
1IOTIUS QUE TENUtI ELS AIETGES

PER A LA CONSTI'ITUCI6 D'UNA LLIGA

CONTRA LA FERIDUIX A CATALUNYA

pel Dr . D. DURAN ARROM

Quan Torres Vendrell institui a darrers del segle passat un
premi per a concursar-hi metges do la nostra terra amb el fi do
que indiquessin els mitjans a posar en practiea per a lluitar
contra la feridura, es varen escriure moltes quartilles, ultra do
valuoses, amb aital objecte. peso I'essencia intima, el perqut, ue
tal lluita no va traspassar els limits del concurs, i exceptuant
algun que altre observatori d'estudis per als descensos do pres-
sio baromn erica, relacionats amb la prescncia de casos de feri-
dura, res rues es va for que jo sapiga. Pero transcorreguts els
19 anys que portem de segle, nous descobrimeuts s'han fet en
aquesta materia que donen pen a noves orientations per a fo-
namentar una Iliga antiapopletiea.

I aixi encar quo esquematicameut exposare go que In cien-
cia ens dona actualment als metges per a descobrir pre•apople-
ties i son: I'aparell oscil•lometric de Pachon i la viscosimetria
clinica. Els raigs X aplicats a l'estudi de cor i vasos importants,
i en darrer terme les noves orientations etiolOgi.co-patogeniques
d'aquesta materia i quo esdevenen una nova orientacio mar-
cadament endocrinolOgica font obirar lluminars ben fonamen-
tats de terapeutica

Mitjantgant els dos primers procediments, i a una
cartilla adregada at poble, composta de 3 parts; la primera do
les quals porta resumides les causes, on la segona els mit-
jans individuals i socials a posar en practica per a evitar aque-
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Iles, i en ]a tercera els petits sfmptomes dels preapopletics

que farien acudir at subjecte predisposat a la lliga antiapople-

tica o digui's el nom quo es vulgui i d'aquest mode comptaut

amb un gran stock de nlalalts, podrien aquests dividir-se:

1.eC Subjectes amb alterations de pressio mesurades en l'os-

ci.l.Ibmetre do Pachon, aixi com trastorns de la viscositat sangui-

nia, i trastorns de l'emissio d'orina en 24 bores, que pormetrien

estudiar els individus alterats en son coeficient esfigmo-visco-

simetric v i alterats en son coeficient esfigmo-hidruric P i a

son torn permetria al propi tempsagrupar quatre ordres.

a) Normals o siguin aquells subjectes que acudirien a ros-

tra consulta esverats per presentar un dols simptomes de prea-

poplexia que consten on nostres cartilles que estan a la im-

premta a punt de veure la Ilum p- blica en on opuscle que

publiquem i quo nosaltres podriem tranquilitzar-los desprds del

nostre examen. Els coeficients dels rnateixos serien " - 1`15 a

1'80 i = 0'240 a 0'209.

b) Pletbric o siguin aquells subjectes el coeficient dels

quals ds " igual de 1'40 a 1'80 i Y -= 01200 a 0'250.

c) Hiperesfigmics. Esclerosos arterio-renals purs.-Ilidre-

mics; P 2'6 a 4'5 i 0'090 a 01190.

d) Esfigmo-labils i Visco-labils o siguin cis intermitjos en-

tre els b i e d'aquests grups en of moment en que 1'organisme es

defensa, aixi una pressio i viscositat avui elevades, sou, I'eiide-

ma, baixes.

e) els casos extrenls amb anoxdlnia, etc.

2,0R Ademds d'aquest medi exploratori podran afinar-se

mds els diagnostics portant a la pantalla rbntgenoscopica els ma-

Nits i on la mateixa podran apreciar-se, cas de trobar-s'hi altera-

eions, modifications del tamany del cor, aixi dret coin esquerre,

canvis mediastinics, i d'un mode especial pertorbacions de tot

el tram aortic assequible a la pantalla, on forma de gran augment

de volum o be engruiximent d'una do les parets aortiqu-s; altres

vegades a pesar d'dsser pot augmentades les linies, hi trobarem

una densitat remarcable dels embans aortics, etc.

Aquesta exploracio i donat l'estat actual dels coneixements,

ha d'dsser feta a tots els malalts nostres, per a tonir una pauta

fixa.
^3.er Per qo que a orientations etiolbgiques i patogeniques
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dona la concepcio moderna dels coneixements arterio-esclero-
sos, dire que precisament Ila sigut aqueixa la quo ens ha infor-
mat de tota la rolacio morbosa do l'organisute amb 1'aparell
arterial. Taut es aixi, quo el punt cabdal d'aitals estudis esta
basat en els processos organics infecto-toxics i ses relations en
les secreccions endocrines, es per aquelles que colnpreneln el
perque do la preponderancia del morbus escleros en sifllitics.
antics reumatics, subjectes amb antecedents infecciosos do tota
mena, etc., i acompanyen tambe a aqueixes, i per raons quo no
hem d'exposar, totes les intoxications al cim de ley quals hi ha
I'artritisme; es per les reactions endocrines quo es manifesten
en lids o meuys les suprarrenals, el tiroides, timus, melsa, etce-
tera, que I'orgauisme es converteix en un terreny abonat per a
que facin de les seves aquells germens i excitades aqueixes so-
crecions preponderen en I'orgauisme en forma quo el tiroides
fa bassedowiit al subjecte; les suprarrenals s'hiperplasien i el
fan prematurament pletoric; la melsa i el fetge no podent des-
truir totes les auto i lleterotoxines, els fa gotosos, nefritics,
etc., etc.

4.rt I aixi compri^s l'assumpte, obliga aquesta lluita anti-
apopletica a Catalunya a posar ell practica els mitjans terapeu-
tics quo d'ella se'u dedueixen. U ua gloria catalaua, en Ferran, fa
molts pots dies en visita que li ferem per a saber la seva opinio
d'aital assunlpte, ens digue sa conformitat en el concepto pri-
mer etiologric o sigui ]a infeceio multiple do tota ]a vida, i aplica
ell per a sou tractament, tenint en compte ses teories microbia-
nes, una vacuna polivalent all)luc obtiuguda per it imnlunitzar
l'organisme contra la destrucc]o que Ii porteu ses multiples co-
lonies bacterianes que saprofiticament viuen en son si.

Iles al nostre entendre, el Dr. Ferran, molt lloable en son
concepte (taut es aixi que el practiquem en nostres malalts), no
dona la importuncia quo es mereixen els orgues endocrins
quail reaccionen en el poliinfectat i un dels quo mes ho fa es la
suprarrenal; doves be, nosaltres, ultra do dollar la vacuna del
Dr. Ferran i inlposar regim i denies, afegirenl un serum antisu-
prarreuotdxie que exprofes help fet preparar per a aquets ma-
lalts i les anticipations d'aital mati^ria estan consignades ell mon
Ilibre Aortilis, Arterioesclevosis y Ateroma.

Ell les dados quo consignades van precedint aquestes ratlies,
creiem haver fonamentat la imprescindible necessitat que hi ha
per a lluitar contra aqueixa traidora malaltia que si els morbo-
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sismes do la infancia, aarampi.o, escarlatina, difteria, etc., flage-

l•len ]a iufantesa privant de futurs homes a ]a patria; la feridura,

flagella Catalunya, els seus homes, quan ja Ilan donat molt de

si, adomus sega vides en el moment de les grans sintesis, de

les conceptions genials, puix 1'home, a I'edaten que es prosenta

la feridura, estit en el precis moment de sos resums, car fins

Ilavors no ha fet altra cosa que analitzar.


