
L'AU'TOSEROTERAPIA EN LES SEPTICE171ES

0RIPALS

pel Dr . En IOSEP SABATE

Ha sancionat l'experiencia que la higiene i la eivilitzacio

aixequen muralles formidables per a aturar el desenrotllainent

i la propagacio de gran nombre d-epidemies que, on no llu-

nyans temps, varen esser oprobi de la ciencia i de la humani-

tat, tats com la verola, peste bubonica, cobra assiatic i a!tres

malalties malignes. Pero per desgracia aquests initjans fracas-

sen i deixen indefens a l'home contra aqueixes pandemies do

septici,mia gripal que, traidorament a termes mes o menys
Ilargs es fan mestresses de manera iusospitada del mon causant

inortalitat major que la suina global de victimes que causen
totes les altres malalties epi&miques.

Es dificil, per no dir impossible, recollir dades estadistiques
exactes, do qualsevulga epid'emia i en I'estat present d'agita-
cio mundial i tractant-se d'una pandemia que encara no ha
estat extingida en la seva totalitat les dificultats son insupe-
rables, i no es possible dir exactament les invasions i defun-
cions quo hagi produIt; mes, encara que sembli Ilegenda, si son
veritat les dades publicades, 1'epidemia de grip do I'any darrer
ha causat un nombre de defuncions quo oscil-la entre cinc i sis
milions, tremenda xifra que pot representar-se de manera gra-
fiea per la seva enormitat dient quo la seva mortalitat ha sigut
major que la produIda per la guerra mundial durant els quatre
anys do la seva durada, amb tot i haverse utilitzat tots els
mitjans de destruceio posats a I abast i imaginats contra homes
i pobles.
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El segle passat va sofrir la humanitat tint epidemics de

grip, la darrera en I'any 1899; han passat 29 anys i aquest trans..

curs de temps explica racionalment perque la pandemia passa-

da va esser relativamente benigiia amb els veils i persones

malaltices, immunitzades per altres epidemics, i en canvi tots

hem tingut ocasio de observar quo feia presa de les persones

adultes, robustes i sense tares morboses apreciables, per esser

terreny verge no immune, i per tart, molt a proposit per el

fatal proces do destruccio que caracteritza la polimorfia gripal.

Fundat en aquestos considerations i on altres que deixo at

bon jui del Congres els estudis referents a la grip tenen carac-

ter d'actualitat majorment si tenim present que la darrera epi-

demia arribada a Catalunya i la major part do regions al seu

acme en el mes d'Octubre de I'any darrer va escampar arreu

germes que poden for resorgir dita epidemia, conve per tart

viure previnguts contra aquesta contingencia i acumular els
mitjans contra tan greu procds. Els magnats do la ciencia po-

sant a contribucio la sova intel•ligr'neia i els poderosos mitjans

que ella els hi posa a l'abast, ols pigmeus acumulant coin les

formigues recullen el gra per l'hivernada, i tots per impedir les

correries desenfrenades de lilt mal.

Ens consta que quelcom hem avengat en aquest sentit.

Nostre colnpatrici el savi bacterioieg Dr. Ferran, ha assajat una

vacuna preventiva; l'Institut Suis de Berna, un serum profilhe-

tic. Pero 3s necessari que dits mitjans passin encara per el

gresol de l'experiencia per a aereditar la seva pretesa ofleacia.
Mentrestant reclarneln un moment d'atencio per a exposar

la rota seguent:

L'AUTOSEROTERAPIA EN LES SEPTICEMIES GRIPALS

L'autoseroterapia es un procediment terapeutic d'aplica-
cio moderna, per mes quo ja on el darrer tore del segle en for-
ma diferent a factual s utilitzaven els liquids extrets per puncio
del peritoneu o de la pleura i s'injectaven do moment sota el
dermis en quantitat de 50 a 100 grains amb ]a idea de curar
1'ascitis o el vessament pleuritic.

En.aquests darrers anys s'han practicat autoseroteritpies
contra la febre tifoidea i la tuberculosi amb resultats terapeu-
tics dubtosos o negatius, per fugir do 1'anafilaxia series, perb el
veritable creador do la llomoseroterapia ha estat Netter que
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en 1816 tracts 32 casos de pari lisi infantil utilitzant el serum de
convalescents i despres dels atacats per aquesta malaltia que
injectava per la via intrarraquidea on la conviccio que el serum
es vector d'anticossos i aglutinines capaces do fixar el com-
plement.

Despres Veils usa igual serum on injeccio intravenosa i
intraraquidea amb magniflc exit en 45 malalts de poliomielitis.
Des d'aquest moment es multipliquen i generalitzen les sero-
terApies fins que en la septicemia gripal es reuneixen valuoses
dades, exits clinics, quo fan esperar noves aplicacions d'aquest
metode terapeutic.

Enguany (Coenptes Rendus des Sciences, 1919, n.° 7). Al. Gri-
gout, P. Brondiu, E. Lesne et Saint-Girons, recomanen l'auto-
plasenoteretpica on el tractament do la grip i presenten 9 malalts,

on tine la defervesci+ncia va esser definitiva, en 2 descens pas-
satger sense arribar a l'apir^+xia, en un malalt no va produir
reaccio 1'autoplasma, altre va morir dos dies despres de ]a
injeccio. La sang del malalt es recull en una tassa que con-
0 10 c. c. do solucio de citrat de sosa al 20 per 100, el plasma

es decants asepticament, despr©s d'algnnes bores es filtra amb
coto esteril i s'injecta on quantitat do 100 c. c. per via intra-

venosa. Aquest metode es semblaut al quo nosaltres usem on
els casos molt greus amb la diferencia de que no adicionem la
solucio do citrat de sosa ni usem dosis massives de serum que

poden ocasionar innecessaries reactions en els malalts.

Per a la practica de is seroterapia hi ha metges que apli-

quen vesicatoris o substancies quimiques caustiques quo aixe-

quen butllofes en 1'epidermis, do !es quals recullen el serum

per a injeccio ambla xeringueta do Pravaz. Aquest metode no

pot garantitzar l'asepsia, dona poe serum i requereix una vigi-

lAncia especial al voltant del malait per a impedir quo es tren-

qui la butllofa i es llenci el serum perdent un temps precios.

La tecnica adoptada per nosaltres es molt senzilla: es bull

un platet de cafe o un vas do cristall o de liosa d'ample foes

(cops de xampany) amb les precautions aseptiques indispensa-

bles, es procedeix a la flebotomia (venes del bra(., o mA) i es

recullen en el vas de 60 a 80 grams de sang (Hens la meitat), es

tapa la sang amb una compresa aseptica i es coloca damunt el

plat bullit deixant on repos la sang vuit o deu hores durant les

quals es separa el serum per a practicar 1'autoseroterhpia. La

sang sobrant a esser possible es conserva en la nevera per si
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convenia repetir la injeccio. En els malalts greus podria injec-

tar-se de moment el serum hemolitic obtingut mitjangant la

centrifugacio del plasma sanguini. Dits serums s'injecten per la

via hipodermica en quantitat variable, d'uns vuit a dotze centi-

metres. En casos gravissims es podria injectar cinquanta centi-

metres cubits d'emplear la via intravenosa despres do filtrar el

serum amb coto aseptic a fi d'oposar-se a la formacio d'embo-

lies grasses o sanguinees.
El jui global d'aquest nou tractament en les malalties in-

feccioses es en extrem afalagador per la seva innocuItat quo no
priva la seva energica accio i efici cia. L'autoserum desenrotlla

una accio quasi especifica en les complications de la grip i les

formes toxemiques de la mateixa en les quals ]a seva aplicacio

no presents contra indications, reactions perilloses, ni anafila-

xia; aquesta operac]o pot esser confiada sense inconvenients a
personal auxiliar sense consegi.iencies pels malalts.

Per a no fadigar vostra atenc]o prescindirem de for la ca-
suistica dels casos tractats per aquest procediment que son 48,

fent 1'estudi lleugerament i per agrupacions:

A.-CASOS GREUS DE GRIP AMB BRONCOPNEUMONIA

Hem reunit i tractar 29 casos d'aquest agrupament. Els efec-

tes del serum han estat maravellosos en la major part do casos,
el camp veritable d'actuacio do la seroterapia es la bronco-
pneumonia contagiosa damunt la qual desenrotll-- tot el poder

especific de la seva accio. Si exceptuern els casos desesperats
en els quals el serum no ha tingut temps material d'obrar, la
curacio es la regla. Despres do Ileugera reaccif, experimenta el
malalt un benestar quo comenpa a les poques hores do feta la
injeccio, apareix suor, millora la fregdbneia del pols, baixa ]a
temperatura sota la normal, o queda estable a 37 graus, o Poe
mes, acaba el mal do cap, la raquialgia, el malestar general,
augmenten els orins, i cas d'existir. desapareix en pot temps
l'albumina, augmenta I'expectoracio, i a les 24 bores, poques
vegades mes tard, el malalt es considera millor, ] entra en el
perilode de franca convalescencia; els simptomes pulmonars es
difuniinen i expectoren els que abans no podien.

Hem registrat 7 casos de grip amb broncopneum6nia en
dones prenyades des del sise al Hove mes, totes los que varen
esser curades admirablement amb la autoseroterapia. Tres
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oferien albtimina en 1'orina (d'un a dos grams), on les altres

quatre sols hi Itavia vestigis; va calmar la disnea i augmenta la

poquissima expectoracio quo abans teuien les malaltes.

Eatre els malalts de broncopneumdnia hem tractat pel

serum 3 veils, amb bronquitis cronica, ateroina i dilatacio car-

diaca.
Generalitzant el procedinient autoseroterapic I'hein usat

tambe amb excel°lents resultats on dos broncopneumunies xa-

rampionoses amb altes temperatures: 40' 5.' pols frequentissim,

expectoracio nul•la i orina poquissima i sedimentosa.

Resultats estadistics: curacions, 25; defuncions, 4.

B. - GRIP I PNEUMONIA

La seroterapia millora l'estat general d ' aquests malalts,

baixa la temperatura , poi-6 no acaba per complet Faeces febril

fins que arriba el moment de la crisi, que resulta mes facil que

amb altres tractaments.

En tots els malalts tractats hem c omprovat la millora del

pols i de la temperatura, es tonifica el miocardi, augmenta Pox-

pectoracio . i es produeixeu descarregues tiriques que contri-

bueixen a desintoxicar als pneumonics . Malalts assistits, 8, entre

altres una dona, durant el vuite mes d'embaras.

Resultats estadistics : curacions , 7; defuncions , 1 (pneumonia

doble, 41° temperatura , 130 pulsations , albuminuria, gran

disnea).

C. - TOxEMIES GRIPALS

fleet rogistrat onze malalts d'aquesta mona amb gran into-

xicacio nerviosa, cefalalgia, astenia, temperatura de 39 a 40150°

pols frequent, dolor muscular erratic. sense expectoracio i amb

albuminuria poe graduada. Un dels casos va acabar amb menin-

gitis. En un non de 8 anys amb vomits, coguera, cefalalgia i do_

liri, lograr l'apirexia on poques Mores, encara quo a 1'es-

tablir el tractament tenia 40' i decimes. Aquest malalt va quedar

amb ambliopia de caracter toxic i va recobrant poquet a poquet

la vista.
Resultats estadistics: curacions, 10; defuncions, 1.

Do tot to qua], poden deduir-se'n les segiients
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CO\CLUSIO:VS

l.a (due 1'autoseroteriipia constitueix fins ara el millor

tractament contra lea greus complications que causa la septi-

cemia gripal.

2,a Cie dit mitja produeix exits notables per la rapidesa
de la seva accio, que represents una acci5 especifica en els ata-
cats de broicopneumonia.

3.a En les neurnonies millora 1'estat general i favoreix
1'acabament per crisi.

4.a En lea formes nervioses i toxelniques, curen el SO o 90
per cent, dels malalts; i,

^." Conve difondre i generalitzar el metode autoserote-
rapic en la grip i altres malalkies infecto-contagioses.

Disctcssio : Dr. D7as ^i Pzti^^.

L'antoseroterapia constitueix un tractament de la grip
ben conegut avui dia per tots els clinics.

Els casos per nosaltres observats no son tan significatius
tom els que ens ha portat nostre bon amic el llr. Sabath.

Hem vist, si, malalt,s greus quina millora ha sight notable;

.altres mes, els que no hem vist modifieacious aparents. In-

versalYient tambe hem observat malalts fortament intoxicats que

sense aquest tractament han carat be.

Aixi^ vol dir que es molt dificil eontrastar 1'eficacia curativa
del tractament, fins i tant que interiors observations ens afegei-
xin altres lodes roes couvincents.

L'aventatge de I'autoseroterapia consistira, pero, en que
no agreuja els casos que no milloren, cosy que no tenen en son
fay or altres terapeutiques.

D,iscussi6: Dr. Fraveisco de 1). Folch.

Crec que fer I'autoseroter^pia empleant el serum proce-
•dent del malalt, extret de la sang per puncio, es al mateix temps

que una a^atoseroterapis una aitovacunacio, puix a la sang

ademes dels anticossos especifica s'hi troben els mateixos ger-
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roes virulents causants do la septicemia gripal i per taut obra-

ran per vaeunacio.

Opino, doves, que aquest metode es preferible a I'autosero-

terapia extraient el serum do butllofes fetes per vesicatoris,

per emplear una autoseroterapia i una autovacunacio al ma-
teix temps.

Recliicacio: Dr. Subate.

Contestant al Dr. Mas, doe dir que no es quo considerem

el metode com a delinitiu; rtes per la soya senzillesa devem ge-
neralitzar-lo per a poder agresolar el sec valor.

Crec molt atiuades les observaeious del Dr. Foleh.


