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Te per objecte, aquesta comunicacio, remarcar la valor te-
rapeutica del sublimat o del cianur de mercuri, empleant-lo
conjuntament amb l'abces de fixacio i, quan la toxemia es pro-
funda, combinant aquests mitjaus alnb les substraccions mode-
rades i repetides de sang, en el tractament de les formes greus
de la febre tifoidea i de la grip infecciosa i, en general, en tots
aquells processos infectius aguts que clfnicament determinen
estats septicemics.

Aquest treball es de pura observacio elinica. La manta de
lahoratoris de investigacio biologica en els pobles petits-quina
necessitat fa sentir-se cada pas que la medecina dona en avant-
no permet, als metges que fan sa practica en ells, controlar
sempre les observations fetes a la capgalora del (lit del malalt,
ni menys empendre treballs de recerca cientifica. Mes, es in-
negable que el fet clinic te, a voltes, la valor d'un fet d'experi-
mentacio en el laboratori, quan es ben observat i per sa cons-
tancia en produir-se baix ('influx de la niateixa causa i, en
seniblants conditions d'experimentacio, porta en l'anim del
metge la ilnpresio de certesa i 1'evidencia de la seva relacio
de causalitat.

Dones be: vist el fracas de la seroterapia especffica en la
tifoidea i el resultat inconstant de les vacunes, sons dubte per
dificultats en el terreny practic de poder esbrinar la quantitat
de anticossos que hi ha en exces en la sang, i corolariament
per manta d'una base solida do criteri en la dosificacio do
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l'antigen, que vol significar adaptaeio (1) en ailuest, vine usant
el cianur de mercuri per via endovenosa contra aquella malaltia
i en qualques altres infections on eljnieament pot admetre's
Is presencia do gernes patogens on el torrent circulatori. lies.
havent observat quo aquesta substitncia empleada isoladament i
a dosi habitual d'un centigram, pro die, la seva accio antitOxica,
encara que ben manifesta sempre ion tots els casos per descens
immediat de la temperatura i millora de l'estat general, no re-
solia la totalitat del problema terapeutic plantejat, a h d'obtenir
d'ella el maxim de son poder esterilitzant, auglnentant la dosi
sews perill pet ronyo i, a la vegada, posar on jot els mecanis-
mes autodefensius do I'organisme, determinant una grossa pos-
te leucocitaria, tingui la idea de simultanejar el cianur, amb
l'essencia de trementina en injeccio subcutania per sa doble
qualitat de fixadora do verius i fagOgena

Els resultats foren encoratjadors, molt mes encara quan
mes tart hi afegi la pr ,ctica que he exposat de les sangnies
petites i reiterades, en determinats casos, quan I'aspecte greu
del nialalt revelat per la inlaibicio del sensori, l'ataxia i la falta

de coneordancia entre el poll, la temperatura I la secrecio uri-

nitria , donen al clinic la ilnpresio de qu:e l'impregnament toxic
d'orgues essentials per la vida es profund i arrelat.

Vegi's les segiients observations, que transcric per esser

completes.

Obsorvacio l,a, R. S., do 38 any,;, afecte de febre tifoidea

ataxoadiniimica on el 12.au die; Koroig abocetat; marcada rigi-

desa de la mica ; doliri i gran ocnpacio pulmonar dreta. Pots

a 120; respirations, 40. Iteaccio agglutinant positiva per l'Eberth

at 1 per 200, forta leucopenia, amb limfocitosi.

Formula leucocitaria:

Limfocits, 68'4

Grans motion ueloars, 6'1
Polinuclears neutrofils, 25'4

Aquest malalt fou tractat en son debut per les vacunes

1 Resent les manifestations patolOgignes de la febre lifoidea denudes a tin estat

d'anafilaxia activa, la introdne66 oportnna d'un cent nornbre de bacils titles worts o

sensibilitzats , qo es , d'una Vacua espeeifiea , en quantitat proporcional a 1'exees d'anti-

cossos que Porganisme ha fabricat , sembla que facilita , per ncutralitza66 d'aquest so-

brant contingut en els plasmee , la hittrolisi o divesti6 acabada de les albumines basil-tars

en ('interior de lee ebilnles , eesaant, per aquest milji , la hipersensibilitat anafl t 3ctica i

aflangant - se el proces de immunitzacib curativa.
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mortes, a la dosi initial do 23 milioit=, amb rapid agreujament

del seu estat general.

So Ii practica una puncio lumbar, extraient-li 80 grams de

liquid hipertens i a coutinuacio so li injecten 20 c. c. do serum

autitific per via d assaig. Lleugera Inillora do la protesta me-

ningea; despres, nou agreujament del sindrome toxic. Ratlla

blanca; profunda sideracfo do forces; sensori obscur; pols, a

1:30; respirations, 48; primer to on la punta, apagat; albumina,

30 centigrams.

Provoco un abces do flxacio en cada cuixa, empleant 4 c. c.

d'ossencia vella de trementina, injeccio simultania do 2 centi-

grams de cianur de mercuri, que repeteixo els dies segaents,

combinant-la amb sangnies de 200 grams, fetes en dies alterns.

Adrenalina; oli camforat. Millora rapida, quasi immediate. La

formula leucocitaria es modifica per augment considerable dels

polinuclears neutrofils.

Limfocits, 36'4
Grans mononuclears, 4'3

Polinuclears, 60'2
Eosindfils, 1.

Curacio.
Observacio n.° 12. T. A. Malalta afecta de bronconeumonia

gripal hipertdxica.

Dos altres casos a;uts de la mateixa familia. afectes d'una

forma semblant i tractats pels mitjans usuals-acetat amonic,

ergotina, digalena, or colloidal, revulsio tonceica, quinina-

sneulnbiren tots dos.

Comenc bruse per 40°; disminuci.o mareada del murmuri

vesicular en ambdos camps respiratoris.

Es queixa d'una sensacio d'arrapament i de coissor retro-

eiternal; al dia seguent sembla sentir-se un buf Iluny;t i qual-

ques estertors crepitants en la base esquerra.-Per que ^I'eixa

preferencia a 1'esquerra, en les neumenies gripals'?-Expectora-

eio rosada i tos seta i persistent. Agreujament rapid de l'estat

general; disuea objectiva; subdeliri, euforia; pols a 98; tempe-

ratura 40'2; augmenta I'expectoracio que deve asalmonada; un-

gles i punta del nas Ileugerament cianotiques. Tractament:

injeccio, el primer dia, de 20 c. c. de serum antipneumo i anti-

estreptococic, oli camforat, sulfat d'estrignina. El tercer dia,

veient que la malalta s'agreuja, abces de Focltier en cada cuixa,
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de 4 c. c., d'essencia de trementina, injeccio de 2 centigrams de
sublimat; sangria de 500 gr., que reitero els dies segiient rebai-
xant la a 200 gr. Millora immediatament. Curacio als 8 dies

Una petita estadistica de vint casos rtes ]e grip
infecciosa on ses diverses modalitats de grip pura,
de grip bronco amb quadro tific, de neumonia
seguida prest d'edema pulmonar agut iiifiamatori caracteritzant
]a forma asfictica, etc.; vuit casos de tifoidea hipertoxica; un de
febre melitensis amb temperatures constants de quaranta-un
grau i estat general gravissim, i dos malalts afectes d'estats
hiperseptics sens localitzacio ni determinisme bacteriologic
precisos, en els quals Ia mortalitat fou sots del 9 amb 7 decimcs
per 100, petita, si es to en colnpte Ilur agreujament,
for un jui bastant apropat de la medicacio proposada.

Ademes, 1'epidemia gripal prop-passada, font possibles per
raons de simultaneitat de formes cliniques semblants en el nma-
teix Hoc i en curt espai de temps, observations comparatives
entre les diverses medicaciones establertes, ha sigut concloent

on el sentit de mostrar la superioritat d'aquests tera-
peuties sobre les medications usuals, a I'extrem quo podriem
dividir-la en dos periodes: el primer earacteritzat per I'empleu

de ]a medicacio simptomatica i dels metalls col•loidals. Fou
tambe el moment (leis serums anti difterics, antiestrepto i anti-

neumococic, i de les sangnies massives i repetides quan el malalt

estava preagonic. La mortalitat, en aquesta fase, fou veritable-
ment aterradora, del 90 per 100 en les formes greus, segons

c,tlculs aproximats. La segona, fou do millor orientacio tera-

peutica, i havent comenq.at a assajar precocment el plasma de

convalescent en injeccio venosa, amb el qual obtingui dues cu-
racions en tres casos i la medicacio objecte d'agnest treball, la

mortalitat, en els greus, devalla a un 7 o 8 per 100 i la global

fou molt rues baixa encara.

Com obren equests mitjans poderosissims de la terapeutica

anti-infecciosa i quina es llur accio reciproca i armonica per

assolir frequentment la Curacio del malalt? S'es dit que el su-

blimat no sols to una accio directa sobre els germes patogens

que Ilan penetrat a la sang, sing que excita, on 1'organisme in-

fectat, reactions autodefensives, aixecant ]'index opsonic i pro-

vocant hiperleucocitosi.

s rational ponsar quo modifica lleugerament ]a composi-

•cio fisico-quimica de la sang, augmentat son poder aglutinant, i
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quo fa imprdpia, per aquest mecanisme, la reproduccio dels

germes continguts en ells.

Un article publicat resentment en Le P-resse M6dr'cale. d'en

Govaerts, fa entreveure que es aixi i no sols per una acrid toxi-

ca directa sobre dels germes quo el sublimat produeix bons

efectes en el tractament de les septicemies.

L'abces de fixacio, leucogen per excel•lencia, ajuda pode-

rosament i completa l'acci.u del sublimat, fent quo els germes,

escombrats de la circulaei. general, siguin prompta i energica-

ment fagocitats en els eapil•lars.

Respects les sustraccions do sang moderades i repetides,

que jo preconitzo entusiastament, es un mitjh per a transfor-

mar, oxidant els productes bacterians, convertint-los en altres
inofensius solubles o de fhcil eliminacio. Satignar pot i sovint

es for oxidoterapia, ensems que es corregeixen, per aquest mitja,

portorbacions circulatories en els orgues afectes i es sustreuen

quantitats de germes i toxines.

L'efecte immediat do les sangnies es la cessacio de ]a pa-

resia del pneumoghstric i la tendencia a la normalitzacio do la

temperatura.

Aquest procediment, que jo anomenaria do modieacio in-

tonsiva rational o d'acumulacio terapi,utica, troba sa indicacio

precisa en les formes septicemiques de les malalties infeccioses

en general o en aquelles que primitivament localitzades deve-

nen mss tard per causes ignorades, clinicament septicemiques.

Den. instituir-se prompts, no corn a medicacio d'excepciu.

aplicada corn ultima ratio, quan ja no resta res a for, sing abatis

do que l'energia de 1'organisme el faci incapac de respondre a

son estimul. La promptitud on el tractament ve ademes justifi-

cada, perque evita quo es produeixin alterations anhtorno-pato-

logiques estables on els orgues, quo viudrien a sumar-se als

efectes du la intoxicacio, agreujant extraordinariament el pro-

nostic.
Comengo sempre per una dosi de 2 centigrams de subli-

mat, quo mantinc els dies segilents, puix, com lie dit, tine com-
provat quo I'abces de flxacio permet introduir dosis mss alter

de sublimat. llavent, per equivocacio, donat diutre les vinti-

quatre hores una dosi do 4 centigrams de cianur en un malalt

afecte do febre tifoidea hipertoxica en els divuit dies do sa evo-

lucio, la temporatura va fer-se bruscamerit hipotermica i el

malalt curb be i rhpidament.



82 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

I encara que quasi sempre on ailueixes formes greus de

les septicAmies mediques associo des del comeng la sangnia als

mitjans exposats , el problema de sa alternanca , simultaneitat

o associacio , es assumpte de impresio clinica, qual resolucio

den deixar - se a jui del inetge.
La medicacio simptomatica , corregint una funcio momen-

thniament pertorbada , completa i perfecciona el tractament.

No pretenc haver dit res non en materia terapeutica anti-

infecciosa . Bacelli i Fochier , es de nocio vulgar que preconit-

zaren respectivament el sublimat i l'essencia de trementina en

determiuades infections . Altres, com Becerro de Bengoa, mes

tard, han continuat to que fa referencia a son estudi.

L'any 1900, Villard proposa tractar sistematicament les

pulmonies infeccioses per les sangnies repetides junt amb les

injections de serum artificial.
Recentment , Lesne utilitza en la grip de forma greu, at

costat del tractament classic, les sangnies abundants i repeti-

des, seguides de injeccio venosa de terpeni ozonitzat.
Sofa m 'he proposat posar de relleu la eficacia ensems que

la innocuitat d'aquest tractament pet coneixement dels mess

companys de Congres.


