
t'ONTRIBUCI6 AL TRACTAMENT DE LA GRIP

pel Dr . PAULI CASALS

L'arsenal terapeutic do la grip, es immens. Aquest exces es
simptoma d'insuflciencia, pero si la clinica ens demostra la uti-
litat d'un tractament, mes o menys nou, tree qua deu ser cone-
gut. Per aixo, avui, m'atreveixo a molestar breument vostra
atencio, sense altra garantia d'exit, quo vostra benevolencia.

Aquest tractament, fa molts anys que I'estic empleant, amb
resultats encoratjadors, en les infections tifodiques, i actual-
ment alguns clinics 1'empleen tambe en la grip, si be en altra
forma. Es la mercurialitzacio amb els calomelans, a dosi
refracta.

Jo 1'uso sistematicament, en la grip, sense tenir en compte
la seva forma clinica, ja sigui una angina, o un catarro intesti-
nal, una coriza, una bronquitis, etc.

Tractant-se d'un adult recepto:
Calomelans recentment rentats. . . . . 20 centgrs.
Lactosa. . . . . . . . . . . . . 2 grs.

M. i f. S. a. X bosties.
Una cada dues hores.
En alguns casos, es repeteix la mateixa dosi al dia segfient,

o cada dos o tres dies, segons el resultat obtingut. En els inter-
vals, dono el salicilat sodic, tres grams al dia, en una pocio amb
bicarbonat, presa en varies vegades.

En la infancia, les dosis son proporcionades a 1'edat.
Eviti's l'autointoxic acio intestinal; dietetica: aigua amb su-

ere, peptona de earn, alguna fecula, i supressio absoluta do llet.
Els resultats varien segons el periode de la malaltia en que es
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comenca el tractament . Si es en el primer dia, es dominon la fe-

bre, la eefalalgia , etc., i no es presentee complications greus de

cap mena.

Si ha comenpat la broncopneumonia ( congestiva, hemorra-

gica, etc. ) en molts casos es tambe , pero cal avancar

bastant en la mercurialitzacio . El mateix succeeix en les coln-

plicacions digestives , nervioses, etc.

Pero si s'emplea en els di rrers periodes de les complica-

tions gripals , el resultat es nul.

Una interessaut i nombrosa estadistica , que no m'es possi-

ble detallar ara, demostra que, si la terapeutica es precoc, els

malalts curer tots absolutament.
I aixo, concorda amb el concepte que de la grip teeim en

1'actualitat . Aquesta malaltia es una infecci() general, produida

per un microbi encara desconegut , que evoluciona rhpidament

vers la curacio.

Pero durant aquesta evolucio . entren en jot les defenses

naturals de l'organisme ; i si, en acabar son cicle el microbi gri-

pal, aqueixes s'han agotat, queda lliure el camp per at desen-
rotllantent dels patogens liabituals , els quals , produeixen les
greus complications que veiem on clinica.

I aixo no es nou en les infections. El mateix succeeix en

1'aplicaci6 del serum antitubercult s del Dr . Des-

pres d'obtenir cxcel • lents resultats en la febre , expectoracio,

nutricio dels tubereulosos, es presenten broncopneumonies,
catarros intestinals , etc. que acaben amb la historia clinica del

pacient. Un fet analeg, to lloc, en les complications estreptoe6-

ciques, en l'escarlatina.
Dites defenses s'agoten , ja perque el microbi gripal tingni

una virulencia excessiva, ja perque aquelles estiguin ei, deficit,

malgrat esser aquesta moderada . En ambdos casos, la mercuria-
litzacif leeta i continua , consecutiva a la solubilitzacib dels ca

lomelans en l'aparell digestin , obra coin si fos all anticos quimic,
per dir • ho aixi, rebaixant la virulencia, per a esser dominada
finalment pals anticossos , producte de la cel•lula viva, i evitant
aixi que aquesta arribi a un agotament per excels de treball.

A aquest efecte curatiu, contribueixen els pre-
parats salicilics , empleats en la grip per clinics de diferents
paisos, amb exit evident . Eu mon concepte , obren no sols per
llurs propietats mes o menys antiseptiques, sin() per la d'activar
la tormacio i desenrotllament de les cel•lules de nova creacio,
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fet plenament demostrat en cirurgia. La renoyacio cellular en
les intoxications microbianes, ha d'esser proportional a sa des-
truccio, per a conservar 1'equilibri biologic.

I abatis d'acabar, pernieteu-me que faci mencio do quelcom
molt nou, que estic estudiant i que no put donar-ne encara con-
clusions, que d'esser favorables, ens donaria la terapeutica es-
pecifica d'aquesta malaltia. El Dr. Carl Spengler, tan conegut
per la preparacio de sos cossos immunitzants antituberculosos,
aplicaut les mateixes idees fonamentals a la grip, ha preparat
un I K antigripal, o sigui el serum total de sang, d'animals im-
munitzats contra aquesta malaltia. En comuuicacio particular
seva, que acabo de rebre, em refereix una serie de casos clinics
amb resultats molt notables, quo fan concebre grans espera'nces.

En resum, podem afirmar que:
1.0 Les complications greus i mortals on la grip son fetes

pels patogens comuns,
2.° La intensitat d'aquestes complications, es efeete de

l'agotament organic, i especialment do les defenses naturals,
produit pel microbi d'aquesta malaltia.

3.° Els calomelans, a dosi refracta, eviten sempre les com-
plications, si es donen des del principi, i minven sa Iravetat, si
ja estan desenrotllades.

4.0 Els salicilics son molt utils on la grip.
Finalment, no oblidem els resultats que puguin donar, els

cossos immunitzants antigripals del Dr. Spengler.


