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La terapeutica de la tuberculosi es immensa; tots ho sabeu.

Aquesta infinita abundancia, fa que el clinic no pugui compro-

var personalment el valor do tot lo nou. I si busca una guia per
aquest cami, troba molt soviet grans diferencios de criteri, en
to que pertoca a medications molt iit teressatits, i quo un exa-

superficial, apassionat, o Dial dirigit, ha arreconat imme-
rescudament.

En les notes terapeutiques quo us exposar©, hi ha pot de
nou, peril confo que apreciareu l'efcacia d'alguns tractaments,

que son, o pot coneguts, o no es dona la valua quo mereixen.
Les injections subcutanies d'aigua do mar isotonica es tro-

ben en aquest cas. Fa molts anys, varen dar-se a coneixer on
clinica amb el nom do serum mari, i amb el de serum plasma
Quinton.

Son de Inolta valua coin a desintoxicants, en los toxi-infoc-
cions intestinals de la infancia, en la ulcera de les tames, on

i altros estats infectius; peru en la tuberculosi son molt
notables els sous resultats, quan s'empleen a dosis convenients
La dosi: lieu's aqui lo principal. En I'adult, el son 50 grams
cada vegada, i s'arriba a 100 o mos, segons les iudicacions i els
resultats, podent repetir-se en dies alterns, i durant molt temps.
Les dono a l'anca, l'hipocondri o I espatlla; les dues o tres pri-
mores molesten un pot, les domes son indolores, pot-6 s'lian de
dar sempre on el mateix Iloc.

L'aigua de mar isotOnica no os, coni el serum fisiologic, un
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cos extrany per la sang, els efectes d'ambdos medicaments no
son semblants corn en general es creu, ja que 1'aigua de mar, to
quelcom mes, que clorur do sodi.

Les primeres dosis donen febro. tant en ]a tuberculosi, coin

on la tifoidea etc. pero poques vegades passa d'un grau, i es
presenta unes 8 hores despres de la injeccio, per to tant, procu-
ri's que no coincideixi amb el maxim febril quo ja to el malalt.
Pero acaba per curar-la; is seva accio antipiretica es segura. TO
tarnbe una accio diuretica, quo es presenta poques bores des-

pres de la injeccio.

Jamai he vist hipertensio arterial, havent-les empleat a

altes dosis amb malalts de mes de 60 anys, pero no les empleo

si hi han lesions del miocardi.

No estan contraindicades en cap edat, ni tampoc on les he-
moptisis, nefritis, hepatitis, edemes cutanis, infections digesti-
ves o hematiques, embaras (els vomits incoercibles es dominen

prompte).

En general, les faig servir combinades amb altres medica-
cions, ja afegint-hi els farmacs que es vulguin administrar (no

he mescleu amb serums animals) ja donant les injections en

hots distints. Amb fregdi ncia li associo el cacodilat sddic, a 15

centigrams per dosi. f,,s bastant util.

Tambe li he afegit el sulfat d'estricnina, a dos i tres mil•li-

grams per dosi, i he tingut que abandonar-lo, dones si be dona

bons resultats, en malalties que conserver la integritat del

sistema nervios, no es aixi en la tuberculosi, en la qual adhuc la

forma mes lieu 1'intoxica fortament.

Altre medicament molt apreciable es el tiocol. Donat a un

gram diari, i durant un o dos anys sense interrupcio, veureu

efectes inesperats en alguns casos. TO els aventatges fa temps

coneguts de is creosota, i no to els sews inconvenients.

Altre antic conegut es 1'oli de fetge do bacalla. Es que s'ha

dit 1'ditima paraula sobre la intimitat de la seva accio? Sempre

s'ha donat per la via digestiva. Pero si l'accio de l'oli fos (i aix6

ho ignorem) deguda a substancies que els sues gastrics o la

cel•Iula hepatica destruissin, encara quo sots parcialment, corn

en tants serums i productes opoterapics succeeix, perq& no

emplear-lo on injeccio subeutania?

Es to que fa pot, vareig fer; no put parlar encara do resul-

tats, peril descriure el procediment quo vaig seguir. L'oli era

groc, molt clar, de bon origen,en s calentar ,i sens cap antisi•p-

tic; vareig injectar-ne un centimetre cubic en la uiassa muscu-
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lar de Tanta. Res succei fins el terg dia, en quo va presentar-se
una enorme tumefacci6, la poll era roja, dolorosa, calenta, amb
I'aspecte d'un flenro agut. Als quatre dies, tot havia desapares-
cut per resolucio.

Passats uns quints dies, vareig repetir ('injeccio, pero en
1'altra anca. Els simptomes varen ser els mateixos, pero la pri-
mera injeccio s'iuflama altra volta; als pocs dies tot vil tornar
a In normalitat. Aquest fet, es molt semblant a to que succeeix
amb les injections subcutanies do tuberculina. Continuo les
observations.

I arriba el seu torn al serum antituberculos del Dr. Marmo-
reek. El seu efecte es maravellos, i ho dic amb plena conviccio,

sense exagerar. No sempre, pero si, on les formes agudes gene-
ralitzades, especials a la infancia; la granulia, la bronco-pneumo-
nia i molt particularment la tifo-bacilosi: es un veritable especi-

tic, d aquestes formes do tuberculosi. Tambe obra be on altres
formes, l'adenopatia bronquial, les ostoitis, les nefritis, etc. En
els casos urgents, faig servir la injeccio hipodermica, a in dosi

d'un, dos, o tres centimetres cubics cada dia, o on dies alterns,
pero en general utilitzo la via rectal, per a evitar els simptomes
series, i altres inconvenients; la dosi es do 5 centimetres cubics,

en dies alterns.

L'efecte antifebril es molt marcat, a les 24 bores de In seva
administracio. Els simptomes greus es curen en pocs dies. Una
bronco-pneumonia, si estil al principi, queda jugulada. Una ti-

fobacilosi, en un nen de 4 anys, a les sis setmanes do malaltia,
amb temperatures continues entre 40° i 40'!,,° va curar la febre

en 8 dies, i la malaltia als tres rnesos. amb 50 flascons, quatre
amb injeccio I els restants amb lavativa.

Pero en aquest tractarnent hi ha un punt negre, que es pre-

cis explicar.

Quail el malalt esta apiretic, quan ja comenga la curacio, es
frequent observar complications, causades pets patdgens co-
muns, i que a voltes acaben molt mat. Ja es una bronquitis
capil-Iar, ja una bronco-pneumonia generalitzada, ja un catarro
intestinal coleriforme.

Pero cosa notable, aixo sols succeeix quan es dona per in-
jeccio hipodermica; per to tant Is indicacio es clara; sempre que
es pugui, dar-lo amb lavativa.

Aquest serum, va deixar do preparar-se at comengar la gue-

rra; amb el mateix procediment, es prepara? o seria possible
preparar-lo, en alguu dots nostres laboratoris?
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Pinalment, us parlare del tractament quo en general faig
servir, contra les formes eroniques de la tuberculosi; els cosos
immunitzants, els 1. K. de Spengler.

Tots sabeu to quo son. Pero permeteu-me que reprodueixi
algunes dades, de la seva constitucio, i fabricacio que publica
el seu autor en la obra luberculose and Siphilis Arbeiten.

Els I. K., son la sang total d'animals immunitzats, compre-
nent els globuls roigs, depositaris principals de l'immunitzacio,

i s'obteneu, injectaut cultius virulents en la massa muscular
d'un conill.

La substancia autitoxica, es presenta en estat colloidal bio-

logic, i a l'ultramicroscopi, es vou, sobre fons absolutament

negre; particules esferiques brillants, blanques, carregades

d'electricitat, atraient-se i repel-lint-se entre si. De vegades, hi ha

corpuscles roigs, i aixo reprosenta el maxim de l'immunitzaclo.

Si aquesta no es completa, es presenten alguns corpuscles vio-

letes, i el fons no es negre del tot , siuo que es presouta un
conus blavene, la base del qual es dirigeix at focus do Ilum. El

blau es taut mes clar, quant mes imperfecta es l'immunitzacio.

Hi ha l'I. K. original, quo es la solucio primaria, ja molt di-

luida,,i que es dilueix at decim fins a 7 vegades; cada una porta

el ndmero d'ordre respectiu.

S'usa, ja en iujeccio hipoGrmiea (aquesta de preferencia),

ja en friecio cutauia, empleant iguals dosis en ambdues formes.

Tambe Spengler la utilitza per la via gastrica.

Sompre es comenca per les solutions roes debits, la segona

injeccio es dona a] menys, deu dies despres de ]a primera, i les

segilents cada uns 4 dies, sing hi ha fenomens litics.

Les dosis, s'augmenten pet procediment rapid, en el qual

s'augmonta molt on cada injeceio, ja on quantitat, ja en concen-

tracio; o be el lent, en el qual es tarda uns dos mesos en arribar

a ]a solucio original.

Molts details que fatten els trobareu en els treballs del doc-

tor Castaigne, i en la excellent memoria sobre els I. K. de

Spengler de nostre company el Dr. Darder.

Quins resultats clinics he obtingut? En les formes agudes

no els he empleat. En les eroniques extractare breument to que

lie vist.

En la tuberculosi pulmonar que comen(;a, rebaixa i despres

cura, la tos i ]a febre, augmenta la gana, la nutricio i el pes,

desapareixen els bacils en l'esput, i el malalt cura clinicament.
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En les formes adolantades, complicades amb les infections co-

muns, els resultats son variables i estan en relacio amb els

tractaments que es poden aplicar.

Son oxcel•lents els resultats, on la tuborculosi renal, lari ngea

i genital, on l'adenopatia bronquial, i altres formes ganglionars.

Fero no es sols en les lesions locals produIdes per la evo-

lucio del microbi, on els I. K. son utils en clinica. Encara son

mes notables els seus efectes, en les alterations degudes a la

intoxicacio especifloa. El roumatisme tuberculos, la dismeno-

rrea, i altres trastorns menstruals, les dispepsies, neuritis, mie

litis, clorosi, In fatiga matinal, la perdua de pes, i en general tot

lo que es compren, corn tuberculosi inliamatdria, es del domini

d'aquesta medicacio.

Pero es de gran importancia, que of clinic no oblidi els

efectes litics del I. K., als quals os dogut, molt sovint, que el

malalt no millori als comengos del tractament, sing que es posa

pitjor: la tos augmenta, In dispepsia s'accentua etc. mentre s'ad-

ministra aquest remei. Potser aixo expliqui, els judicis contra-

dictoris que s'han fet, envers els cossos immunitzants. Per aixo,

6s sempre titil que, a un temps do tractament de dos o tres me-

sos, el segueixi igual temps do repels, i Ilavors es presenten mi-

llories franques, amb resultats inesperats.

Per altra part, no considereu els I. K. corn un remei espe-
cific, els seus resultats son preciosos, pero no defugim les en-
senyanges cliniques, i associem-los amb tractaments d'eficacia

provada. Seguint aquest criteri, quasi sempre els associo amb
l'aigua de mar isotl)nica, i espero obtenir bon resultat de l'asso-
ciacio amb el iode, segons consell del Dr. Spengler.

En resum: Els cossos immunitzants no perjudiquen mai i
amb fregl''i.encia donen resultats meravellosos; no ho curen tot,
els seus efectes favorables ja es manifesten tot seguit, ja tarden
algun temps en presentar-se, no sent extrany que at principi,
donguin un evident empitjoramont, no presentant se la milloria
fins quo s'han sospcs, i os per lo tart d'interes no perdre de
vista of malalt, durant el poriode de repos.

Per lo tant, si fern un diagnostic prococ de la tuberculosi,
si sabem despistar les formes latents i larvades, si despres amb
recte criteri clinic, establim un tractament llogic, aprofitant to
veil i lo nou de la terapeutica, podrern dir amb orgull, que la
tuberculosi no sols la cura la Naturalesa, amb sos medis espon-
tanis, sind quo, algunes vegades, tambo la curon els metges.


