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Doctor Freixas, erudit clinic do valua at que venero i respecto,

i quina sola intervencio en mon terra constitueix per mi, la mes

alta distincio a quo podia aspirar.

DR. RI:CARu MORAGAS. Sense discussio.

Dit. F. EsQuElno HolloREDA. - Discussio: Drs. Salvat, Puig i

Sais, Llaurado. - Reetificacio.

Discassiri: Dr. Salvat.

Aportacio de dades d'experiencia sobre del tractament

nlixte (quimioterapia per injections intravenoses de Cl2 FIg o

Is Hg, i bacterioterapia), segons tecnica de coincidi,ncia, que

abreuja i facilita la solucio favorable de la nialaltia.

En cas de reactions serologiques debits, per part del ma

lalt, un prestee d'anticossos per mitjh d'uu serum antibacteria,

va be per a iniciar el tractament.

Dr. Puiq i Sais.

Crec que aportant cada u do nosaltres les nostres obser-

vacions, malgrat siguin tant modestes coin la meva, es coin po-

dem anar formant criteri. Dones be, jo put aportar dos easos

de forma francament ondulatoria, tractats per serum i vacunes

segons el criteri d'en Duran de Cottes, que ve a esser el del doc-

tor Moragas.
El primer cas, del qual he parlat ja alguna altra vegada, fou

un cas greu amb temperatures altos, que cedi, si no recordo

mal, a I'us do 2 0 3 injections de serum Trambusti i Doucello i

altres tantes vacunes Wellcome, do 20 a 30 milions, donant el

primer en el periode ascendent de l'ondulacio i les segoues on

el descendent o apiretic.

El segon cas es recent do pots mesos, Se tracts d'una so-

nyora quo comensa amb temperatures altos, amb simptomes

toxi-infectius greus, amb subdeliri i insornni, dura 10 o 12 dies

baixa la temperatura, segui uns dies en apirexia, torus a pujar

amb els mateixos simptomes que abans, un xic exacerbats, arri-

hant als 40°. S'analitza la sang, donant una serum-aglutinacio

amb el meliten sis fortament positiva.
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I)esseguida se li donaren en un dia, a 12 bores de distaneia,

dues injeccions de 10 c . c. de scrum del mateix que a la malalta

anterior , i eomenca a baixar la febre. S' injectaren . aleshores,

20 milions vac . Wellcome, injeccio quo es repeti als 4 o 5 dies.

La malalta no tingut toes febre i ja han passat on parell de

mesos . E5 veritat que at mateix temps , on 1'ultim periode, so li

donaren algunes injeccions do caeodilat de sosa, no se quantes
encara , que form poques, puix Ia malalta jo la veia en eonsulta,
si he la vaig veure varies vegades i posterinrment lie parlat va-
ries vegades arch el seu metge. quees do in farnilia de In mateixa

malalta.

Discttssio: 1)r. Llamwd(j.

Ultimament he tingut d'assistir a varis malalts de febre de
Malta en una epidemia llaguda a Barcelona I'any passat i he po-
gut observar formes Ileus que amb els mitjans mes senzills han
seguit un curs benigne i han acabat per curar-se seguidarnent,
altres formes mitjanes en gravetat que merces a la medicacio
per injeccions d'arseniat de sosa a in dosi de 1 o 2 centigrams

at dia, loan evolucionat cap a la curacio mes o menys rapida-
ment; en aquests casos, aixis com en els greus, no he vist cap
bon res ultat del serum de Trambusti, no solament aixi), sing
que lie vist easos d'anafilaxia molt greus, un dols tats amb gran
elevacio do temperature i un atac grew d'asist<lia, amb arrit-
rnia. cianosi, disnea, etc,, fenomens que duraren 48 hores i quo
posaren, coin he dit, en gran perill la vida d'aquesta rnalalta i
que reacciona gravies a I'oli camforat i a la eafeina on gran
escala.

En els dames casos he pogut observar els bons efectes de
l'arsenie, coin lie dit abans; per a les formes greus tambe m'ha
fracassat aquest mitja i tots els demes (un dels cassos vistos, el
del Dr. F. Esquerdo, i qua acaba caqueetizant-se i mort).

Aixi es que la ineva opinio respecte at tractament do la fe-
bre de Malta, es que devem aprofitar els bons efectes do l'arse-
niat de sosa en injeccio, no coin a mitja segur do curacio,
pero si coin a coadjuvant del tractament de 8nics i demes i
com a excellent mitja on un gran nombre de casos.

Recti ficmu;io: Dr. F. Esquerdo Rodoreda.

En nom propi i en el I)r. Moragas Gracia (Ricard), con-
testo at mateix temps als Doctors Salvat i Puig i Sais per a
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agrair-los les observations que han aportat, i res tine quo ob-

jectar per estar en un tot d'acord amb nostra manera de pensar.

Al Dr. Llaurado, absoluta conformitat per to que fa referen-

cia a l'empleu dels arsenicals.

NocvERAS. - Discussio : Drs. Moragas ( Ricard ) i E. Ribas i

Ribas. - Rectificacio.

Disctassi(i: Dr. Moragas (Ricard).

Los autovacunes on les septicemies no podem emplear-les

indistintarnent. Hein do tenir en conipte el grau do toxemia en

quo's troba el malalt. Si encara pot reaccionar per no esser

molt gran la toxemia, poden esser favorables. En eauvi, en les

formes greus, amb poques resisteneies, la injeccio de noves

quantitats do batteries en forma de vacunes, poden augmentar

is. toxemia i perjudicar at malalt.

En resum, el tractament es molt complexe. Ilem d'indivi-

dualitzar sempre el cas. Comen^ar un tractament de tauteig

amb una dosi molt petits. D'agreujar-se el malalt i no reaccio-
nar favorablement, hem d'abandonar el tractament. En cas con-
trari, continuar injectaut cads 4 o 5 dies, augmentant les titula-

cions bacterianes.

Discussio: E. Ribas i Ribas.

Conforme amb to indicat en la seva interesant ponbncia

pel Dr. Nogueras, sols me limitare a senvalar que, encara quo

afortunadament rarer, alguna vegada el cirurgia es you sor-

pres pet negre quadre de la septicemia despres de aplicacions

aseptiques i en les que hom crew haver totes les pro-

caucions. Aixi ocorreix en cirurgia abdominal -tecnica cui-

dadosa i rapida. peritonitzacio do les superficies eruentes - ope-
racio a vegades senzilla, perC amb tot, arriba a esclatar is
septicemia, rare, rarissima vegada, pero es presents. Com expli-
car tal fet? Deixant apart un descuit de tecnica, encara amb

la tecnica mes complerta, cab la possibilitat d'uua iufeccio

del mateix modo que s'infoeta un hematocelo o un quist del

ovari.

Sabein que el tub intestinal canto germes - sobre tot el
coli, i sabem que l'intesti pot, on determinades circumstancies,


