
56 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

Du. E PEREARNAU . - Sense discussio.

I)R. SERRAt.t.Acii. Discussio: Drs. Salvat, R. Moragas, B, (ini-

lera. Reetihcacio.

Discussiui : Dr..'cblvicet.

Proposicio do quo on les vacunes preventives polivalentes

siguin excluides les bacteries saprotites o normals, conservant

les pat^genos cardinals. Devon essor eonsorvades en cultius de

stock, per a poder integrar rapidament la vaeuna eu cada eas,

segons aconsellin els caracters clinics i I'examen bacteriologic

dels productes patologics.

Discussid : Dr. R. llfora(Jas.

Trobo molt encertada la idea del Dr. Serrallach de vacunar

a tot malalt urinari abans de Is intervencio, amb vacunes que

continguin la majoria dels gerines que's troben normalment i

patolirgicament on les vies urinilries. Aixo es lo que fan molts

cirurgians nordatnoricans abans do tots operacio, utilitzant una

barreija de tres o quatre bacteries do In supuracilt i per cent

que estan molt satisfets del resultats.

Fa, pots die,-, Ilegint tin treball d'en Lluis Bazy (1), vaig

comprovar que a] costat de I'accio profilactica de les complica-
cions post operatories que s'asignen a les vacunes, dit autor
tambe dona a les vacunes un valor diagnostic per a saber si ols
focus estau on activitat o si estan ben apagats. Aixo to molts
importaneia en les operations abdominais, especialment en
l'apendicitis. Dit autor es guia en la major o mentor reaccio on-
tania congestiva (lue s'opera on el floc de la picadura, que pot
esser subcutania o millor intraderinica.

Ara be, totes aquestes actions pro hiactigties i anafllaetiques
reconeixen una verdadera especilicitat o poden obtenir-se amb
qualsevols gerines? Encar que a primers vista sembla que hau-
ria d'esser lo primer, hem de confessa r que la majoria dels expe-
rimentadors consideren que aquests ofectes poden obtenir-se
amb qualsevol bacteria. 1 encara no es necessari que sia una
proteina bacteriana, puix amb los peptones i altres productes

(1) Bulletins et mamoire' ie la Societe de Chirnr^vie rr." Il), torn XLV, p5k. 46n,
Is Marc de 1919.
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do la desintegracfo de i fins amb les pastetes de nlfdo,

s'han observat sernblants efectes.

Si aixo es cert, quan solament volguem utilitzar aquesta

accio, no tenim quo preocupar•nos buscant i alllant uous ger

mes, eercant I'especilcitat. 'l'indrem establert (In(- dintre la to-

rapeutica bacteriaaa, at costat d'una accio clarament especffica,

hi ha tambe una accio paraespecffica, que s'obte amb qualsevol

proteina hacteriana. Lo quo feel and) aquestes vaeunacious es

buscar tin efecte encara no demostrat, per)) que veiem clara-

ment en la practiea. Mr. Noll proposa designar-lo baix el nom

d'e/ecte peptone.

Peru mentro no eoneguem be el itu'canisme curatiu

d'aquests productes, es bo continuar usant una vacuna que con-

tingui la majoria do los batteries capaces de produir complica-

cions post operatories, quires principals i mes empleades son

els estafilococs, estreptococs, enterococs i colibacils, amb go-

nococs, quan es tracta do l'aparell urinari.

Discussio : Dr. B. Guilera.

En un sol cas de gestacio ectopica amb grossa coleecio he-
inatica, nlalalta anlb no molt bon estat general, el I)r. Pi i Gi-
bert, de Barcelona, metge do la dona dries injections de
vacuna polivalent (estrepto, estafilo i cols-baccils) Lederle tins
dies abans de Ilur intervencio. Aquesta consisteix on la lapara-

tomia alta, extirpacio dels anexes orfgen del proses i extirpacio

de I'apendix; la prudencia ens aconsella deixar un drenatge Mic-

kulicz El curs post-operators foe excelent, mes a lee 70
vaig retirar totalment el dronatge, al ff do tancar el ventre i
allunyar el peril) d'eventracio socundaria, i Ilavors, nialgrat
persistir tin bon estat general de la malalta, aquesta presenta

reaccio termica, que dura tins pots dies, malgrat aixo, curt per-

fectament.

Aixo no vol dir que la vacuna fracasses on aquest cas, sinb

que la febre podia esser on aquest cas deguda a reabsorcM de

productes piretogens, mes que directament produida per pro-

ductes bacterians.

Discussio: Dr. Perearnttu.

Cree que els casos de la poneneia del I)r. Serrallach sobre

vacunacio preventiva, abans do les interventions, no havent-hi

hagut temperatura, no poden esser absolutament demostratius:
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I.er, perque sense vacuna, tambe hi han molts easos que no n'hi

ha; 2. on, perque en algun dells hi ha Itagut temperatura o sign

que, en els cassos Well, passa to mateix quo sense vacuna.

Crec, no obstant, que el pervindre do Ia vacunoterapia es

profilactica, no curativa.

Rectiftcaci, : Dr.Serrallcccla.

Ens plan haver sentit I'acollida favorable que ha nierescut

a tots als quo m'lian honrat intervenint en In discussiti de la

nostra ponencia; l'idea d'aplicar profilhcticanrent los vacunes a

la cirurgia do I'aparell urinari, pet-6 no als microbis de In. snpu-

raciO, corn diu el I)r Moragas, sing els especifics de dit aparoll,

aquells quo recollim en los ferides de I'arbre urinari, on el pus

de l'uretra en la orina, en ols productes de la prostata, etc., per-

que hem de saber que'ls quo's troben en aquests mitjans tenon

una accio especifica que no gaudeixon els do stock i d'aquest fet

n'amem adquirint el concepte quo, encara que nosaltres eti-

quetem haix un mateix nom varis mierobis, la Ilur accio biolo-

gica no es pas ben be igual, i rocalquem aquest fet perque

l'e/erte peptona de Nolf no pot comparar-so amb I'actuacio profi-

liictica do les vacunes, aquell es una resposta coma a I'agressi6

dots nitrogens, i aquesta va rues enlla, font mes eficac In. do-

fensa, per aixo, en molts casos, el stock vacuna millora i I'auto-

vacuna cura.

El l)r. (ruilera fa una distincio entre la febro de la infoccio

i la dots productes asepties, quo conve no oblidar per distingir

i apreeiar l'aecio de les vacunes. No dubto que, amb of material

do quo disposa, no tardara on c.,municar-nos els resultats per-

sonals. Te rnolta rao of Ur. Salvat dient que ]'ideal seria con-

server els gormes on cultius de stock pore eseollir els microbis

segons ols signes clinics i els bactoriologics. l;s una idea nova

quo ni'apunto per posar-la a la praetica on primera ocasio.
El I)r. Porearnau no ha pogut veure en el mc?tode que pro-

poser cap resultat, malgrat entendre quo el porvin(Ire de la va-

cunoterapia esta on for lo quo nosaltres aconsellem, dones be,

si aixi ho crou, jo li ohro afectuosanrent els bravos, posant:-Ii

a la Ilur disposicli tot el material quo des de taut l 'mps tonim

acumulat, perque pugui contribuir a fer mes gran el fruit

d'aquest Congres, quo ho sera do la 11'ledocina Catalana.


