
PRESEN'TACIO DE CASOS I)E LUPUS TUBERCULOS

A LA CARA 1)E CRIATURES

pel Dr . K. BAKCELO ESTIVILL

Condol veure una criatura, i mes encara si es una nena,

alnb cicatrius a la cara que la desfiguriu i quo ja gran en passa
fonda pena, pet natural sentiment de la dona en voler esser

bonica i sense defectes do cap mena; pero molt mes l'apenaria

si penses que aquelles cicatrius el metge les hauria pogut curar

o deixar-les forca atenuades.
Doncs lieu's aqui el motiu de presentar als companys con-

gressistes aquests casos de lupus tuberculos en la infancia, mal-
grat no sigui cap novetat, ja que tots sabem que el tractament

empleat en aitals casos, la tiutura de lode esta aconsellat de
lnoltissims anys.

Sols m'he proposat for remarcar la diferencia de cicatritza-
cio entre aquests easos que tenim a l'observacio i en els que se-
gurament no quedara rastre de cicatriu amb el temps, i la do
molts altres que veiem ben sovint i les cicatrius dels quals no
sols no desapareixen mai, siuo que enlletgeixen la Cara de la
criatura, motivat, sens dubte, pols tractaments rapids i energies.

Es veritat que, per a obtenir semblants resultats en els ea-
sos que presento, es necessita alguna paciencia, car la duracio

de dit tractament ha sigut de mig any com a minim i arribant
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a tin any i mig corn a maxim; els resultats obtinguts, corn po-

deu apreciar, son mes que satisfactoris.
D'aquests tres casos, en dos Wells ha sigut purament local;

toes de tinture do iode diariament al comeng, this obtenir la

completa modificacio del proces i teixit morbos; mes endavant,

toes en dies alterns procurant evitar sempre la derinitis iodica,

i respectant la crosta que es forma per efecte del tractament i

esperant son natural desprendiment, apareixent aleshores la

poll seta i sense llaga ni cicatriu; si eucara queden sospites de

que la malaltia no esta ben curada, per a major seguretat se-

gueixo amb alguns toes mes, pero do lluny on (luny i segons

sigui l'estat del proces.

Sols a un Wells he associat al tractament local una solucio

d'arseniat, alternant-lo periodicament amb una altra do iodur

potelssic a 1'exterior.
En uns dels tres casos-el non mes petit que, degut a una

entremaliadura infantil, va arrencar-se la crosta abans de temps

-aparegue una Ileugera Ilaga quo retrassa sa curacio i deixa

mes marcat senyal; aixi i tot, es taut superficial-corn es pot

veure-que abans do dos anys sols en quedara una superficie

isquemiada dificil d'apreciar a simple vista.

Tine ]a plena seguretat de que aquests infantons ara petits,

quan siguin grans, i jo ja mort!! en contemplar-se ses rialleres

carones i es recordin de mi no ho faran pas amb recanga, sing

amb molt agraiment, que es sens dubte la millor paga i recom-

pensa que puc esperar d'una societat que, generalment, es

amb el metge massa desagraida!!

Discussio : Dr. Peyri.

Dots tres casos presentats pel Dr. Bareelo n'hi ha un de ca-

rat, el que data do mes temps; els altres porten encara els Iu-

pomes per-) porten una bona marxa.

La terapeutica caustica local i la terap'eutica iodica especial

que ha usat el Dr. Bareelo es util pero no resol tots els casos;

usar els mitjans caustics es ajudar amb Pescara a eliminar of
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lupoma i do fet elimina i acaba certs lupus petits, circumscrits,

pero no tots i sobre tot els extensos; en aquest cas i si el doctor

Barcelo no acaba d'aqui uns mesos els altres dos casos Ii reco-

manaria la terapeutica fisica que arriba on no arriben els re-

cursos quimics.

Rectificacid: Dr. Barceld.

Pei referit pel Dr. Peyri sots em cal manifestar que els

dos d1tims casos presentats estan encara en tractament, per no

considerar-los absolutament curats.


