afectes a vegades taut sols de cistitis. Son
instructives, a n'aquest respecte, les segilents observacions de

Bertelonlann i Man. que vegeren en varis patients, apareixer

esgarrifances do fret i febro despres del cateterisme vesical i

poguoren detnostrar, corn causa d'ella, colibacils en is sang cir-
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culanta. Despres de caiguda la febre, la sang tornava a esser es-
toril. Tamb6 on els exantemes aguts, de quins no s'ha trobat
encara el germe causal, es sospit6s quo's trobi en la sang circu-
lent, tote vegada que ha sigut possible provocar artificialment
la malaltia, inoculant sang d'escarlatinosos i de subjectes afec-
tes de xarampi6 a iudividus sans. Y fins hi han certes infec-
tions amb microbis circulants i amb el greu quadre clinic de la
septicemia cli sica, en quines no es possible trobar la porta d'en-
trade, nomenantse tals formes septicemies criptogonetiques.
Amb tots verosimilitut, I'afecte local, via d'ingres, esta ja curat
quan es desenrotllen els simptomes generals. Es veu, doves,
clarament que, corn mes es profonditza en l'estudi de les h mo-
cultures, mes nombrosos son els casos que van acompanyats de
bacterihemia, peI menys transitoria. Are be; es sufficient I'exis-
tencia de bacterihemia, en sent ella constant, on una infecci6
per a qualificarla de septicemia? Aixi: es pot on una neumonia
clasica, en la quina es trobin neumococs aillats en la sang, parlar
do septicemia neumococica, o senzillament de neumonia amb
neumococemia? Jo'm decidoixo per aquesta ultima denomi-
naci6.

Do I'estudi cr,mparatiu do les diferentes estadistiques d'he-
mocultura, resulta quo el hombre de neumonies anib bacterihe
mia, neumococemies, ha anat augmentant amb la perfecci6 dels
mitjans t6cnics, fins a 1'extrem que Jocknann, en 1913, afirma
haver trobat el neumococ en el 70 °;,, dels casos i Prochaska
diu quo's troba sempre. El resultat, segons Lenhartz,Fraenckel
i altres, qualques anys abans sols sigu6 positiu on un 20 o
30 0/p mes sigue de regla en els casos fatats. La importi ncia pro-
n6stica ha variat, naturalment, puix nlentres que per Prochaska
no pot tenirne, per Lenhartz era an signe desfavorable. Es pot
avui hdmetre quo la presencia del neumococ a la sang, es la re-
gla i que pertany als simptomes habituals do la malaltia. S'ob-
serva, pero, on la majoria dels casos de neumonia crupal que
segueixen el curs clasic, el cicle termic, igualment que les
reaccions generals totes, estan en intima harmonia i correspon-
dencia amb 1'evoluci6 fisiopatol6gica del substractum auat6mic
local, malgrat existir bacterihemia, el que signiflca que en
aquests casos. la seva constataci6 quasi absoluta, no to mes que
un valor secundari en el desenrotllo del sindrome. No estem,
doncs, autoritzats a qualificar tals casosde septicemia neumocd-
cica i si sols de neumonia amb neuntococenlia. Pero hi han a!-
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tres casos de neumonia alguns amb lesio local remisa, amb

greus transtorns del sensori, fregiiencia do pols, disnea inten-

sissima, diarrees, febre molt alta i mes perllongada, a voltes,

que d'ordinari, i fins a despit de la evolucio del dany local, en

quins la greuetat del sindrome depen de la infeccio hematica. La

major part dels quo moron es per la infeccio de la sang, sons

negar que n'hi ban d'altres que acaben fatabnent sense la inter-

vencio primordial do la bacterihenlia, ja que acurats anali^'is
post-morrtem, han demostrat que no tots els cadavers de neumo-

nies tenen neumococs a la sang. Simon obtingue resultat nega-

tiu en el 20 0/o dels casos, debent adtnetres que en els tals, hi

hague si una bactoriemia transitoria durant la vfda, mes que les

forces bactericides venceren la infeccio, sucombint els malalts

per insuficiencia cardiaca, renal o per altres trastorns fisio-pa-

tologics. Ales signifiratius son encara els easos do neumonia

amb metastasis; en ordre de fregiiencia es presenten les endo-

carditis, Is meningitis, purulenta a voltes, los artritis, gene-

raiment monoarticulars, seroses, mes que poden arribar a la

supuracio, parotiditis, mes rarament existeixen osteomielitis,

adenitis, peritonitis, abeesos musculars i cutanis, pericardi-

tis, trombofiebitis i artoritis. Algunes localitzacions es presen-

ten aillades o on asociacions diferentes, essent la mes fregiienta

I'endocarditis acompanyada de meningitis. En tots aquests pro-

cesos l'examen de la sang demostra la prosencia de neumococs

on inasa, to mateix quo en el liquit cefalraquidi, vossaments

articulars i focus supuratius, coin se troben tambe en aquells

casos d'infeccio hemi"ttica, per dit germe, quo no van acompa-

nyats de neumonia, veritable septicemia neumocdcica sense

neumonia, i que son consequcncia directa d'otitis mitja, angi-

nes, amigdalitis, colecistitis, etc. etc. Sigui la que vulgui la porta

d'entrada i la lesio initial, tots ells es revelen per un sindrome

d'infeccid general greu, amb febre alta, continua generalment,

intermitent a voltes, amb gratis oscilacions, predominant fins a

tat punt, els fenomens generals sobre els locals, quo on alguns

casos sembla que ens trobem devant d'una infeccio criptogene-

tica. Aixis coin la primera serie de casos exposats deurien esser

considerats i qualificats coin neumonia anlb neumococemia,

aquests dos tiltims grups son, amb tot vigor, voritables i catego-

riques septicemies neumocociques en is moderna o lnillor ac-

tual aeepcio de la paraula. He analitzat en detail, Is patogenia

do la neumococia perque es a molt judici, el proces que millor
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posa on relleu les diferencies entre septicemia i toxemia (toxi

infections), amb o sense bacterihemia i perque el seu estudi

porta com do la ma, a ('exacta comprensio d'aquests conceptes.

La deflnicio dels termes bacterihemia, toxi-infeccio i septicemia

es despren, corn fruit madur, do les considerations prece-

dents.

La bacterihemia no es mes que un simptoma, la preseneia

transitoria en la sang dels germens especifics d'una infeccio

o d'altres asociades.
Toxi-infeccio (toxemies) es el proces en el quin la infeccio

esth localitzada, no circulant microbis on la sang infra-vitam,

pero amb reaccio general per la intoxicacio mes o menys in-

tensa.

Septicemia es una malaltia infecciosa generalitzada amb bac-
terihernia constant, i en quina la infeccio hemhtica i de tots els

argues doming, en sa patogenia per sobre la lesio infectiva lo-

cal i es causa primera do la greuetat del sindrome.
Hi ha quo for una aclaracio, pet que respecta a les toxi-in-

feccions, ja que sa definicio s'aten extrictament a ses caracteris-
tiques fisio-patologiques i en clinica to un sentit quelcom mes
ample, ja que en elles pot existir la bacterihemia de una manera
transitoria i circunstancial.

No es, doncs, la nocio etiologica, en la majoria de les infec-
tions bacterianes. Ia que determina el coucepte de septicemia,
sino la patogenetica, poguont un mateix microbi, encara que no
tots, donar origen a septicemies o toxi-infeccions amb o sense
bacterihemia, do manera que, dins d'una mateixa infeccio, indis-
cutiblement especifica, pot haver-hi casos d'una i altre natura-
lesa. Son on poe nombre les batteries patogones que, inoculades
espontaniament en l'organisme, tinguin la virtualitat d'engen-
drar fatal i exclusivament una septicemia, poguent afirmar-se
quo, dins d'aquest mecanisme patogenic, hi ha una certa facultat
discretional, que no pot esser atribut exclusiu del microbi, ni
tampoc de l'organisme sol, sino resultat del conflicte dels dos.
I aqui del paper del microbi i del terreny amb ses diferentes
caracteristiques substantives i accidentals i de la via d'inocula-
cio. Crec innecesari citar exemples, pero no estarh de mes recor-
dar les multiples varietats de procesos infectius degudes at
estreptococ, des de l'erisipela benigna, lesions supuratives locals
circunscrites, phlegmalia alia dolens, fins les formes septicemi-
ques pures i la piohemia amb abscesos metastasics; tot aixo ex-
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plieable do manera esquematica i simplista per graus diferents
de virulencia i conditions diverses d'inoculacio.

Peru hi ha tin rodult nombre d'infeccions que son septice-

mies .per se, quo son sempre septicemies i aqui si que es la nociil
etiologica la base de clasificacio , si be aixo es discutible per a
alguna d ' elles . Sols ens atrevim a incloure entre elles a la febre
de Malta, la peste bubunica, la febre groga i els exantemes aguts,

corn es Ildgic suposar , rnalgrat el desconeixement del germe
productor , pels sews caracters fisio-patolugics.

A n'aquests tipus d'infeccions bacterianes , poden asimilar-se

certes septicemies causades per parasits animats tals corn la si-

filis ( treponema pallida), la febre o tifus recurrent ( Spiro-

cheeta Obermeier ), la tik fever , febre recidivant , malaltia del

son (tripanosoma (rambiense) i altres varies.

Per a resumir, doves , creiem que hi han infeccions per in-

toxicacio , exclusivament ( toxi-infeccions ). on que el microbi

envenena 1'organisme amb ses toxines , sense invadir la sang

circulanta ( tetanos, difteria, etc .) i que son les menys: infeccions

que poden donar Hoc a sindromes toxemies, amb o sense bacte-

rihernia, unes vegades , i a sindrornes septicemies altres, amb

bacterihemia ( que podriem qualificar , sota aquest punt do vista

patogenic , d'infeccions discrecionals ) son les mes nombroses

(les degudes al neumococ , estreptococ . estafilococ , bacil de

Friedlander . coli•bacil . tifo• bacil , bacil antracis, gonococ, menin-

gococ, tetrogen , el proteus, etc., etc.. i altres germens descone-

guts fins fa pot: bacterium exiguum, el antllroposepticum , etc.),

i per ultim, infeccions exclusivament septicemiques per se, que

son les ja referides.

Encara que el concepte i la clasificacio de les septicemies

sentats per nosaltres , sigui resultat de I'analisis dels fets clinics

i do son raonament logic, a la Ruin do les modernes doctrines,

no tots els autors, corn he dit al principi , coincideixen entre si

ni amb nostre criteri . Aixi, per exemple, Jordi Jochmann, en

el capitol -Afeccions septicemiques' del Tractat de Medecina

Interns ' do L. Mohr i R. Staehelin (1913), defineix , corn segueix.

les septicemies:
-Nomeneln septicemies les malalties causades per penetra-

cio de germens especIfics, sobre tot cots piogens, es les vies

sanguinia i limfatica del cos humiI i fins solzament per la absor-

cio do ses toxines; aitals malalties estan caracteritzades per fe-

nomens d'envenenament i sovint per l'aparicio d'inflamacions i
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supuracions metastasiques•. Veigis quant Hies amples son els li-

mits d'aquesta definicio que colnpren melds les toxines pures.

En la matoixa obra In infeccio eberthiana no esta inclosa entre

les septicemies, essent estudiada apart d'elles, en un capitol es-

pecial, on sofa I'epigraf ^Afeccions tifiques>, s'estudien totes

ses varietats.

A nosaltres, I'estudi de les molt variades i particulars formes

do desenrotilo do In infeccio eborthiana i de sa patogenia, ens

porta a clasificar-la entre les infections del segon grup o siguin

les nomenades discrecionals. No sempre aquests malalts presen-

ton el quadre clinic de I'anomenat tifus abdominal, essent pet

eontrari, una de les malalties elinicament policromes amb infi-

nita varietat de formes i Inatisos. Pero, fent an esforq per clasi-

ficar-les, es poden reduir a un cert nombre de formes-tipus, quina

descripcio, quelcom esquenlatica, anem a intentar. As indubtable

quo hi han casos que presenten el quadre de la gastro-enteritis

aguda i fins del cobra nostras; es In gastro-enteritis tfaca i esthn

caracteritzats per sa irrupcio sfi bita, amb vomits, diarrea, violents

dolors de ventre i febre de dos o tres dies. El tifo-basil es culti-

vable en les feces i In reaecio serolbgica especifica es possitiva,

poguen faltar el basil en la sang. Aquestes investigations bacte-

riolbgiques i la curta duracio i beniguitat del proses posen fora

do dubte quo l'accio del bacil es limita a la superficie intestinal,

sense invasio de les vies limfittiques profoudes i sense formacio

de Ilagues, constituint un veritable i exclusiu quadre toxic, una

toxemia o toxi-infeccio. Ja antigament havien sigut observats

quadres corn aquests, clasificats de tal naturalesa solzament per

raons epidemiolbgiques. Al costat d'aquesta, hi ha altra forma,

ja mes nombrosa, que Griessinger Thu el primer en descriure:

el tifits levissilnus, en la que, apart una vaga sensacio de malal-

tia, decaiment, perdua de forces i gana, febre minima i de curia

duracio i algun augment do volum de in melsa, no presenta el

sindrome res caracteristic que ens pugui portar at diagnostic de

tifus. A vegades les investigations bacteriologiques i serolbgi-

ques no son suficients tampoc per a sentar-lo amb tota certesa,

tota vegada que si no's troba el germe a la sang, la presencia de

tifo-bacils en les dejeccions i I'existencia d'aglutinacio at primer

examen, fa sols verosimil el diagnostic, puix per aquests cols fets

podria tractar-se d'un portador do germens ja curat. Corn la va-

rietat anterior fdn ja diagnosticada d'antic per sa relacio etiolb-

gica amb altres casos de tifus indiscutibles. Es interesanta tamb6
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la varietat nomenada tifus ambulatorius, amb escasa reaccio ge-

neral i en quip poden, pero subrevindre complications greus

com pertorbacions o enterorragies, quo acaben en algun cas fa-

talment, demostrant I'autopsia lesions especifiques considera-

bles per sa intensitat o extensio.

Abans del descobriment del bacil d'Eberth. Libermeister i

Curschmann descrigueren un tifus apiretic, amb cefalalgia, a to-
rexia, extrenyiment, fins amb roseola i sense febre. Moderna

ment, encara quo ha sigut posat en dubte per algun autor, es

creu en sa existencia i es d'esperar que son estudi bacteriologic
i serologic acabi la discusiO. Victor Audibert (Sobro l'eberthie-

mia - Gazette des Hospitaux> - 1910) ha trobat el bacil

d'Ebert en ]a sang on un cas do tifus sense febre. Brouli i Rene
Toupet refereixen tambe altre cas sense febre i amb hemocul-

tura possitiva. Provablement, algun dells hauria presentat algu-

na elevacio termica, donada la dilicultat de for aquesta obser-

vacio frequent i metlldicament. Es do creure que on moltes

d'aquestes formes no deu trobar s'hi el microbi en ]a sang i s'ex-

plicarien admeteut que sa genesi sigui debuda a un nombre tan

petit de microbis quo no's generalitzarien i son desenrotllo es

limitaria a petits focus, no poguent, per tant, ses escases toxines,

portar la temperatura per sobre do la normal (Schotsmuller).

Totes aquestes varietats formen un grup que antra de pie dins

do les malalties infeecioses denominades toxi-infeccions o t.oxe-

mies, i, seria en va, voiguer considerar-les com verdaderes sep-
ticemios. malgrat existir en moltes d'elles bacterihenlia mes o

menys transitoria. La primera forma o sigui la gastro-enteritis
tifica deu excluir-se de les infections septiques, perque on aital

proces of germe no sots no dona Iloc a infecc]o hemOtica, sing

quo no arriba a determinar les especifiques lesions de Is dotie-
nenteria, no passant d'una Ileugera infeceio mes o menys inten-

sa i extensa de la mucosa intestinal i fins de la gastriea. Son
comenc subit, son periode d'incubacio i sa greu evolucio confir-
men aquest criteri. Les altres tres varietats tampoe poden esser
considerades com septicemies, iota vegada que amb lesions in-
testinals lleugeres o greus, fins el punt de poguer causar is mort

per peritonitis o enterorragia, no hi ha el sindrome de la infec-
cio hematica i la reaccio general es sempre remisa, amb Ileuge-

res i greus temperatures i this faltant en absolut la febre en els
casos do tifus apiretic.

La patogenia d'aquest grup do formes sembla donar la rao
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als que neguen que tifoidia sigui una malaltia general, conside-

rant-la com una malaltia de ventre, del sistema dels vasos lim-

t'atics abdominals. Pero en oposicio a n'aquest grup, n'hi ha un

un altre, amb sindromes molt variats i eberthihema constant.

en quips malalts no hi ha cap lesio intestinal, veritables septice-

mies eberthianes, extra-intestinals, sense dotienenteria. Aques-

tes formes han sigut primerament estudiades per Darjou i Le-

sieur (<Jounal do Phisiologie et do Pathologic general. 1901) i

en la mateixa publicacio Besancon i Philibert n'han reunit 55

casos. Lenhartz comunica el cas d'uu nen que en vida havia pre-

sentat el tifo-bacil en la sang en gran quantitat; els feuomens

morbosos consistiren en sopor, convulsions, tetania, incoordi-

nacio de moviments oculars, cianosis, astenia cardiaca i febre

alta. No hi havia roseola ni la inelsa era palpable. En I'autopsia

no's trobaren ulcerations iii sisquera tumefaccions del folicul i

plaques de Peyer ni infiltracio dels ganglis mesenteries. Wei-

chard ha deserit una observacio semblanta. Ili han casos corn el

de Schotsniiiller, que on vida presenti el quadre tipic del tifus

abdominal i I'autopsia demostra la manca absoluta de lesions

intestinals i limfatiques. Ps notable tambe, a n'aquest respects,

I'ausencia de lesions de la mucosa, on la febre tifoidea dels Hens.

Altres autors han deserit vans interesants casos d'endocarditis

eberthianes primitives, alguna amb gran malignitat, sense cap

simptome de dotienenteria. L'eseola antiga observa casos do

septicemia eberthiana amb localitzacions diverses i exclusives

d'aquelles de I'aparell limfatic mesenteric; aixis, Wagner descri-

gue el neumo-tifus, Rokitauski el laringo-tifus i meuingo-tifus,

etcetera. En aquests casos existeix sempre bacterihemia especi-

8ca i hi ha absentia de lesions intestinals. No deuen, doncs, con-

fondres amb els casos amb lesions metastasiques, complications

del titus abdominal tipic, tats com les dels orgues nomenats pa-

rotiditis, colecistitis, otitis, periostitis, osteomielitis, pleuresia,

pericarditis, etc., etc. Donen lloc, doncs, aquesta serie de casos,

a altre grup, francament, indiscutiblement septicemic, veritables

septicemies pures, amb presencia constant del tifo-bacil en la

sang i sense les lesions especifiques del sisterna Iimfatic abdo-

minal. Les caracteristiques fisio patologiques d'aquests casos,

potser depenguin per algun d'ells, com havia ja sogerit abans,

do la via d'inoculacio. La disemiuacio del tifus no's verifica sem-

pro per via hidrica exclussivament i al contagi d'hoine a home,

hi ha que afegir-hi altres mecanismes que excloeixen l'entrada
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per os. Tal possibilitat l'ofreixen les observations del paper dels
insectes en la propagacio d'aquesta infeccio. S'ha trobat el tifo-
bacil en el cos de les puses , mosques , mosquits i xinxes i s'ha
demostrat experimontalment sobre l home; son paper transmi
sor possitiu , fent picar a dos subjectes per xinxes en quina sang
hi havia el tifo - bacil, contragent ambdos la febre tifoidea (Fo-

rest , Durson tThe Journal of the american medical associa-

tion . 190:)).

Altre via verosimil corn provocadora d'infeccions hemitti-

ques sense lesions intestinals , son les amigdales.

Pero en realitat , tots els casos estudiats fins aqui no cons-
titueixen rues que una excepcio, essent la majoria els que pre-
senten el sindrome clasic del anomenat tifus abdominal o febre
tifuidia i son aquests els susceptibles de discusio , considerant

los, ja com una malaltia general o senzillament corn una afec-
cio del sistema dels vasos , ganglis i foliculs linfatics intestinals

i abdominals . La suaciencia del bacil de Eberth corn generado-

ra d'infeccions primitivament septicemiques en les quo no's

troben lesions intestinals , es ja un argument en pro dels quo

consideren el tifus clasic com una malaltia general . Els que, pel

contrari , sols l'admeten corn una malaltia abdominal , apoien el

seu criteri en la significacio patogenica de la correlacio exis-

tents entre les lesions intestinals especifiques d'un costat i el
title termic i la reaecio general d ' altre. Els rars casos, seguits

de necropsia , at comensarncnt de la malaltia , demostren, en
cfecte, que la iniciacio de la temperatura coincideix amb el co-
mensament de les lesions intestinals caracteristiques , que, en
aquest periode , consisteixen en hiperhemia i tumefaccio de la
mucosa, especialment en la regio del ileon inferior . En els pe-
riodes d'increment , acme, amfibol i defervescencia , hi ha tambe
una estreta relacio entre els processos ulceratiu i migratori, a to
llarg del sistema limfatic i la pirexia , amb tots els simptomes
que la integren , especialment la curva termica . Creuen tambe
altarnent demostratiu i ho es en apariencia , el fet de que les
recaigudes i recidives , quo's tradueixen per un sindrome de
fisonomia clinica, identica a la malaltia primaria, encara que
variable en greuetat , vaigin sempre acompanyades de la for-
macio de noves lesions intestinals , de tal manera, que coinci-
deix la recidiva amb la goneracio de alterations anatomiques
noves, identiques tamb6 a les lesions primitives ; trobant-se en
la autopsia , dos estadis de lesions , un at costat del altre; rileeres
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antigues, en vies de cicatritzacio, corresponent al primer atac
i altres mes rescents quo corresponen a la epoca de la recidiva.
Interpretant els fets segons sa manera de veurer, Posen en re-
lleu la significacio preponderanta del proces local, en la pato-
genia de la recidiva, ja que l'evoluci6 del sindrome general 6s
profundarnent modificada per l'aparicio del nou proces anato-
mic, fins el punt.de subordinar a n'aquest tot el quadre sinto-
matic. Suposant que les lesions dels foliculs son nova porta
d'entrada, deguda a 1'irrupci.o, des de el budell de nous gerrnens,

que una vegada instalats desenrotllen tot el proces anatom-
patologic; a quin eompas reaccionaria el organisme. Fins cert
punt I'interpretacio dels fets es llogica i atraienta pero, apart

de quo aixo va contra la doctrina actual de l'immunitat, no ens

expliquem certs fets d'observacio: <Sabem que'ls tifobacils, des

de la segona setmana, en endevant, pasen continuament, on
gran nombre, a traves del budell, per que pasen, doncs, a tra-

ves dels foliculs, sons inodificar-los, per a despres, en els casos

de recidiva, a vegades despres de tres setmanes de apirexia,
atacar, en un moment donat, simultaniament, molts foliculs,
diseminats en diferents punts del budell i transformar-los on
Ilaga? Coln no son atacats succesivament, estant sempre pre
sent el microbi en el budell? Coin explicar aquest concepte de
nova invasio microbiana, d'origen exogen, amb les nrodernes
teorles de I'immunitat. (Schotsrniiller). Es mes racional inter-
pretar els fets partint de la base que la nova localitzaci6 6s
d'origen endogen i el renovat i contemporani atac do nous
foliculs a vegades molt distanciats pot cols esser explicada amb
la nova invasi6 de la paret intestinal per via limtatica, despres
d'infeetats els vasos limfdtics del mesenteri, per 'gerrnens tifics
procedents d'altres orgues; moll dell ossos; melsa; ganglis lim-
fatics. Schotsmnller ereti que aquest fet es cert. Inclina a
n'aquesta intorprotacio en quina l'infeccio general ho es tot,
l'observacio de que les recidives sou mes frequents quan el
malalt presenta certes caractoristiques que per sa existencia
fan preveure sa aparicio. Aixis son de teener quan persisteix la
tumofacci.o do la inelsa, o quan existeixen oscilacions no moti-
vades del pols o oscilacions febrils Ileugores, de poques deci.-
mes, despres do la apirexia, lo propi que quan falta el periode
de temperatures subnornials que segueixen a la caiguda de la
febre, Totes aquestes s-)n circunstancies quo res tenon quo veu-
re amb coves invasions microbianes d'origen exogen. I ja,
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apart d'aquesta giiestio do les recidives, hi ha qu'esmentar unit

porcio de fets quo parlen a favor del concepts de septicemia.

Es digne d'atencio que l'intensitat de les alterations intestinals,

el nombre i 1'extonsio dels foliculs limfatics i do les plaques de

Payer atacades i de les llagues spin molt variats en cada cas

particular i no estan on relacio proportional alnb la greuetat

de Ia malaltia, essent generalment mss petites del quo aquesta

havia fet sospitar. Hi han casos en els quo solament alguns fo-

Ifcols i un petit nombre do plaques de Payer estaven tumefac-

tes i la malaltia foe taut greu quo causi la mort sense el concurs

de complications. Pel contrari, en el tifus sense alterations

intestinals es rar no trobar el tifo-basil en els vasos limfatics

del mosenteri i sempre es troben on la melsa i en In sang. Es

tambe importantisim a n'aquest respecte, l'cstudi de la bacteri-

helnia on el titus abdominal clasic. La bacterihemia es absoluta-

ntent conste'i t durant tot el title febril i ha sigut demostrat, on

el quo va do sigle, primer per Schotsmiiller, i confirmat per

Courmont i Lesicur, [(oily i aitres quo els tifobacils circulen en

la sang des de of primer this at nltim dia do la curva termica.

El nombre de circulants no esta en relaci,'l antb I'in-

tensitat ui amb I'extensio de les lesions ulceratives intestinals i

existoixen cases do tifus abdominal en els quo l'invasio do la

sang sobresurt de tal mauera on el quadre morbus, enfrout de

alterations intestinals minimes, quo aquesta sola circunstancia

portaa qualificar•los de septicemios. Colnparant-los amb I'endo.

carditis estreptococica, lrtalaltia esencialment septica, s'obser-

va quo el nombre do microbis circulants os, alnb gran fragiien-

cia, major que en aquesta. Selliiffuor conta, en un cas de tffoi-

dia, 872 g'rmens on 1'5 c. c. En general, el nombre do microbis

circulants esta en relacio directa amb l'altura de la tenlpera-

inra i la greuetat dh la malaltia i son augment i disminu

cio diaria correspon, pot rites o menys, at desenrotilo do la

curva

En els casos fatals s'observa an augment progresiu. Durant

els et'ilners brots termics do la convalescencia es troven tambe

gerineus en la sang. K:tyrer ha trobat of tifo-bacil en In sang,

on el 100 0/ dels casos, es a dir on tots, pero per arribar a

n'aquest sorprenent resultat ha sigut necesaria la perfeccio dots

lnitjans de cultiu, empleant ultimanlent cons el miller el agar

bilis o la bills pura. No es d'extranyar que entro nosaltres, quo

contiuuem empleant rutinariameut,apartalgunes conlptades ex-
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cepcions, el brow com mitja de sembra do les hemocultures, el
resultat signi positiu on comptats casos. Schotsmiillor crew que'l
bacil no's troba a la sang en els periodes apiretics i dubta do
les afirmacions contraries coin les de Mayer, Conradi, Renner i
Muller. Segons dit autor, si no'fa una comprovacio continua de
la tomperatura rectal, aitals afrmacions no tenen cap valor.
Conradi diu haver trobat bacils en la sang on el periode d'incu-
baci.o: vuit, once i fins vintiquatro dies abans del
do la temperatura, cosa que tambe posa en dubte Schotsmiiller
per a qui es axiomatic quo an els malalts de tifus, febre signifl-
ca inicrobis a la sang, no trobant-s'en-hi en el periode d'apire-
xia. Adeines es troba el bacil d'Eberth en les depositions, aug-
mentant en nombre des do la primera fins a [a tercera setmana

inclusiu i dlslnlnulnt an Is quarta. Es troba tambe en l'orina i

on el budell essent mes nombrosos en les parts altes, escasos

en el budell gros i abondants on el ileon superior i en el jeju,
forinant a voltes on el duode i on l'ostomac cultius pars. Es tro-
va no rarament on l'esofag, faringe i amigdales. La bufeta bliar

es son orgue d'habitual estada fins molt despres do la curacio,

i la nielsa els allotja generalment, coin els ganglis mesenterics.
Creiem, doves, contar aunb arguments sufieients per a in-

clinar-nos del costat dels que consideren el tifus abdominal

coin una septicemia i deixen en segon terine, en sa patogenia,
les lesions intestinals; recordant, no obstant, quo el bacil de

Ebert es dell quo poden donar lloc a casos do senzilla intoxica-

cio. i a altres quo son sopticemies sense localitzacio intestinal.
La presencia absolutament constant del tifobacil on la cir

culacio general, durant tot l'acte termic,saexistencia en part de
la eirculacio limfatica, la proporcionalitat entre el nombre de
germens a la sang i I'altura do la febre i in greuetat do la malal-
tia, les variacions del Hombre en armonia amb les de la curva

son augment progresiu o sa disiuiuucio coin factor
pronhstic positiu; sa desaparicio amb la caiguda de la tebre; la
geueralitzacio del microbi a tots els orgues i sa multiplicacio
on algun d'ells (gan(rlis limfatics, melsa) d'una part i la falta do
relacio proportional entre les lesions de la inucosa intestinal i
la greuetat de la in!eccio, out uu cas donat; la dificultat de do-
mostrar, coin ports d'entrada, els foliculs i plaques de Foyer
afectes, difieultat que augmenta quan s'estudien les recidives,
d'altre, son considerations que sobren per a veurer on la infec-
cio hematica el factor primordial de la patogenia d'aquesta ma-
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laltia. Per, no pot douar-se per resolt i aclarat el mecanisme
patogenetic, tots vegada que hi hall punts foscos quo estan per
aclarir. Ningd pot afirmar d'una manera categorica si el proc6s
intestinal especific es la lesio primaria, veritable porta d'entra-
da, o si es un determinisme secundari, encara que preeminent.

Resolguis, pero, aquesta interesantissima giiestio de pato -
genia, en el sentit que's vulga, no cambiara el concepte de sep
ticemia que nosaltres tenim format.

He insistit, en detail, sobre la patogenia del tifus abdomi-
nal perqu6 0 importancia i traseendencia capitals en el capitol
del tractament, sobre tot per lo que a la dietetiea es refereix:
ja que la lledicina no pot caminar a la v6ntura, essent necessa-
ri poseir una concepcio doctrinal d'una malaltia donada, si's vol
abordar cientificament son tractament i encara quo tota teoria
deu Esser jutjada, clinicament, per sa aplicacio al inalalt; el cri-
teri per excelencia d'un sistema medic es la terapeutiea, el va-
lor de la praetica mediea este en relacio directa amb el criteri
do patologia general quo i'inspira. Si b6 en ocasions tenim, pe-
rO, que acudir al empirisme, dunes, corn diu Claudi Bernat, el
empirisme no pot despreciar-se 6ssent an gran recurs i ajuda
en un art que, com la Medecina, se esta continuament obligat a
obrar, pet-6 cols com un compas d'espera, no coin uu estat de-
finitiu i el ideal de la Medecina 6s lliurar-se d'ell,

TRACTAMENT

Aixi el tractainent de la septicemia oberthiana seguit per
nosaltres, encara que nascut a la capsalera del malalt, fruit Iasi

exclusiu de l'observacio clinica i determinat per la significacio

o millor pel fracas de tractaments seguits anteriorment, a ros-

tra sortida de I'escola do Medecina i inspirats en les ensenyan-

ses do il•lustres mestres, de venerable memoria, to, pero, la pre-
tensio d'apoiarse en conceptes doctrinals, alguns gees on pugna

amb les modernes teories mediques i altres, els m6s importants

potser, que estiln fora del could pensar do nostra actual ge-

neracio nredica. Repeteixo quo son els fets, crec ubservats amb

tota fredo, sense geus d'apasionament, els que guien uostra accio

terapeutiea, dietetiea i niedicamentosa i els que primer i prin-

cipalment ens portaren pels nous Gamins, pero creiem poguer

fonamentar-los on consideracions teoriques no desproveides de

fonament. I aixo ens cornplau molt, puix encara que val m6s un
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fat ben observat que cent teories i que el resultat practic del
tractament seguit per nosaltres, durant mes de sis anys en un
Hombre ja bastant extens de casos clinics, assent-nos per demes
favorable (fins el punt de no haver perdut en aquest temps ni
un sol tifodic, quan amb els tractaments anteriors teniem una
ostadistica veritablement calamitosa), seria motiu suficiout per
a continuar-lo empiricanlellt, el poguer fonamentar-lo sempre
es una major garantia. No meneionare tan sots el tractament es-
pecific que no he tingut ui buscat ocasio d'assajar. Ni tampoc
vaig a ocupar-me en donar una idea general del tractament in-
tegral de la malaltia, sino que, atenint me al caracter i fiualitat
de nostra rennib, em linlitare a expresar i a exposar lo que pu
gui tindrer d'original of tractament que jo segueixo. Inieiarem
nostra practica rnedica amb gran entusiasme, pero amb escas
llastre eientific i experiencia hula. En tats condieions no podiem
for Hies que imitar lo vist en les cliniques de la Facultat i en les
infermeries del Hospital. En aquolla epoca (al acabar del so-
gle xix i comonsarnents del xx) estaba do moda on el tractament
dels tifodics la balneacio pal metode de Brandt, quelconi dolci-
ficat i el regisnle lacti casi exclusiu. No era possible parlar d'al-
tre alimentacio, dones, inclds et brou era considerat, coin digud
Bouchard, un compost do verins i el tractament medicamentos,
purament sinlptomatic, es iimitaba on la majoria dels casos a un
deceit de quina o a quoleom tant anodi. La terapeutica era poc
menys quo expectanta, reduint-se, corn deien nostres mestres, a
ajudar a la natura. Pero, do quina manera! amb una alimentacio
taut disbaratada cone la dieta do Ilet exclusiva, sostinguda du-
rant setmanes i fins mesos i intentant moderar la tomperatura
quan aquesta paws dels 39° o 39'5". L'ohservacio atenta de nos-
tres malalts i la d'altres, tractats per identics procediments, ens
porta la conviccio de quo, apart algunes rares formes atiixiques
c adinamiques o els que eren victimes d'alguna complicacio
agudisima, coin una perforacio o hemorragia, la major part dels
quo morien presentaven quadres hiperpiretics, generalment
amb curva continua, alta i perllongada, i estat tific en molts
dells i, d'ordinari, acabaden amb el quadre nomenat d'intoxica-
cie bulbar o amb el d'insuficiencia cardio-renal. En altres casos
do formes perllongades, no taut nombrosos, la desnutricio que
ougendra I'exagerada desintogracio nitrogenada, quo acoln-
panya sempre aquets procesos febrils, no contrarrestada per
una alimentacio insuficienta; mes que la hipertermia creiem era
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la responsable del exit fatal. Aquests malalts, mes que de sa

ma',altia, morien d'inanicio. Faltaba, dones, a nostra vista que el

sindrome hiperpirexia, quasi son simptoma cardinal ]a hiperter-

mia, o quelcom de quo ella era expresio i les grans perdues,
principalment en nitrogen no compensades, que l'acompanyen,

eren els que provocaven I'aparicio d'aquests quadres, qualificats

de hipertroxies, amb quo morien els malalts, i en quins, en nos-

tre sentit, la intoxicacio, que no ens proposem ni remotament

negar, no es mes que un factor, en quip no sahom si predomina

la d'origen enrl,lgen o ]a d'origen ex6gen.
Era, dones, logic i es desprenia corn corolari terapeutic,

combatre la febre, no solament la temperature do la que no es

mes que un element i alimentar al malalt d'una manera mes ra-

tional i efectiva Pere, com atrevir-s'hi ! Per un costat la febre

ens havia sigut ensenyada com una reaccio defensiva do l'orga-

nisme, quo convenia respectar i les idees dominantes sobre la

nutricio corrien per altres camins ben diferents de nostra ma-

nera de vourer; precisament, per aquells temps, la dicta hidrica,
mes o menys per!longada, havia fet nombrosos adeptes. Agre-

guis a n'aixd l'imposibilitat do portar a la pncetica domiciliaria,

nnica a qui pertenoixien nostres malalts, la balneacio sabiament
aplicada, i el descredit en que havih caigut la medicacio anti-
piretica, corn reaccio at abils quo d'ella s'havia fet en epoca no

Ilunyana. Amb tot, animat pols resultats alenadors obtinguts en

nostres timits i vacilants tantejos i prescindint, fins a cert punt,

del critori d'altre, sempre respectable, anavem intensificant i

perfeecionant nostre metode, que apliquem avui sempre que

esta racionalment indicat. La indicacio principal existeix en la

majoria del casos de septicemia eberthiana, del anomenat tifus

abdominal, en quin quadre clinic predomini el sindrome de la

infeccio hematica, la reaccio general sobre el dany local. Les
formes ataxo-adinamiques, les amb greus complicacions hepati-

ques o les amb metastasis meningees son poc assequibles a sa

eficacia, essent les hiperpiretiques les d'eleccio.

Nostre metode terapeutic es fonamenta en dos punts capi-

tals: Alimentacio mixta i abondanta i jugulacio de ]a febre mit-

jansant la medicacio antipiretica. La necessitat d'alimentar amb

llarguesa als malalts de tifus, to el seu fonament on la Ilarga du-

racio del proces i on la perdua maxima que, de forces, energia

i per tant de resistencia suposa el extraordinari augment del

consum dels albuminoids. En alguns d'aquests malalts, foren ob-



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 231

servades perdues fins de 12 grams de nitrogen que significa un

consum de mes de 250 grs. de earn muscular (Engel, Svenson).
Es veritat quo a n'aquestes perdues contribuiria l'alitnentacio

insuficionta d'aquells malalts. Aixi s'expliquen les perdues
grans de pes, que solen observar-se en els tifodies de llarga du-
racio, mirades amb indiferencia com quelcom inevitable. No es
rar veurer disminucions diaries de 350 grs. i de den a vint kilos
en total, al acahar el proces (Sehotsmiiller). Es obvi quo, disgre-
gacions tant importants tenen que minvar la resistencia orga-
nica i no pot dubtar-se, que amb tals contingencies, deuen fal-
tar a l'orgauislne substancies fonamentals, quo necessita per a
la formacio de substancies immunitzants (Schotsmfiller). Es ne-
cesari doncs administrar a l'organisme una quantitate d'albumi-
nes major que la normal. Les experiencies do Voit, HOsin, Pu-
ritz i altres han posat en relleu que durant les pirexies los
substancies alimenticies son ben utilitzades i quo el coeficient

do I'asimilacio es tan elevat en la alimentacio abundanta com
en 1'alimentaci6 insuficienta. Schotsmiiller cita un cas alimentat
abondantment, en que la perdua de pes, despres d'un proces de
sis setmanes fou solzament de 1`5 kgs. i altres semblants. Nosal-
tres, encar que no hem realitzat pesades comparatives, per
1'estat de nutricio aparent tonim la seguretat de contar amb
varis casos somblans. Pel fet do la suplencia de les albumines
pels hidrats de carbo i les grases, quan aquests aliments entren
en una bona part en la dieta del febricitant, ens evitem tenir
que donar quantitats majors, del doble i fins a vegades no es
precis aribar a tal quantitat. Tots aquests son fets indiscutibles
quo ningu podra negar, pero ben pocs es preocupen de cumplir
los indications a que donee lloc, o, tot lo mes, les cumpleixen
d'una manera deficienta amb 1'alimentaci6 liquida. Hi han altres
raons que apoien aquest criteri; as un fet ben observat que
1'organisme resisteix tant millor l'accio de les metzines, quant
mes robust es i quant mes floreixent esta son estat de nutricio.
El pes, ]a constitucio del individu i fins el trobarse en plena
digestio, son factors que contribueixen a determinar si aixo
pot dirse, el grau de greuetat d'una intoxicacio enfront una
determinada clasp i dosis de metzina; els morfinomens necessi-
ten quantitats majors de morfina, per a notar sos habituals
efectes, quan estan en plena digestio o immediatament despres
i es observacio torrent que el alcohol i el tabac son millor so-
portats i a dosis majors, despres d'un repas abundant i que es,
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en deju, quan intoxiquen mes facilment. I ja sabem que, on ul-

tim terme, la infecci6 pot equipararse a una intoxicacio i que

els microbis obren per sa aecio toxica i no parasitaria. Canalis

i Marpurgo triomfen de 1'immunitat dels colours, contra el car-

boncle at dejuni. En els malalts febrils sotsmesos

a dieta hidrica o a altres menys riguroses pero insuficientes,

ademes del enderrocament alhuminoidi i de la autofagia que

l'acompanya, es produeix un estat de autointoxicacio, per In re

tencio de productes insuficientment, oxidats i In aparicio de

substancies tats com la acetona, que es pot despistar en l'orina.

Els grans dejunadors do profesio, suspenon in experiencia en

quart 1'acetona aparoix on I'orina. Jo vaig podor observar un

malalt apiretic, diagndsticat equivocadament de crane gastric

que als quinze dies do dicta /amis, presenta acetona a l'orina,

hale caracteristic i vomits acetonemics, que posaren en peril) la

vida del malalt i quo desaparegueren taut prompte com el ma-

lalt pogue alimentar-se. Yogis el gran perill de la aparicio d'aee-

tona puix implica la possible formacio d'un circol vicios ben

dificil, a vegades impossible, de venter: la inanicio deterniina
(.'aparicio de t'acetona i aquosta els vomits acetonemics que

perllonguen in inanicio. A n'aquestes considerations argiiiran

potser els partidaris de l'alimontacio li:quida exclusiva, que la
dieta de brou i Ilet pot subvenir a les necessitats i perdu^s del

febricitant, pero aixo, quo on teoria podria defonsarse, en la

practica resulte impossible.

Sense dubtar, direm quo el brou, vegetal o animal, to un

valor alimentici despreciable, no obrant sing com estimulant i

eupeptic. La )let, quo on la primera infantesa es un aliment com-

plet, deixa de esser-ho pel adult i adhuc per a el non, despres dots

primers mosos do vida. Veritat quo en l'individu sa es un ali-

ment de primer ordre, puix os un mitja aquos que conte on di-

solucio sals, on sucre, on estat de semi-solucio i

cossos grasos emulsionats; quo to In ventatja d'esser poc toxica,

perque les albulnines quo la integren, com molt assimilables, no

donen Hoc, d'ordinari, a fermentations i el treball secretori que

sos compostos exigeixen dels ferments gastrics i pancriatics,

per l'assimilacio, es mes feble que per qualsevulga altre aliment

(Paulow); quo to la ventatja de produir una oxcitacio

de In mucosa gastrica, capac de provocar el trehall secretori

sense quo intervingui la influoneia psiquica do l'apotit i que per

altra part, I'accio inhibidora de In grassa impideix in secreccio
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excessiva de les glandules gastriquos i pancriatiques; que l'heid

que resulta de la fermentaci6 lactia de son sucre pot modificar

on certes condieions la flora intestinal i exercir una acci6 de les

mes beneficioses sobre les fermentations (aquest punt el

teoric), que es diuretica, etc. Al costat d'aquestes ven-

tatges te, pero, sos inconvenient,-,. Aigunes vegades, per 1'escas

residue digestiu que deixa, porta at restrenyiment i son us esth

contraindicat quan hi ha diarrea, sobre tot, en la diarrea del ti-

fodic, quo es diarrea de putrefacci6. Pero l'inconvenient capital

que fa fallar s'administraci6 at tifddic, es que, per causa do la

diluci6 do ses parts constituients, no's suministra la ratio ali-

menticia necessaria, sing on volum considerable. La proporci6

mitja de caloric d'una ratio de conservacio,ha sigut evaluada per

A. Gautier en 21700 calories per a un adult sa de'65 kgrs. i ve a

estar representada per quatre,litres do llet. Des del punt de vista

albumina . . . . . 100 grs.

qualitatiu, necessita l'adult hidrats de carboni . 400 >

grases . . . . . . 60
Ara be: com quatre litres de Ilet contenen 116 grs. d'albnmina i

333 d'hidrats de carbouo, serien necessaris 4'750 grs. de ]let per

a suministrar els 400 grs. de principis ternaris indispensables;

per(') at matoix temps es tindriaa una quantitat excessiva, firs

nociva, d'albumina i tot aixo on un volum inaceptable en la

practica que no deixaria de contribuir a modificar desfavorable-

ment la tensi6 arterial, puix en els estadis ulteriors de la malal-

tia en que es presenten fenbmens de debilitat cardiaca, el pa-

tient no pods soportar impunement la ingesti6 de mes de tres
litres de liquid. Adhuc tenint en compte que el febricitant ne-
cossita una quantitat d'albumina molt major, Schotsmiiller no

aconsella donar mks de 130-150 grs i ademes els 400 grs. d'hidrats

de carboni, suficients en I'individu sa, serien insuficients en el

tifodic, to quo augmentaria encara mes la quantitat de liet no-

cessaria. La raci6 en calories no pot esser coberta, doncs, mes

que amb l'alimentaci6 solida o mixta. Ademes es convenient re-
cordar la depressi6 marcada de 1'estat general que el regisme

lacti exclussiu porta amb ell, fins el punt quo quan es queicom

perllongat els subjectes cauen on un estat d'anemia profonda.

En altres casos. els accidents quo sobrevenen tenon per punt

d'arranc els trastorns gastro-intestinals quo caracteritzen la dis-
pepsia lactia; i'apetit disminueix, la Ilengua es troba saburral,
hi ha acidesa, tlatulencies i meteorisme, at niateix temps que
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s'instala la diarrea grassosa i de putrefaccio. En el tifodic pot
donar-se una interpretacio erronia als fets i creure que tots
aquests trastorns son propis de la infeccio eberthiana, i, per taut,

on lloc de suprifuir la Het, es persisteix on sa admiuistracio. Re-

peteixo to que lie dit abans, que sempre quo hi hagin trastorns
funcionals deguts a la enteritis eberthiana, la Ilet, esta, on abso-
lut, contraindicada.

Pero no n'hi ha prou en posar de manifest l'incapacitat de
la dieta liquida per a subvindrer a les necessitats del tif6die,

es precis demostrar que 1'aparell digestiu de tals malalts es

capaq de resistir una dieta solida consistenta i abondanta. Tin-

guin present quo la malaltia, mes que un proces intestinal es

una septicemia, acompanyada de lesions intestinals; que aques-

tes, generalment son poc extenses, localitzades en una petita

porcio del tubus intestinal i que; fora del perlode inicial i d'ac-

me, la tumefaccio de la mucosa es poc manifiesta. Que les glan-

dules digestives no estan inhibides de la funcio, to que han

posat fora do dubte les investigacions de Bauer i Kiinstle i per

sobre de tot, la llarga serie de nostres malalts, que han digerit,

durant quasi tot el cicle febril, una alimentacio solida i abon-

danta, sense cap trastorn i amb molt profit per a l'estat gene-
ral. Un dels perills que s'atribuien a la alimentacio solida era
la posibilitat de que produis una lesi() de les superficies ulcera-

des i amb aixo una enterorragia o una peforacio. La senzilla

consideracio de quo el quimo norlnalment es transformat ja

en el jeju on una papilla, fa abandonar aquesta temensa. Pel
contrari, es amb 1'alimentacio lactia quo's troben sovint, en el
budell gros, veritables coprolits. cosa quo no passa amb la

dieta solida, mes que no ofereix cap perill. Altre consideracio

que ha fet ja el seu cami es la de quo una dieta abondanta au-

menta la febre i una escasa la disminueix. Perb 1'argument

Aquiles dels detractors d'aquest metode es que, segons ells

provoca o ©s capac de provocar recaigudes i recidives. En l'es-

tudi que hem fet Wells en el capitol do la patogenia les cregue-

rem ocasionade s per una nova irrupcio en els folicols limfatics

de bacils procedents d'orgues interns (moll dels ossos, melsa

ganglis limfatics) i les apoiarem amb arguments. Aixo i la exis-

tenela frequent de simptomes que ja enumerarem i que fan fins

a cert punt possible preveure la aparicio d'una recidiva, fan
inverosimil que elles puguin esser provocades per causes ex-
ternes. Ademes, no hi ha quo confoudrer la dicta solida, amb
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les transgresions de regims, puig quan ella esta indicada no

deu donar mai hoc a indigestio. Recordo que en altres temps,

en quo no alimentaba als tifodics com actualment, si at admi-

nistrar-li, desures d'alguus dies d'apirexia, aliments solids

sobrevenia alguna reaceio febril la atribuia a haver alimentat

prematurament i els suspenia, pero avui estic convencut do que

no hi havia on alto cap relacio do causa a efecte. Amb nostre

metode terapeutic hem vist ese.asses recaigudes i poquisimes

recidives i creiem que, en la majoria dels casos, se abreuja la

duracio o pel menys existeixen poques formes perilongades,

arribant at final de la malaltia on bon estat de nutri.cio to que,

a sa vegada, abreuja tambe la convalescencia.

Al instituir la dieta mixta, solida de preferencia, to primer

que hi ha quo tenir on compte es el apetit, puix apart de son

valor corn factor psiquie de la digestio, sense ell es quasi im-

possible tota alimentacio d'aquesta ctasse. Els partidaris de

aquesta dieta (que daten tots des de principis d'aquest segle),

Barrs a 1'Anglaterra, Vaquez a Franca, Ladyschensky a Russia i

a Alemanya Frederic Muller i son veritable lieder Sehotsmuller,

es dolen de la relativa diflcultat do sa aplicacio, pel fet de la

anorexia, tart frequenta en el febricitant i aconsellen tota clas-

se d'equilibris en la preparacio dels aliments, amb 1 objecte de

que no resultin repugnants at malalt, aixis corn tambe el do-

na'ls-ho poc a poc i cada dues bores. Nosaltres no tenim neces-

sitat, en la majoria dels casos, de Iluitar contra aquest obstacle

perque la causa primordial de la falta d'apetit on els tifoidics es
la teniperatnra elevada, com explicarem mes endavant, i tenim

bona cura do jugular-la amb to que t'apetit reapareix. Es im-

possible que un malalt amb temperatures altes tingui bon ape-

tit. Durant la febre hi ha un estat d'eretisme funcional total on
el que predomina Is taquicardia, is taquipnea i 1'excitaci6 dels

centres nerviosos que col•loca at patient en una situaciu sem-
blanta a la de la fadiga i ja sabem que un dels siulptomes que
l'acompanyen amb mes frequencia es la manta d'apetit. Ade-

mes I'augment del nombre de les respirations obliga at malalt

a respirar amb la boca oberta, s'els seta la Llengua i el coil i
coutribueix a dificultar l'apetit. Pero suprimim, o millor ate-
nuem, I'hipertermia i amb aixo disminuir o quasi normalitzar

el nombre de pulsacious i respirations, sosegant el sistenia ner-

vios i el mala It tindril gang. I adhuc, sense aquesta accio terapeu-

tica, en les formes perllongades hi ha com una adaptacio at es-
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tat de coses piratic i el malalt venq l'anorexia malgrat la febre.
Aqui, cone abans lie dit respecte a la facultat digestiva, el nom-
bre crescut de malalts que tneugen amb bona gang duraut tota
la pirexia, posy I'assumpte fora de discusio.

Per rogla general no iustituim la dieta mixta des dels pri-
nters dies, perque en aquest periode el diagnostic es quasi sem-
pro fiuctuant, perque'ns interessa coneixer ci desentrrotllo es-
pontani de la curva termica sense intervencio terapeutica i per-
que en aquest periode hi Its uua repugnaucia absulut: per a tot
aliment. Sometent durant dos o tres dies al nialalt a una dieta
hidrica amb begudes atemporantes i diuretiques, si hi ha oligu
ria, despres comencem ('alimentacio liquida i mes tart, atenint-
nos a cada cas particular i a la indicacijo de moment, s'instaura la
alimentacio mixta. No's pot establir un regisme tipu per a tots els
malalts tenint el bon criteri del clinic, d'adoptar l'alimentacio a
les conditions de l'aparell digestiu i fins a les predilections de
cads malalt i do cada moment donat. No procisa tampoc, afortu-
nadament, calcular I'alimentacio per calories, puix aixo que se-
ria factible en un servei Itospitalari i qua's prestaria a interes-
sants estudis, no es possible portar-ho a terme en Is clientela
particular. Per altre part. de igual manera quo's poden establir
regims en les inalalties croniques sense aquest requisit, empi-
ricament i amb bon resultat, es pot tambe prescindir son en les
malalties febrils. En l'eleccio dots aliments tree una bona re-
gla de couducta el separar-se to tnenys possible dels habits di-
gestius del malalt, adaptant-se a la situaeii elinica, fugint de to-
ta mena de complications culinaries, nies sense refusar 1'es-
mers de certs condiments. Els aliments solids no obstant se
administraran do preferencia cults, fregits, rostits o a la paella,

pero on els casos en que hi haigi anorexia es poden pormotre
carts guisats tees sugestius que estimulants. Ademes do la (let i
el brou, que sols s'empleara coin eupeptic o per a preparar cer-
tos copes o amb els ous i is earn, des de'ls primers dies pot el

malalt, per regla general, pendre ous crusos (no rues de quatre
diaris), sopes de brou o vegetal a base de pa torrat i triturat,

semola, pures o arroc molt cuit, aixis com sopes de diferentes

farines, si es del gust del malalt, o a base do preparats de cacao:

el cacao soluble o Is xacolata; cremes; flag; natilles; biscuits, se-

calls i fruites molt madures o conservades en confitura. Es con-

venient que prengui des de'l comen4ament pa on forma de to-

rrades, ja quo la mastieacio a que obliga constitueix Is inillor
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antisepsia bucal. Quan aquests aliments son ben digerits i al
malalt li agraden, podra pendre earn blanca, cervell i tota me-
na de tarns tendres i magres. Si la inapetencia del malalt es
perllonga, pals aliments solids, sera convenient dona-ls'hi
earn de vedella molt magra picada, en brou o en diferentes
combinations que li fagin aceptable. Es convenient pondre un
plat de verdura una vegada al dia. I si el malalt segueix be, sa
alimentacio on quantitat, calitat i respecte a les bores deu va-
riar poe de ses costums ordinaries, sempre atenent-nos repetei-
xo, a son apetit, al funcionalisme del aparell digestiu i al carac-
ter de los depositions. Ili Ila un aliment del quin, que jo sapi-
ga, no s'utilitzon amb fregiiencia ses excelents qualitats; me
relereixo a I'horxata d'ametlla, veritable emulsio d'un oli ve-
getal, acompauyada d'alblimines, principis fosforats i sals, d'un
valor alimentici tant gran quo, convenientment preparada, su-
pera en calories, eu igualtat de volum, al de la Hot. Es, adelnes,
emolient i to la preciosa qualitat de no donar lloc a fermenta-
cioiis putrides, do manors que quan of malalt to diarrea, quo
son diarrees de putrefaccio, substituoix a n'aquella amb ventat-
ge, ja que esta, a nostre coneepte, complotament contraindica-
da. A Ia horxata associem en aquests casos uua dieta d'amilacis.
Potser es per aixo que nosaltres no veiem ja aquelles dia-
rrees puriformes extraordinarialnent fetides, o les veiem des
apareixer amb rapidesa als pots dies. Quau, pal contrari, hi ha
restreuyitnout, doueu la preferencia a les verdures, fruits i con-
fitures sense necesitat do suprimir els aliments d'origen animal.
No creiem que coutraindiqui una medicacio solida la proseneia
de petites quautitats d'albuinina, quan no va acompanyada de
lesions del parr,nquima renal. En quant als liquits es convenient
no passar eu total de la quantitat de dos litres diaris, sobre tot
quan hi has simptomes do feblesa cardiaca. Pot perlnetres tots
clasp do beguiles. iucltis les alcoholiques, amb moderacio. Es
proscriurau les begudes gaseoses. Per als details s'ajustara al
estat del malalt.

Per iiltim, i resunlint, tree qua's pot sintetitzar tot el que a
I alimeutacio es refereix, dient: La norma per a 1'alimentaci6
del tifodic, es l'estat funcional do son aparell digestiu i a Well i
no a la temperatura, com amb bastanta fregiiencia ve font-se,
hi ha que atenir-se per a sa reglamentacio.

El segos punt capital de nostre metodo hem dit que con-
sistia on la jugulacio de la temperatura, mitjansant la inedica-
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cio antipiretica i, abans d'establir la tecnica o el models taciendi,

seguit per nosaltres, croiom de necessitat for certes aclaracions
per a evitar interpretations tortes. I)es d'un principi ens hem
valgut dels antipiretics, coin mitja d'antitermia, no per capritxo,
sing per la dificultat practica d'aplicar la balneacio a nostres
malalts, si be ara ct posteriori comparant els resultats obtinguts
actualment amb els d'alguns escasos inalalts quo puguerem
sotmetre a la hidroterapia, ens inclinem decididanlent per

I'antitermia quimica en aquesta malaltia.

Els en quo's fouamenta, a uostre judici Is necessitac de

jugular la temperatura son quasi els mateixos quo ens fan ali-

mentar als nostres malalts amb llarguesa. La Ilarga duracio del

proces, l'enorme perdua do forces i resistencia que l'hiperpi-

rexia suposa i l'observacio repetida flus a la saturaclo, de que

sun les formes hiperpiretiques d'ordinari perllongades, les que

dOnen per regla general hoe a tota mena do complications i

van seguides d'exit fatal. Aixo no involucra pas, ('idea de que la

hipertermia sigui l'dnic 'factor que imprimeix gravetat al pro-

ces i do quo certes formes amb poca reaccio febril, fins apire-

tiques, no poden donar Iloc a complications greus coin perfo-

raeious i enterorragies i tins a un deseullag fatal. Peru repeteixo

que, en general son ols casos amb hiperpirexia els casos greus

i ols que, apart deterininades complications, que tenen quel-

conl de mecanic i fortuit en sa genesis, corn les esinentades per-

foracions i enterorragia, obren l'escena als quadres qualificats

corn extreniadament toxics i en els quo's declara la insuficion-

cia i claudicacio de totes los funcions organiques. Ili ha adonres

altre motiu que ens indueix, millor quo ens obliga, a combatre

la temperatura i es la Inateixa necessitat d'alimentar al malalt.

Recordis quo el malalts, amb temperatures altos, estan per to

general anorkics i que la experiencia ens ensenya que quau

artificialment rebaixern metodicament la temperatura. l'apetit

reapareix. Fos aquesta circunstancia sola i aillada per a que

nosaltres la croguessim suficient, quan es portada amb discre-

cio i prudeucia, atemperant-se a cada eas particular i a les in-

dicacions de moment.

Parlabom de hiperpirexia i no do hipertermia i de medicacio

antipiretica i no antiterlnica, porque no es la temperatura to

que ens proposeni solzament combatre ja que al cap i 1'tiltim la

temperatura no es mes que un factor, el primordial, I'index, si

es vol, pore no ho es tot en la febre. Poes punts do patologia
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general han exercitat taut la sagacitat dels metges i han sigut
tant debatuts, des de l'origen de la Medecina com la giiestio de
la febre i , amb tot hi ha quo confesar que estem pot menys quo
a les fosques , respecte a sa patogenia i significacio . El dogma
de i'utilitat de la febre , no obstant , sa incomprensio , ha sight
defensat des de la teoria hipocratica fins nostres dies. Abando-
nat i combatut per breu temps per Broussais i l'escola organi-
cista i despres per Liebermeister torna tot seguit a resorgir,
perdurant fins el moment actual, en que es considerada com
una reaccio organica de defensa . Aixb que ningti ha demostrat
os el credo de la medicina moderna . Nosaltres no podem com-
partir aquesta opinio , que no passa de tal , al contrari nostra
conviccio esta en contra , mss encara quo ni els limits ni l'ob-
jecte d'aquest treball permetin extendrens en Ilargues conside-
racions dirigides a probar nostre criteri , no podem privar-nos
do fixar la atencio sobre alguns punts. Si les causes quo deter-
miner la febre semblen sortir avui dia del domini do la hipote-
sis. el mecanisme intim pel que's realitzen encara ens escapa.
Pero do totes maneres hem d'admetre quo la febre es una
reaccio general del sistema nervibs i del organisms sencer,
enfront una causa piretbgena . No os imprescindible la presencia,
on la sang, d ' una metzina , com han volgut molts autors, ja que
son ben conegudes les elevations termiques per lesions organi-
ques o per insult dels centres nervioses Nadie veu tin home
que, dospres de sufrir tin aixafament de la medula cervical,
presenta una paralisis del tronc i membres i 439'. Hi hit hiper-
termia en totes les afeccions del sistema nervios amb icitts, en
els traumatismes del cervell , ferides do la medula, hemorragies
cerebrals, estats apopletiforms dels tumors cerebrals , de la pa-
ri lisis general, do la esclerosis on plaques . de la tabes, i per
ultim en I'epilepsia . En aquest grup pot incluir - se la febre
d'origen neuropittie , i la febre per attics general do l'electrici-
tat. Es evident que aquestes temperatures son d ' origen norvios
com demostra Charcot, i no poden esser efeete ni tan sols on
els traumatismes , de fenomens d'hemolisis per Iliberacid de les
nucleines i dels ferments leucocitaris proteolitics, amilolitics o
lipolitics , que sabem termogens, ni tampoc de fenomens d'auto-
intoxicacio.

Remarco la naturalesa de la febre on aquests casos, perque
posy en relleu sa posibilitat d'existencia , deslligada dels tras-
torns de desintegraci ) organica i do les reactions que resulten
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dels actes succesius , pels que's verifica la desasimilacio: actes

do desdoblament, de hidrblisis i de reduccio que s'acompanyen

de desprendiment de valor . Com els fenbmens d'exageracio de

la proteolisis , de la desintegracio nitrogenada, acompanyen a

tota febre de origen infeccios , s'ha volgut veurer en ells un

efeete primordial de 1'elevaci6 anormal do la temperatura, dei-

xant en segon terme la reaccio del sistema nervios i creient

tambe que ells son l ' expresio mes evidenta de la saludable

reaccio do l'organisme contra l'agent causal de la malaltia. Es

per aixb que en la medicacio antipiretica se ha cregut veurer

una accio pertorbadora d'aquests favorables cambis orghnics.

Ja, anant mes enlla on l ' interpretacio d'aquests fecbmens nu-

tricis , s'ha volgut, sols per ells , explicar el sindrome clinic

designat amb el nom do estat t.ie, dient que es degut a una

desintegracio augmentada , d'ont una superabundancia de subs-

tancies extractives , amb oxidations relativament disminuldes,

en relacio a les extractives i, per tart a una retencio de resi-

dues toxics , ja per sa quantitat ja per insuficiencia dels eanun-

tori ; tractant-se, dones. d'una veritable autointoxicacio , afegida

a I'intoxicacio d'origen exdgen.

Es un fet la coexistencia on les piroxies per infeccio del aug-

ment de la desintegracio nitrogenada i del augment anormal

de la temperatura , perb ningu ha pogut poser en clar si hi ha

entre ells la relacio do causa a efeete . L'augment de les com-

bustions i per tant do la quantitat de urea eliminada . esta mes

en relacio amb la greuetat de la infeccio quo amb la temperatu-

ra. puix es poden observar grans pardues do nitrogen amb
temperatures relativament baixes, perb sempro en casos greus.

Botels ha pogut notar experimentalment , per altra part,

qua la elevacio artificial do la temperatura augmenta la quanti-

tat de urea eliminada , perb fins admitint que la temperatura es

filla d'aitals canvis, seria dificil explicar nos-la sense admetre

una pertorbacio greu dels centros nerviosos . L'observacio dia

ria ens ensenya que durant un treball corporal energic o des-

pres d'un apat copios, es realitza una exageracio molt mes con-
siderable dels processos oxidatius on I'organisme i que les per-

sones que ' s troben on aitals conditions , absorbeixen mes oxigen

i exhalen mes acid carbonic que un febricitant, sense experi-

mentar per aixb una elevacio de la temperatura en la sang; el

valor excedent , en aquest cas, s'elimina a mida quo's produoix.
Es, doncs, lUlgic suposar que'l malalt d , infeccio , inclus amb los



Tercer CongrBs de Metges de Llengua Catalana 241

alteracions caracteristiques dels seus procesos nutritius, no's
faria febricitant si son aparell d'eliminacio del calor, obligat do
una manera continua a ter un treball major que'l normal, no

sofris una claudicacio o no's fes senzillament insuficient. En

nostre sentir la hipertermia es primordialment una insuficien-
cia de l'aparell regulador de la termogenesis dels animals de
sang calenta, insuficiencia que s'instala per mecanismes sem-
blants als de les demes insuficiencies funcionals.

Creiem, doncs, racional considerar I'hipertermia com pro-
ducte de dos factors: l'augment de la proteolisis mes o menys
accentuades, amb oxidations, d'una Banda i a la pertorbacio do
('aparell eliminador de calor, d'altre. I adhuc esta en dubte si el
primer factor obra directament com efecte de les substancies
piretdgenes o si son aquestes mateixes metzines les que, obrant
sobre el sistema nervios directament, provoquen principalment
l'elevacio do temperatura i els demes fenomens que integren la
febre.

(In d'aquests simptomes mes frequents i dels mes culmi-
nants de la febre aguda, el calfred (1), ens suministra una pro-
va indiscutible do I'alteracio do i'aparell neure-muscular que
regula la circulacio eutania. Forcosament hem de reconeixer
on el calfred un signe d una pertorbacio grew de la activitat re-
guladora, des del moment en que a un rapid increment de la
temperatura del cos no respon aquella amb tins dilatacio pro-
porcionada, com on estat normal i,pel contrari, impossibilita la
eliminacio del calor amb la contraccio dell vassos i dels mus-
cles auxiliars. Per ara, queda per resoldre si debem atribuir is
causa d'aquesta pertorbacio a una Iesio directa del centre vas-
motor, produida per les substancies piretdgenes, o si ]a podem
considerar corn un acts reflexe anormal, condicio desfavorable
a in eliminacio del calor per la pall, que en els febricitants por-
ta amb ell I'alteracio do los temperatures de la sang. Una i altre
son aplicables no sols al calfred febril, sino tambe a les irregu-
laritats d'inervacio dels vasos cutanis que trobem moltes vega-
des en el curs de la febre. A n'aquest ordre pertany la facil irri-
tabilitat dels vasos cutanis en presencia dels estinluls cutanis
mes febles: una presio Ileugera, el contacte d'un objecte obtus

(1) El calfred ee tin slndrome que acompanya, amb fregiiencia, el comencament

de Is febre i consisteix en: sensacio subjectiva de Fred, moviment tremolos, petainent de

dents, refredament de is pell i descens de la temperature superficial fine d'alguns Kraus

acompanyat sempre d'elevacio de la temperatura general.
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passat per to Pell, sobra per a promoure en ]a pelf rubicunda
del febricitant una contraccio vascular que supera amb molt

els limits del estimul exercit, at pas que en ('home sa, una accio
semblanta, produeix tot to mes una palidesa circunlscrita do la

Pell.
Sense necessitat d'estimuls exteriors, presenta l'estat de

contraccio dels vasos cutanis, en ]'organisms febricitant, oscil-
lacions molt mes pronunciades que en estat normal, fet confir-

mat repetides vegades per apreciacions comparatives do la tem-
peratura cutania i de la central.

Ademes de i'aparell circulatori, do quina alteraci() durant

la febre no's pot dubtar despres de to dit, tot sovint veiem per-
torbada en sa funcio una altre part constitutiva de la poll: les
glandulos sudoripares que, adhuc en estat normal, responen a
qualsevol elevacio quelcom considerable de la temperatura cu-

tania, en un augments copios do secrecio. Aquest augment no

mes sot ocorrer mentres la febre en un curt nornbre de malal-

ties, per regla general no concorre aquost augment de suor en

els estats febrils, i en la majoria dels casos la Pell esth seta i no

s'}nlmiteja de suor fins quo desaparoix la temperatura de la

sang.
Necessariament havem do considerar aquestes portorba-

cions funcionals de l'aparell el•liminador de la valor, com a fac-

tors do 1'elevaci6 febril de la temperature, no com a causa rini-

ca, recordant la part que toca a les substancies piretogenos

elevant la calor, ja per sa accio directe sobre els centres, ja per

mediacio do les pertorbacions nutritives que van tambe acom-

panyades de desprendiment de valor.

Tambe conve recordar 1'existencia de altres dos elements

que l'acornpanyen quasi constantment, sobre tot on los piri^xies

agudes; son les accelerations de la circulacio, dots batees car-
diacs i ]'augment del nombre de respiracions. Son nombrosos

els dubtes que existeixen respecte sa fisiopatologia, pero es de

creure quo estan sota la dependencia directa de 1'hipertermia com

es pot observar per mitja d'experiments en quo's provoca arti-

flcialment ('augment de calor i pet fet de que disminueixen

tambe, harmonicament amb la temperatura, sota l'accio dels

medicaments antitermics. I no's pot pensar que tinguin relacio

directa do cap mena amb els desordres do la nutricio perque

son modiflcables, per igual, per medicaments quo tenen sobre

)es oxidations orgilniquos una accio gairebe antagdnica; aixi la
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antipirina disminueix la desintegracio organica, modera les

oxidations, d'on, sobreproducei5 d'acid uric i materies extracti

ves i disminucio de la taxa d'urea; i el piramidon activa els can-

vis i l'oxidacio, millorant el coeficient azoturic i no obstant taut

Fun medicament corn l'aitre obren sobre les accelerations cir-
culatbria i respiratoria, moderant les at compels de ]a tempera-

tura. No's pot dubtar que existeix en la febre un element de

naturalesa bioquimica constituit pet trastorn de la desinte-

gracio organica i pet conjunt de reactions quo resulten dots

actes succesius pets que's verifica la desasimilacio ea els malats

infectats. Aquest element, ja de per si, pot asequible a 1'acci6
medicamentosa, crec que es convenient respectar-lo o, tot to
mss, dirigir la nostra accio en el sentit d'augmentar les oxida-
tions, ja que es possiblement una reaccio favorable do 1'orga-
nisme on el conflicts infectiu.

Pero existoix un altre element de naturalesa, dinamiea,
constituit per l'hiperterlnia, l'acceleracio de la circulacio i de la
respiracio, acompanyats d'altres simptomes secundaris dels que
ningu, malgrat ho afirmi, n'tra pogut demostrar l'utilitat. En al-
tre temps s'havia cregut que el factor temperatura podia tenir
un valor bacterigida, o at lnenys atenuant, de la viruleucia mi-
crobiana. Pero aixo esth en descredit, excepci.o feta, potser, pet
gonococ, quo's diu que no resisteix temperatures m6s altos dels
40°, essent notabilissim i paradoxi no obstant, que aquesta in-
feccio no dongui lloc gairebe mai a temperatures tan elevades.
Pei contrari, el tifobacil es cultiva en conditions 6ptirnes en
la bilis, posant 1'estufa a 42° i ©s una malaltia hiperpiretica. Crec

que encara seria mss dificil explicar l'utititat de la fregi ncia
del poll i do la respiracio. Nosaltres volem veure sempre en
aquest element dinamic de la febre una pertorbacio dels centres
nerviosos, efecte de l'insult exercit sobre Wells per les substan-
cies piretogenes directament, o per intermedi dels transtorns
bioquimics o per ambdues causes a la vegada, considerant la
hipertermia coin una insuflciencia funcional de I'aparell regula-
dor de is termo-genesi, especialment de ses funcions elimina-
dores do la calor per intermedi do 1'aparell vaso-motor i se-
cretori perileric.

Per nosaltres, la hipertermia es als centres de la termoge-
nesi to que el deliri a les zones psiquiques, les convulsions als
centres motors i to que el dolor als centres sensitius. No es
moltes vegades simultania l'existencia de l'hipertdrmia del deliri
i del subsalt de tendons'?



244 rercer CongrBs de Metges de Llengua Catalana

No sabriem trobar una frase que expliques l'estat d'aquets
centres en les pirexies. Les paraules hiperexcitabilitat, desequi-
libri, no'ns satisfhn, potser el terme eretisme l'expresi millor

que cap altre.

La nostra accio terapeutica esta doves, partint d'aquestes

considerations, ben definida. Devem nrenar-la a combatre aquest

estat d'eretisme i amb aixo obtindrem una reunissio del sin-

drome febre, o millor de tots els sfmptomes que constitueixen

son aliment dinamic. Afortunadanrent, Ia terapeutica costa per

a la consecueio d'aquest fi, arnb tot 1'arsenal do les medications
antipiretiques, pero ens valdreni solament del grup que, per sa

accio farmacodinamica s'hagi qualificat de medicaments d'accio

autipiretica, per accio sobre el sistema nervios o antitermics-
analgesics, quo son els uuics quo coneixem be, i d'aquests per
tenir una accio molt vies eficac, ens valeiii preferentment del

piramidon, sempre que sigui tolerant pet malalt.

Administrat en solucio, sols n'hem vist un de cas d'intole-

rancia gastrica que ens obliga a recurrer, amb ^'xit, a la crioge-

nina. La antipirina to propietats analogues, pero per sa accio

nioderadora de les oxidacians orgauiques, l'exclouen del tracta-

inent do la febre tifoidia. reservant-la per a altres infeccions,

quo corn la grip, dona resultats excel•lents.
lies hi ha de tan faeil com I'apreciar en la clinica els sor-

prenents efectes d'aquest grup de predicaments ben adminis-

trats, pero res tan dificil corn explicar la seva accio, a la ineva

manera do veure. Ella no's limita a rebaixar la temperatura'

sino que, amb sa adnrinistracio ben dirigida hi ha desaparicio del

dolor de les cefalhlgies, del cruixiurent d'ossos, de les sensations

articulars erratiques i del deliri, pernretent realitzar als malalts

un estat d'eufbria; es consegueix ademes una disminueio del

nurnero do pulsations, el pots, d'irregular i hipotens, es conver-

teix en regular i augmenta la tensio arterial (contrarianient a

lo quo s'ha vingut dient), el nurnero de respirations disminueix

en harmonia arnb el descents termic i lo que es inos notable,

per una accio sobre els centres vasoinotors, determina una vi^so-

dilatacio periferica acompanyada do seerecio de suor rues o

menys abundant, segons el moment de l'administracio i la dosi.

El pirainidon ademes de son valor antitermic i analgesic mes

accentuat, amb relacio a la antipirina, activa la nutricio, esti-

mula el fetge i excita els canvis organics, lo quo's tradueix per

l'elevacio del coeficient d'utilitzacio nitrogenada. Es molt nota-
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blo que amb la temperatura dell tifOdics es comporti de dife-

renta faiso quo amb els altres fobricitants, podent dir-se que te-

nen sobre la febre de la tifoidea una accio electiva, ja que no
especifica, obtenint-se amb una lleugera dosi d'aquest medica-

ment, to quo no s'obtindria amb dosis triples d'altres antipi-
retics.

Jo no corn prone com s'ha pogut sostenir que els antitermics
(i recordis que sots em refereixo als d'aquest grup) exerceixen

una sedacio sobre el sistenia nervios, Roger ha afirmat que obren

per tres mecanismes: per una accio sedant sobre el sistema ner-
vios, disminuint I'activitat protoplasmatica de les ce:l•lules i mo-

dificant el funcionalisme dels globuls rojos quo's tradueix per la
produceio de meta-hemoglobiua i per la cianosi del malalt. Do-

dueix la primera accio, simplement, del fet que la major part
dels antitermics s6n analgesics. Respecte a la segona, ja sabein a
que atenir-nos, recordant que el piramidon no sots no la dismi-
nucix, sino que 1'aumenta. I per to que respecta a la produccio
de meta-hemoglobina i cianosi en el febricitant, ningu es capac
de demostrar-ho a la capgalera del malalt i a dosis terapeutiques.
Els fenomens de perfrigeracio, algidesa i colapse, que s'han atri-
buit a la seva administracio, no son efectes fisiologics de les
dosis terapeutiques ni caracteristies, sino efectes t6xics commis
a la major part de les intoxicacions i el clinic curos i prudent esta
a cobert do seniblants percangos. Nosaltres podein assegurar no
haver-los observat mai, tenint la conviccio do quo quan succeei-
xen, amb dosis prudents, son efecte de medicaments adulterats
o de procedencia il•legitima, A aquest fl, tenim bona cura at do-
nar el piramidon, quo sigui d'origen de la easa Meister-Lucius,
de Franefort, i potser, per aixo, no hem observat, repeteixo, ni
nit sot cas desagradable.

En quant a I'accio sedant d'aquest grup d'antipiretics-anal-
gesics, la vegenl on absolut. El qualificatiu de la seva accio es
dificil de trobar-lo, perque t© uii segell especial que'l separa dels
altres efectes fisiologics coneguts. La seva accio on l'home sa,
amb absencia do dolor, sobre els centres nerviosos, es mes aviat
una accio excitant, arribant a vegades fins a produir insomni.
Sobre la eircuiacio, to un efecte excito-motor amb augment de
la tensio arterial, essent nccessari sobrepujar les dosis terapau-
tiques per a provocar simptonnes de depressio. Fins localmeut,
un Wells, I'antipirina, to uua accio vaso-constrictora. He obser-
vat que alguns subjectes do constitucio neuropatica, de tipus
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depressiu, havent-los pres primerament per antineuralgics, hi

recorren despres, en recerca de la sensacio d'euforia que'ls pro-

porciona, fins al punt que un d'ells ingereix antipirina amb tanta

fregiiencia, amb aquest fi, quo crec que s'el podria qualificar

d'antipirinoman. Tampoc veig motiu per a qualificar l'accio anal-

gesica de sedant, dons si per cas obra com a tal, es un estat que,

coal totes les algies, suposa una piper-excitacio o un estat d'ere-

tisme com deiem referint-nos a lafebre. No mes podrienl transi-

;ir anonlenant toni-sedant a aquesta accio.

Pere is quelcoin mes que aixo; es una accio equilibradora,

asserenadora, que augmenta la potencialitat i torna als centres

psigiiics, sensitius, motors, termics i adhuc als nutritius, I'equi-

libri perdut. L'antipirina i el piramidon, lo mateix rebaixen la

tetnperatura del febricitant, que calmen son deliri i el dolor, que

corretgeixen la taquicardia i la taquipnea i deturen Ilurs movi-

ments convulsius, com aixequen son ensopiment. Per un moca-

nisme analog obren favorable nip. nt en la corea i tota mena de

nlovilnents espasmudics, coquelux, tos quintosa, asma essential.

Huchard fdu el primer d'observar l'accio beneficiosa de 1'anti-

pirina en la poliuria d'origen bulbar i en la dels diabetics. En

canvi, coin es logic, esta desproveida d'accio en la poliuria renal,

La diabetes es deixa influir favorablement tambe per 1'antipiri-

na, i tambe, encara que amb menys fregii.encia, segons he obser-

vat, pel piramidon, adhuc, a vegades en els de forma pancriatica.

Que la seva accio es dirigeix preferentinent en el sOntit indicat,

sobre els centres nerviosos, ho demostra l'accio antagonica

d'aquests dos medicaments sobre la nutricio, no obtant la qual,

un i altre poden for desapareixer el simptoma glicosuria.

Lo mateix passa amb les afeccions pruriginoses quo signifi-

quen un trastorn de Ia sensibilitat. No existeix, on el fons, anta-

gonisme entre l'accio dots antipiretics quimics i la balneacio,

doncs el valor de la substraccio de calor pels banys, segons de-

mostren palpableuient els experiments calorimetres portats a

a cap per Liebermeister i altres, es escas i el descens termic ob-

tingut Cs sols explicable per sa accio regularitzadora, equilibra-

dora, doll centres uerviosos. Ni mes ni menys que amb els anti-

piretics.

Una significativa prova de que la balneacio obra principal-

ment per intermig dels centres nerviosos, la constitueix ei

fet, ben observat, que un bany o una aplicacio freda, adminis-

trades una hora abans del periode del calfred d'un acces pult -
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die, pot evitar-lo obrant d'igual manera i amb la mateixa

efieaeia que una dosis de quinina (1) es d'observar quo I'accio es-

pecifica do la quinina on el paludisme no es tan sols antiseptica

o germinicida, sing principallnent antiperiodica. Lo mateix obra

sobre la curva termica, periodicament intermitent del paludis-

me que sobre una neuralgia o altre proces amb mareat perio-

disme. Crec, es conviccio general que, fora de la infeccio per

i'llematozoari, la quinina no to una accio antiperetica manifesta.

Els antitermics analgesics, que estudiem, tenon tambe una accio

preventiva, que utilitzem nosaltres en el tractament do les sep-

ticemies tifodiques. Existeixen altres practiques terapeutiques

quo tannbe tenon una acci6 antitermica poe coneguda. Tal es,

una d'elles, co quo succeix a 1'aplicaci6 d'un revulsiu. Hein ob-

servat, manta volta, el descens d'un grau i mes de la tempera-

tura en nuns afectes de broncopneumonies, immodiatament

despres de l'aplicacio de cataplasmes sinapitzats. Tal accio no

pot explicar-se per sa rapidesa executive, ni per influencies so-

bre la circulacio ni molt inenys, sobre la leucositosi i si sola-

nient sobre els centres nerviosos quina tonica millora, coin a

resultat d'aquests estinluls cutanis. En aquest inateix settit

obren, mes que robant calor, les compreses de Priestnitz. La

desproporcio, en el reflexe, entre I'estimul cutani i l'ofecte con-

seguit, no es major quo en altres casos tals com l'accio de tes

aspersions amb aigua freda o altres estimuls poriferies en sub-

jectes amb sincope o lipotimics. De tots (,s conegut I'efocte de

les fortes i adhuc de les Ileugeres einocions sobro el dolor. El

terror, un violent esglai i fins uua impresio agradable poden

bastar per a for desapai eixer instantaniament una neuralgia.

Es frequent que el dolor produit per una alveo-periostitis cessi

en l'avant-sala del gabinet d'un dentista i jo he observat que

dolors deguts a hiperclorhidria cessen, coin per eneant, en en-

trar en la consulta del metge. Pero les impresions poden obrar

tanlbe desfavorablemeut sobre la febre.

Crec que de tot So que precedeix se'u deduoix clarament

que son els centres nerviosos els que hi ha que influir i moditi-

car en la terapeutica do la febre. Pero el inetge no dou esser

sistematic, ni den violontar les reaccions organiques. La tera-

peutica aniipiretica quImica, corn la fisica, trobara una indica-

eio ininplia, sempre que el febricitant respongui a l'accio de

dosis terapeutiques petites o mitjes amb una remissio franca i

i1) Gilbert i Carnot. - nidroterapia , ping. 310.
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sostinguda de tots els simptomes que integren 1'element dina-
mic do la febre , no do la temperatura nomes, i sense anar acom-
panyada do suors profusos, ni de fenomons de depressi6. Quart
la rebeldia de la pirexia es tan gran quo per a conseguir-ho, es
precisen grans dosis d'antipiretic , o a una caiguda brusca de la
temperatura , succeeix una nova elevacio, no menys prompta i
rapida, no acompanyant at malalt la coneguda sensacio de ben-

estar , vat mes abstenir - se do la seva administracio . corn ens
absteniein dels banys on analogues circulnstancies . En una pa-

raula: quan el sistema nervios no respon no s'ha d'insistir.

L'experiencia ens ensenya , no obstant, quo quart es nianejen
tats medicaments amb pericia , sense temeritat , pero tambe sense
temors infundats , els casos d'intolerancia son rarissims , variant

no obstant , los dosis necessaries i suficients dindre limits quel-
cotn extensos. Los dosis diaries de piramidon necessaries, en
1'adult, oscilen entre 80 centigrams i 1'20 grams, no essent
pero, infrequent quo n ' hi hagi prou amb 40 ctgr . i quo precisin

fins a 2 grams , encara que aixo ultim en pots casos.

La dosi variara tambe amb el periode de la malaltia tenint
sa aplicacio les maximes en els de increment i acme i dismi-
nuint en l'amfbol i on la defervescencia . M'ha cridat profonda-

nieut l'atencio t'unanimitat amb quo tots els detractors del
piramidon parlen per a son emplou , de dosis molt elevades,

quo nosaltres mai havem conseguit ni remotament aixi Schots-

muller, entre ells, que es per mi, ]a primera autoritat, per to

que a la febre tifoidia fa referencia . fixa per a aquest medica-

ment, que ell no aconsella , dosis do viut a cinquanta centigrams

cada dugues o tres hores , do to que'n results corn a dosi minima

1`00 grams i, corn dosi maxima la brutalitat do 12 grams diaris.

Comprenc que a aquestes dosis el piramidon no fassi molts

adeptes.
Anys enrera nosaltres administravem el piramidon, a la

dosis convenient per cada malalt , en general al voltant de 10

ctgrs . quan la temperatura arribava a 39°, amb to que conse-

guieln un descens considerable i sostingut do la febre, pera

quasibe sempre acompanyats de suors, mes o morays abundants,

quo molostaven pot o molt at malalt. Ademes tenia aquest pro-

cedi.ment l'inconvenient de quo el malalt es passava moltes

bores amb temperatures rolativament altes, amb el desasossec i

les consegiiencies propies do l'estat febril . El curs de tals ma-

lalts no presentava l'uniformitat desitjada per nosaltres i 1'esta-
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distica, encara quo brillant, contava amb algunes formes per-

llongades. Actualment fraccionem los dosis i les donem cada

dugues o tres bores o a intervals m6s llargs cada vegada segons

l'hora del dia i a mida que amb el curs del proces la pirexia ofe-

reix inenor rebeldia i les remissions es fan mes duraderes. Quan

la malaltia revesteix una intensitat mitja, respecte a la febre,

l'accio efectiva del piramidon dura unes tres hores, perm quan

les temperatures prenen gran volada, es to de donar el medica-

ment cada dugues hores, i, alguna vegada, rara, mes sovint.

Peru l'original del procediment, si 6s que'n to alguna cosa,

consisteix on administrar el piramidon a dosis fraccionada, no

quan la temperatura es alta, sine que, cercant la seva acci6 pro-

ventiva, n'hi donem cada dugues o tres hores sempre que la
temperatura arriba o sobrepassa 37.50. Fixem un maxim mes

baix com mes volada pren la temperatura i aproximem mes les
proses com mes curtes o de menor durada siguin les remisions.

Procedint d'aquesta manera, amb alguna practica, i ben secun-

dats per habils informers, es consegueix tenir el malalt cons-

tantment baix de temperatura, en els casos sense complicacions
do quantia, to que to una irnportancia considerable, doncs apart

la sensacio d'euforia quo els malalts reporten, 1'experiencia ens
ensenya quo es el primer factor per a quo tingui apetit i ]a nu-
tricio es veriflqui en condicions semblantes a la norrnalitat amb
totes les consegiieneies que se'n deriven i que ja hem comentat.

Te gran importancia, per corroborar nostre criteri sobre el
mecanisme d'accio del piramidon, l'observacio de que tots els
malalts, sotmesos a aquest procediment terapeutic, tenen la poll
constantment humida, efecte d'una lleugera pera continuada
transpiracio, veient-se Mures, no obstant, do les grans i profu-
ses crisis sudorals, que acompanyen at descens termic, quan el
medicament antipiri tic s'administra estant la temperatura ele-
vada, de 38'50 per amuut. Forcosament teniem d'interpretar
aquests fets com el resultat, ademes do la favorable accio direc-
ta sobre els centres nerviosos, de la regularitzacio funcional do
1'aparoll peri.feric el-liminador de la calor, del que ja n'hem
parlat.

L'experiencia, dels casos clinics viscuts, ens onsenya que
les contraindicacions de1'empleu del piramidon tenen d'esser
escasissimes. Los oblees, la mes comunament empleada, es una
mala forma medicamentosa, d'administracio. Administrat en
solucio, tal com fem sempre, hem tingut quo deplorar, unica-
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ment, on sol cas d'intolerancia ghstlica . La presencia d'albumi-
na, sense lesions renals, o amb lesions minimes, no contraindica
son empleu , coin tainpoc les malalties del cor o sos tlastorns

funcionals.

Recordo , a aquest proposits , un cas observat just anlb el
Dr. Bathe que to un valor exceptional , on aquest sentit. Es trac-
tava d'una tifodica jove, de divuit o vint anys d'edat, am[) un
intensissim siudrome hiperpiretic que no cedia en absolut, a
I'lridroterapia . La lnalalta, on pie acme del proces estava des de
feia on parell de dies entre 40° i 41°, sense que els banys frets i
els envoltoris conseguissin un descens de mes d'unes decimes,

amb trastorns sensorials , psiquics i otiguria . El cor estava rlilalal

i a>nb etnbriocirrdia , en tai situacio de couj unt, que la snort
es feia esperar d'un moment a l'altre. Aquest quadre cedi, coin
per art d'encantament , a una dosi de 10 centigrams de piranli-

don, administrada cada tres hores, i les lndximes temperatures

no arribaren des d'aquell moment rues enlla de 38'5. seguint la
malaltia un curs molt favorable.

Abans d'aquest, havia observat altres casos , quo havien arre-
lat en mi la conviccio de quo el piramidon esth desproveit de
tota accio secundaria i nociva sobre I'activitat eardiaca i que'm

permete una terapeutica que per altres hagues sigut aventurada

o temeraria . Amb posterioritat no lie fet sing afermar-me en

aquest criteri.

Les nefritis avengades , crec que contraindiquen, o al menys

limiten molt l'us del piramidon . S'ha dit que esth contraindicat

en la primera infhncia, peri no altres no hem tingut cap ocasio

de conflrmar-ho.
Com es veu , nostre metode, segons deiem al principi del ca-

pitol del tractament , consisteix on l'encertada combinaci6 de du-

gues actions terapeutiques , que s'influeixen mutua i reciproca-

ment la jugulaci6i de la temperatura febril, per medi dels antipi-

retics quimics i t'atimentacio lnixta i abundant del malalt. Si les
considerations que hem exposat, encaminades a provar sa ne-
cessitat , possibilitat i efichcia, son o no suficients no es de la
nostra incumbencia el jutjar-ho, pero amb elles i per sobre d'elles

esth el resuitat de la practica amb la seva sancio en ultima ins-
tancia i aquesta no pot esser mes satisfactoria , en un nombreja
extens do casos d'exercici clinic.

Sigui com sigui , do tot to anteriorment dit, so ' n dedueixen

les segdents conclusions:
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CONCLUSIONS

1.1 La infeccio eberthiana pot revestir tres tipus que's di-

fereneien sempre per sa patogenia i amb fregii.encia per son

quadre clinic, a saber: el toxi-infectiu, el septicemic sense lesions

intestinals i del sistema limfiitic abdominal mes o menys inten-

ses i extenses. La infeccio eberthiana, deu, doncs, classificar-se

en el tercer grup entre les infections quo hem qualifleat de sep-

ti-cemies discrecionals.

2." El tractament de les septieemies eberthianes compren

dues accions terapeutiques primordials: l'alimontacio mixta i

abundant (liquida i sdlida) del malalt i la jugulacio do la febre.

3.1 La necessitat, possibilitat i eficacia d'aital alimentacio,

es fundeu: la primera, en l'enorme augment de la desintegracio

organica principalment nitrogenada, en sa llarga duracio, amb

les perdues d'energia i resisteneia, enfront de la toxi-infeccio

que suposa i en la insuficiencia practica de l'alimentacio liquida;

la segona, en la facultat digestiva que no perden aquests malalts

i on l'elevat coeficient do 1'assimilaci6 quaii se'ls alimenta amb

abundancia, i la tercera, on els sorprenents resultats de sa prlc-

tica on la capgalera del malalt.

4.1 Eutenem per jugulacio de la febre, l'accio terapeutica

dirigida a obtenir la major remissio possible de son element

dinitmic compatible amb (.'habitual accio fisio-patologica dels

antipiretics-analgesics, desproveida dels accidents o pertorba-

cions anexes a l'excds do dosis o a una reaccio desproporciona-

da o desviada de l'organisme enfront d'aital medicacio.

5.1 Sa conveniencia deriva de consideracions do diversa

indole: de la fregiiencia do la hiperpirexia i de sa llarga duracio

amb els inconvenients que porta aparellats; del fat quo els ma-

lalts amb febre remisa, conseguida per aquest mecanisme, tenon

per lo regular bona gana i de I'apreciacio do que 1'element dinamic

de la febre, mes que una reaccio organica do defonsa, es fill d'una

insuficiencia funcional dais centres termo-reguladors, on son

aparell eliminador de la calor principalment i d'una pertorba-

cio dels centres bulbars, circulatoris i respiratoris i dels psiquics,

sensitius i motors.

6.a Temps enrera, ens valien, per a la consecucio d'aquest
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fl terapeutic , dels antipiretics quimics i no de la hidroterapia,

per In dificil aplicacio d'aquesta a la clientela particular; perb

en l'actualitat , insistirem on el mateix procediment , perque la

practica ens ha conven4ut de sa superioritat d'accio.

7.' Els antipiretics de la serie analgesica i el piramidon al

cap de tots ells, per sa accio electiva en la febre tifoidia, obren

sobre Is febre, no per sedacio dels centres nerviosos , sing per

una accio equilibradora, asserenadora de tats centres , dels que

s'augmenta la potencialitat energetica i funcional , tornant - los-hi

I'equilibri perdut per son mecanisine molt semblant al de Ia

hidroterapia , on els mateixos malalts.

8." La dosi diaria de piramidon necessaria i suficient, os-

cil.la d ' ordinari , entre 80 centigrams i 2 grams , fraccionada en

presses de 10 a 25 centigrams que buscant I'accio preventiva

amb sos aventatges inherents , son administrades quan In

peratura esth baixa ( al voltant de 37'5°) cada una, dues, tres o

mes hores ( essent el terme mig cads tres ), segons la pertinacia

i resistencia de la febre a l'accio del medicament , i la duracio,

mes o menys sostinguda do ses remissions.

El piramidon esta desproveit de tota accio secundaria

noible sobre la circulacio ; ans al contrari , augmenta la tensio

arterial, essent ses uniques contrain dieacions la intolerancia gzts-

trica , rarissima segons la nostra experieneia , quan s ' administra

en solucio i la rebeldia a la seva actin do certes pirexies, pro-

ducte d ' idiosiner-tcies individuals probablement , que obligaria

a I'administracio en dosis poe prudents.


