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d'infeccio quo mottos voltes sense tractament intern de cap

mona evolucionen a la curacio espontania. En les formes greus

no to cap veritable accio eflcaq.

Respecte a to dit pel Dr. Bassedas i Terrades respecte a la

intervencio operatoria en l'avort conve procisar els termes del

problema, puix la disparitat es potser mes aparent quo real.

Conve tenir present que no es igual intervenir en una retencio

post-avort Cubans d'establert el quadre septicemic o quan aquest

esta ja en evolucio.

Tambe jo aconsello intervindre abans de comengada una in-

feccio generalitzada si esdeve hemorragia greu o apareix febre

o malgrat faltin ambdues complications si es tracta d'una ma-

lalta que no pot degudameut esser vigilada i intervinguda

prompte o d una dona pobra quo no pot esperar dies. a voltes

setnlanes, una curacio espontuuia, mes el cas es molt distint

quan ja ens trobem ]a en plena septicemia, clue for

allavors' intervindre setnpre? aixo es el punt a discutir.

El meu criteri es I'exposat en el curs do la ponencia: se-

gueixo, doncs, creient que si no hi ha refencio i especialment

quan l'origen es estreptoeocic el raspat uteri esta formalmont

contra indicat,

DR. Pi'iu i SAis. -Discussio: Drs. Salvat, Argenri Laconia, Ri-

vard Moragas.-Rectificacio.

Discussio: Dr. Salve I.

Aporta algunes dades d'experiencia de hacterioterapia en

la tifoidea, amb exit absolut, sobre tot aplicant-la at principi do

la malaltia.

IZelata un cas per a denlostrar les reaeeious a vegade, vio-

lentes que produeixen on algunes oeasions les iujoccions intra-

venoses dols metalls col•loides

Discits.GO: Dr. irgewi l,acoiiie.

To utolta rao el ponent Dr. Puig, que la vacuuoterapia en

el comenq de la tifoidea dona resultats, per() per aixO es ne-

cessari se li faci to mes rapidament possible 1'examon hematic

per a for el diagnostic precoc, en lts nostres eiulats on que
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no ha entrat encara la necossitat dels examens de Laboratori,

ens veiem precisats a for Ia vacunoterapia at final de la infeccio.

Jo he empleat sempre vacuna sensibilitzada. Ha manifestat el

doctor Puig que no tenia experieneia en la administracio per

injeccio intravenosa dels metalls col•loidals. Jo he observat, quo

si amb la primera injeccio de metall colloidal no s'observa fran-

ca inillora no s'en treu res de repetir-la.

Discussio : Dr. Ricard Moragas.

La vacunoterapia en la febre tifoidea pot aplicar-se en dos
periodes principals de la malaltia. En el comeng, si ha sigut

perfectament diagnosticat el cas mitjanrcant, l'hemocultiu, i en

les formes do liarga durada, que no s'acaben mai d'immunitzar.

Jo he tingut alguns resultats molt remarcables, especial-

ment el d'un company en el quo va poder-se diagnosticar la
malaltia at tercer dia do febre, per I'hemocultiu. Es van admi-

nistrar de seguida les vacuues regionals sensibilitzades, quan la
temperatura passava sols lleugerament dels 38°. El cas va evo-
lucionar amb 22 dies sense alter pirexies, i sense haver-se lo-

calitzat la infeccio sobre cap orgue. Croc, coin el Dr. Puig, quo
quan mes aviat pugui esser immunitzat el malalt, per aquesta
terapeutica activa, tart mes beneficis n'obtindra.

En les formes rastreres, do liarga durada, quina tempera-
tura no acaba mai do dosapardixer, dues o tres injeceions do va-
cuna sensibilitzada, fan quo el malalt acabi de immunitzar-se
definitivament. Hem tingut ocasio de comprovar-ho en la
visita del Dr. Freixas de l'Hospital de ]a Sta. Creu, quin estudi
ja va publiear, i en molts malalts particulars. Les dosis que hem
em pleat han sigut de 10, 20, 30 fins a 50 milions, sempre de
vacuna sensibilitzada. La via seguida es la hipodermica. Ultima-
ment, en qualques casos, he empleat 1'endovenosa quins resul-
tats sernblen mds brillants.

En les formes hipertbxiques, ataxo-adinamiques, he injectat
molt poques vegades, i encara dosis molt infimes. Considero
quo en aquest periode poden produIr-se agreujaments definitius,
ja que el malalt no esta en disposicid de reaccionar contra
aquesta terapeutica activa.

Recomano sempre la vacunacio, en massa, do la familia
del malalt. Encara quo algun Wells es trobes en periode de in-
cubacio, pel sot fet do la injeccio de vacuna, ja tindrien una de
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les millors condicions del tractament precoq d'aquesta rnalaltia.

Iii ha un mitja per a saber si algun dels que volten al

malalt osta infeetat i es I'hemoeultiu. S'ha dernostrat que ja en

el periode do incubacio existeix la bacterihernia.

Tant en les formes tifodiques pares corn on les paratifiquos,

es convenient administrar la vacuna polivalent T. A. 11. No lie

observat resultats mds clars amb I'autovacuna que en la stock

vacuna. Aquesta polivalencia es mes necessaria ja que en Chan-

temesse i alguns altres, crenen (i ho han cornprovat experi-

mentalment), quo dintre la mateixa rnalaltia poden aillar-se

algunes vegades Eberths puns i altres paratifus.

Rectificacio: Dr. Ptciri i Stcis.

El Dr. Puig i Sais, despres do rernerciar als companys

l'atoncio de les seves observacions, Ilegeix les soves conclusions,

glosant-ne Ileugerament algunes d'elles. S'entrete mes especial-

ment en les referents a vacunoterapia, explicant els motias gels

quals, en lo referent a literatura i estadistiques, s'havia limitat

particularment a lo dels ultims anys. Aquests motius son els se-

guents:

l.eC Perque fins I'any 191I 1'assumpte estava encara un xic

caotic o poc coneret. c6m es pot veure en les rnateixes discus-

sions de l'Academia dels Hospitals de Paris i altres.

2.on Perque en 1914 fou quan el mateix Dr. Puig presenta

a 1'Academia i Laboratori do Ciencies Mediques de Catalunya

la seva primera comunieacio sobre I'assumpte, donant una idea

sintetica de la seva sitnaci,'') on aquell moment.

3.er Perqu^, en les Converses do l'Institut Medic Farina-

ceutic de Barcelona, tingudes en 1917, el nostre il-Iustrat com-

pany Dr. Rogneta, ponent sobre la Inateria, exposant potser el

criteri ganeralinent sostingut pels nostres clinics, presenta corn

un argument de for('a on contra, el de que ja amb prou feines

es parlava de vacunoterapia antitifica en la premsa medica.

Per aquest motiu, diu el Dr. Puig, he tingut mes interes en

aportar els documents demostratius dels grans trebalis fets,

principalment pels metges italians, durant la guerra, sense quo

siguin despreciables els (leis autors inglesos, americans i fran-

cesos. malgrat aquests tiltims s'hagin dedicat rues als tracta-

ments a base de serum i metalls col•loidals. De manera que si

horn vol documentar-se sobre aquests ititims punts, den buscar
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principalment la literature medica francesa, aixi com en

to referent a vacunoterapia, trobara mopes mes dades en la

itaIiall a.

Soguidament fu el Dr. Puig una mica d'atencio sobre 1'6s

dels autitermics quimics, repetint els arguments aduits en la

ponencia, de intoxicacio, depressio de forces, cardiaques prin-

cipaltnent, repugnancia do la majoria dels autors al Ilur us, etc.,

per a apoiar la seva opiuio contraria a que se'n fassi aplicacio;

fixant-se Ines on aquest punt, di.u, per quan en altra ponencia

se'n fa una base de tractament.

De totes maueres, diu el Dr. Puig, entenent que la Mede-

cina es la ciencia dels fets; si amb fets repetits i ben observats,

ern demostren quo vaig errat, abaixare el cap i me sometre.

AixO ho discutirem despres.

I)R. MARIAN IIUGUET. - Sense discussio.

DR. PRESTA.-Disc ussio: Drs. Proubasta i Saye.- Rectificacio.

Discussio: Dr. Pro,rbctsla.

A molts extranyara que intervingui en aquesta ponencia i
dec, per taut, una explicacio.

Al sol•licitar el Dr. Ravetllat I'ajuda de l'Academia i Labo-
ratori per a obtenir de Is Mancomunitat una subvencio per a
continuar sos treballs, jo, corn a President de dita Academia,
no vaig tenir cap inconvenient en for-ho, pero amb la condiciu
de verificar i comprovar els resultats obtinguts per dit senyor
i aixi ho varem for els Drs. Presta, Pla i Armengol i qui vos
parla.

El resultat obtingut al repetir els treballs del Dr. Ravellat
en el Laboratori, va esser de fort dubte. Be es veritat que al in-
ocular bacil tuberculos en un conillet porqui, als quinze dies es
trobaren en la inelsa diplo-estreptococs; pero oren tart dife-
rents uns dels altres, quo la seva identitat no resultava clara,

admetent mes aviat que es tractava d'un fet d'infeccio acci-
dental.

La demostracio de tal identitat sols era possible retornant

al diplo-estreptococs a 1'estat de bacil de Koch; pero el proce-

diment proposat pel Dr. Ravetllat, necessitava el passatge del
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microbi per un nornbre tant gran de conills, que ell sol era su-

ficient per a restar-li valor.

Sense volguer treure cap merit a to descobert pet Dr. Ra-

vetliat, el Dr. Presta ha aportat aqui els auells intermedis entre
els dos extrerns indicats pet primer.

Amb la cornprovaci6 del I)r. Presta es fa avui dificil dubtar

quo el bacil de Koch i el diplo-estreptococ trobat pel Dr. Ra-
vetilat, no sien identics: per6 la evideneia no sera un fet, this
que es retorni at diplo-estreptococ a la seva forma prinlitiva do
bard.

Una infecci6 insospitada es sempre possible, per mes que
seria una Cosa extraordinaria, quo at inocular als conillets por-
quins arnb bacils de Kock, se infectessin ocasionalment sempre
i per un mateix microbi.

Si la troballa del Dr. Ravetllat i la contribuci6 del doctor

Presta passessin a la categoria de fets indubtables, inutii dir la

seva gran trascendencia i la gloria que significaria per a rostra

Patria.

Dtscussio: Dr. Stye.

Crec que es an deure l'ajudar a tots els estudiosos, als quo
els hi manquen rnedis per a portar a terme llurs initiatives. Es
per aixo quo no critico el quo s'liagi donat una subvenci6 at
Dr. ilavetllat per la coutinuaci6 de sos estudis sobre la bacterio-
logia de la tuberculosi. Pero estimo indispensable que aques-
ta ajuda econbmica vagi acompanyada de totes les garanties;
do que el treball sia fet amb rigor tecnic, amb el material mes
apropiat i amb la iuforrnaci6 bibliograflca constant, fugint de
I'autodidactisme quo on materia de bacteriologia experimental
ja no pot acceptar-se.

Estimo dugues manures de for ben eficac aquesta tasca del
Dr. Ravollat: La revisi6 per una comissi6 especialrnent formada
per bacteriolegs de la nostra terra dels seus treballs, o tambe
el demanar que se li dongui una pensi6 per a portar a terme
les sever investigations en an centre do treball taut eficient
corn 1'Institut Pasteur do Paris.

Felicito at Dr. Presta per haver portat at Congres els sous
estudis, oferint-los a la discussi6 i per tart a una col•laboraci6
als rnateixos. Pregunto at Dr. Presta quina rata bacilar va
injectar per a estudiar la resistencia del corb a la tuberculosi.
La diferent resistencia quo oposen les especies a la injecci6 de


