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SENYORS:'

Honrat per la Junta do 1'AssoCIAcIO GENERAL DE METOES DE

LLENGIJA CATALANA amb 1'encarrec do donar uua confereucia en

un dels dies en que s'efectues el III CONGRES, m'es molt grat el

comencar-la agraint intensament aital distinciO, ja quo em pro-

porciona el mitj"I per a ajuntar el meu modest esforc a l'esplen-

doros desenrotllat, amb valiment i entusiasme, per un triat estol

de benvolguts compauys que Ilan demostrat i demostraran, ben

palesament, que saber treballar per a 1'avengament de la rostra

Ciencia i pel be do la nostra patria.

Aprofito, sonyors, la primera ocasio quo se m'ofereix per

a agrair a 1'esmontada Junta of nomenament quo s'han servit fer

a favor ineu, posant el men huniil nom entre el de prestigioses

personalitats, que figurer com a Presidents Honoraris d'aquest

III CONGRE3. Intensament agralt i fortament reconegut.

Es evident quo ma primera preocupacio en esser designat
per a for is Con/erencict que tine la satisfaccio de donar-vos, fou

l'escollir el tema. Entenc que aquestes conferencies deuen esser

de divulgaci6 medica i, per taut, han de fer-so respecte a tomes

d'escaient practic i que permetin 1'explicaciO d'un conj unt, com
mes quantios millor, do coneixements practics, de facil adqui-
sicio i d'elemental i segura aplicaciO.
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Es per aixd, senyors, que he escollit el tome:

LA MEDICACIO ESPECfFICA EN EL TRACTAMENT DE LA GRIP

Tema que abasta les segiients conditions: que, desgracia-
dament, resulta d'una actualitat que impera sovint; quo em per-
metra for-vus una serie de considerations quo em crec no lean
de resultar sobreres ni desproveides de villua, sobre tot, clini-
ca, i que vos posaran en el cas do dominar per a lioder practi-
ear-les facilment, en quan s'us of,'reixi ocasio, nun ntunio de
mitjans de tractainent especffic complet, que, segons resulta de
Ines observations eliniques, ban proporcionat naturalissims i
brillants resultats.

SENIORS:

La primera veritat que cal deixar establerta, sobre tot trac-
tant-se del complexe quadro de la toxi-'nfeccio designada amb
el now de grip, es relativa a la necessitat absoluta de que es sh-
piga establir un diagnostic incontrovertible.

De^graciadament, de tots es massa conegut el fet do que
s'ha abusat, extraordinarianlent, del now do grip (quan no s'hi
ha arribat a poser el de dengue), per a aplicar-ho a toxi-infec-
cious diverses, que ni d'aspecte, s'assemhlen a la toxi-infeccio
quo ens ocupa No sembla. senyors, sino quo hagi arribat a
constituir-se en endemic, de dominaciO constant, i res mes allu-
nyat de la voritat que la tal asseveraciO.

Fins she arribat a adjectivar So quo es un indiscutible

substantiu, aplicant-lo a les malalties mes diverses; una toxi-in-

fecciO eudo digestive ge'iposa, una pueumo-bacilosi do Koch

griposa... i aixi per l'estil s'lia portat una confusio veritablement

deplorable. Corn a exemple gros de Tabus a que m'he roferit,

recordo aquolla serio de casos, do marxa rapidissima, do toxi-in-

feceibendo-digestiva, quo van presenter-se fa anys, entre els

d'una seccio d'asilats de la Casa do Caritat de Barcelona, Ina-

lura doguda a haver-se establert comunicaciO entre una tuberia

do conduccio d'aigiies i una altra do materies fecals, quo mal-

grat el tipic que resultava el conjunt sindrdmic dels nialalts, va

esser qualificada, per algun dels consultats, d'epidemia do grip.

Una epidemic de semblant naturalesa que va oferir-se en
un poblot do la versant catalana del Pirinou, que, malgrat la



Tercer Congres de Merges de Llengua Catalan. 615

simptomatologia endo-digestiva clara i el determinisme, secun-
dari, de centres nervioso-. quo presentaven tots els malalts. va

,6sser qualifcada per algu, tambe de grip.
L'espantosa epideulia do tifoidees que es desenrotllaa als ti-

nals del 14 i als comenSos del 15 en la rostra ciutat, tanrbe va

mereixer, j a en pie deseurotliament, el mateix qualilicatiu.

Da tots son coneguts casos de grip cr6nica, en individus

-que, de /a ant's, la pateixen. Recordo (Full rnetge, conegut de
molts de nosaltres, quo no I'he trobat cap vegada quo en pre-
guntar-li per la seva salut, no in'hagi contestat:-Si no fos la
tliixosa grip, be: are fa dues, tres o quati-e , etmanos, que tint,
sols a les tarries, temperatures al volt;iut do 380 i tos i ofee, fins
que expectcro abundantnient i reposo uns quarts dies.

Doncs be, seuyors; cada vegada que sento l'explicaci6 d'un

gr'rpos a repetitions prbximes o d'un yriy;s que dospres de patir

la toxi-infeccio que m'ocupa, per manera evident, que ha quo-

dat amb temperatura, sobre tot de tipus remitent matutinal,

amb tos, expectoracio lies ii menys abundant i es vietima d'un

emmagriment mes o menys notable, ell faig, in menie el diag-

ndstie do neumo-bacilosi de Koch i I'exanren clinic i els coin-

plementaris naturals d'examen de 1'expectoraci6 i la radiogra-

fia, quan n'lii ha neccositat, em porten tot seguit, of convenci-

ment de que no m'lie equivocal. S6u tuberculotos latents o

actius aguditzats per la grip.

Es clar que els neuniobacilosics de Koch, pel bet de ser-ho,

resulten intensament predisposats. Pere estiL,ueu sogurs de

que maigrat esser els tarats en que lies es rabeja la grip, no

cal pas considerar-los coin a no inlniunitzables per la grip, quan

la grip, coin totes les toxi infoccions, concedeix immunitat. mes

o menys durable, pet-6 a in Ii immunitat, i es molt possible, es

naturalissim, que comencin la serie que observem per una agu-

ditzacio de bons ahsolutaincnt gripal i segueixin esseut les re-

preses caracteristiques do la neumo-bacilosi de Koch, sense

intorvencio gripal.

Cal deixar establert ben he el bet do que la grip concedeix

immunitat. D'aquest fet, indiscutible, n'he tret arguments per a

defensar la meva tesi de que les dues epidemics quo hem patit

a la nostra ciutat pet 1laig i Octubre i \ovemhre del 18 i pet

Febrer d'aquest any (la menys dolenta de les tres), han estat

de grip. Eli la confereucia que vaig dollar el 4 de I)esembre, de

l'any prolipassat, a 1'Anititeatre de la Facultat do Medicina (e
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Paris, vaig deixar establert aquest fet; fouanrentant - lo en quo

. una serie d ' investigacions personals , portades a cap perestinia-
dfssim companys mews i per mi mateix , in'havien convenSut

de que els griposos del Maig de 1918 no van toruar - ho a esser

per I Octubre ni pel Novembre del mateix any , ni pel Febrer
darrer ; quo els que van ser-ho per l'Octubre o Novembre del

1918, no van tornar-Ito a esser pel Febrer d'engnauy , i que els

que van patir la toxi - infeccio quo ens oeupa pel Febrer darrer,

no l'havien soferta en cap de les epidenties del 1918.

Coin a nota clarament demostrativa , vaig explicar el fet ob-
servat en l'.Asilo Naval Espafiol>, on pel Main tots els asilats

van patir la grip, i ni a l'Octubre . Novenrbro , ni al Febrer ii'lian
tingut cap cas.

1 quedin, Sen yors , les considerations diaguostiques, que lie
degut for, on bonefici do la necHssitat previa on :lue ens trobeni
do for uu diagnostic precis si volem deduir-no les logiques i na-
turals censegiiencies , que la grip es una entitat niorbosa clfni-
cament ben delnida , i per taut, el sou nom es aplicable tan sols
a aquells casos en que s'hi troba el conjunt sindrbmic que ]a

caracteritza.

I ahem , per rant, a la definicio demostrativa.
8ernpi• o lie cousiderat la grip unit toxi - infeccio quo, cone

totes, compta amb un primer determinisme local i aquest es

troba en les vies respiratories superiors ; quo to un periode de

protesta local i de preparaci6 , de m6s o menys darada i m6s o

menys molostos , tan poc , a vegades, que senibla debutar per

manera sobtada i intensa; quo dona Hoc a la presentaeio d'un

conjunt sindroniic complexe, pero earacterfstic , principalmeut

on I'aparell respiratori , que, tout totes les malalties de la soya

classe, fins potser en un grau m©s superlatiu , origina poc des-

pres d'iniciada la seva niala obra , I'activacio , m6s o menys in-

tense, d ' una corrua d'elements microbians saprolits, que con-

verteix en patogens i quo en multitud d'ocasions li arrabassen

la rota d'element presidential , tart en el coucepte d'importancia

i extensio do trastorns determinats i lesions ocasionades, coil

a fet de valua pronostica, m6 s o menys definitiva ; sense quo

aixo vulgui significar quo en ocasions , quo no sou despreciables,

deixi d'originar per ella sola , ben sofa , un conjunt de trastorns

anatomies i una serie do fets 'd'ordre funcional , constitutius do

tot el quadro quo caracteritza la malaltia.

De I'esmentada definicio se'n dedueix que la grip pot resul-
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tar constituida per dos elements diferents: Tun, clarament, ne-

tament gripos, amb un conjunt morbos desenrotllat que li per-

tany en absolut i que, malgrat qo que s'ha assenyalat per

alguns, eneara que solament a mitges, per ell sol, determine un

nombre de Pets que poden acabar amb la vida del patient, i un

altre element, complexe, constituit per parhsits saprofits, exal-

tada la llur virulencia, fins a esser convertits en agents pato-

gens, per 1'elemeut grip i que enrobustint la male obra per ell

iniciada i seguida, constitueixen i intensifiquen un conjunt de

deterlninismes, principalnlent, on 1'aparell respiratori, pero

talnbe i amb massa frequencia i remareable importaneia en els

aparells urinari, cardio-vascular, digestiu i sistema nervios.

Cal, senyors, que ens fixem en el que acabo de significar a

proposit de ]a definicio do la grip, ja que va a constituir un

dell motius principals que m'han decidit a triar el terra de la
present confereucia.

Cal, tanlbe, senyors quo coin a compodi de So manifestat,

glossiar a aquella frase lapidaria de Meunier, que jo mateix vaig

exaltar en la meva confereucia a la Facultat do Medicina do

Paris. Aquella frase: la grippe con damne et la sear-infection exd-
cute, que es evidentinent certa, porn quo, fixant-nos ht', en la
veritat que enclouen els extrems que abarca l'esmentada defi-

nicio de In grip, malgrat 1'esser exacta eu molts casos, no re-

sulta completa, ja quo, en multitud d'ocasions, la grip es basta i

sobra, per ella sola, per a acabar amb In vida de i'infeliC que la

sofreix.

I era, senyors anem al camp de la parasitologia per a que
es vegi tambe demostrada in justicia de la definicii establerta a
proposit de la grip.

Prou voldria fer-vos una descripciii detallada del molt i
bo que ha proporcionat la importantissima branca de la micro-
biologia, pero 1'extensi6 quo pot donar-se a una confer^,ncia,
priva, en absolut, de for altra cosa que senyalar fets conerets.

Cotnencem per deixar 6xat un fat Ilastimos, pero quo, mal-
grat el ser-lio, resulta eneara indiscutible a 1'hora actual. Mal-
grat tot el que s'ha fet per a descobrir-ho, malgrat els importan-
tIssims treballs que s'han realitzat per investigadors do tot el
men, no s'ha trobat eneara, a l'hora present, l'agent patogen
productor de la grip.

lie seguit tot quan s'ha publicat respecte a tan importan-
tissinia giiestio; he parlat amb homes tan autoritzats corn el.
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gran Roux, I'actual director de l'Institut Pasteur, I)r. Martin;
amb of cap de soecio, Dr. Bossan, del mateix Institut; lie assi-tit
a la magna confereucia que va douar en honor de la Missio Ca-
talana-Valenciana, a la qual vaig pertanyer, 1'il•lustre Dr. Vin-
cent, Inspector General de Sanitat do Franca i gran an)ie de
Catalunya, en el laboratori de 1'llospital de Val-do-Grace, sobre
tot referent a treballs fonamentals de profilaxi do la grip; he
seguit d'aprop els treballs realitzats en el laboratori general do
l'llospitai de la Santa Creu do Barcelona, pel mou carissim amic
of I)r. Ricard Moragas, Professor de Microbiologia de 1'Aeade-
mia i Laboratori de Ciencios Mediques de Catalunya. lie assistit
a la notable conferencia que a la Soeietat do Biologia, do Is ros-
tra ciutat, dona 1'expert catedratic d'lligiono do la nostra Facul-
tat do Medicina, els dies G i 7 del present Hies, el Dr. D. Antoni
Salvat, i, malgrat to,, dec for constar que, el mierobi patogen
productor de is grip no s'ha trobat oncara.

Mal-rat aixu. tn'es un consol of poder comunicar-vos tres
tots, d'entre molts que podria citar-no, per a quo quedi demos-
trada I'existencia d'un nlicrobi productor de la grip, -repe-
toixo, fins avui indeterminat, i la propagaciO d'aquest d'home a
home.

El primer fet es despren, per manera c!ara i precisa, de la
notable conferi'ncia donada pel I)r. Martin. Sub-director do
I'histitut Pasteur, a que m'he referit, en tuissio a Brost, el 23
do Setenlbre do I'any prop-passat, davant ('una distingida i

nonlhrosa concurrencia do Inetges francosos i aliats, a pro-

posit de I'epideulia de grip i do is profflaxi quo resulta del seu

estudi.

E. el segos, el que es dedueix de is nlanera con) envai

l'epidemia de grip els malalts reclosos en of .llanicomi do 1'Hos-

pital de is Santa Creu de Barcelona per 1',-)etubre del any prop-

passat, on no hi havia h,lgnt cap invasio per i'epidemia del Maig

del mateix any, i on no s'lii havia registrat cap invasio tins que

reingressal en of Nosoconli un convalescent de grip quo havia

passat Is malaltia t.oxi-infectiva a cuss soya, on havia pasat una

tenlporada de dos mesos i en la que va haver-hi malalts de

grip, parents seas, quo ell crida; coincidint aital fet and) 1'en-

trada al Nosoconli d'un informer. en pie periode d'invasio, que

havia contret Is grip cuidant a diferents individus de Ia seva

fatniiia que estaven malalts de 1'epi(lomia regnant. Fet que es is

reproduccio de la iniciaeio de I'epidemia de grip a Paris, em
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sembla quo poi 89 i 90, entre els carters eucarregats de rebre i

distribuir la correspondeucia procedent de Russia, on 1'epide-

mia de grip feia estralls.

Es el darrer let dell tres, la conclusio que es despren del
cas do contagi publicat detalladament en el Bulletin de l'Institut
Pasteur del 15 d'Octuhre de 1918, en el qual es relata l'adquisi-
ci() de la malaltia gripal per Selter, Director de l'Instilut d'Iii-
giene de K6nigsberj i la seva ajudanta, per milja d'un experi-
ment a que es subjectaren. Van inhalar, per Ia boca i el uas, per
espai do mig minut i estant col-locats a 20 cm. de 1'inllalador,
un liquid constituit per mucositats farfilgies i I'aigua amb que
havien let gargarismes cine malalts griposos, fent-no no con-
junt de 150 cm.3, que despres de passat per unit bugia Berkefeld,
i d'haver-ne tret unit part per it fer-ne senlbres, van pulveritzar
en I'habitacio on s'estaven els dos experinientadors.

Se quo la resultant d'aquest fet ha sigut negada per un

microbi6leg angles, que assegura, com a contra-prova, que pas-

sat un liquid preparat amb mucositats faringies do griposos

per una bugia Chamberlain no ha determinat, per inhalacio, la

presentacio do la malaltia. Pero tambe se que malgrat So que

prete demostrar, ell mateix assegura quo encara que no existis

un microbi productor de la grip i un liquid filtrant per ell de-

terminat, douada ]a manera d'esser de la grip, s'haurien d'in-

ventar, frase dita, tambe, en la conferencia del 1)r. Salvat a que

1n'11o referit.

De totes lnaneres, senyors, en apoi de l'asseveracio de Set-

ter i els seus comentaristes, hi ha molts fets demostratius i lie

tiugut l'honor do veure'n la represetacio grefica on la confe-

rencia practica que ens done el Dr. Vincent i a la qual n1'he

referit. En trobo, ademes, la donlostracio, encara que per altra

via, que resulta mes indiscutible, on la comunicacio quo Caries

N'icoile i Caries Levaille van presentar a ('Academia de Cieu-

cies do Paris per internledi del Professor Roux, el Director de

I Institut Pasteur, el 7 d'Octubre, en la que deixeu establert

que: l'ageut rl-la rp•ip seaatb?a esser unorgue fltraut. Aixi resulta

del let de gee la inoculacio (let flt)-at ha deteriatinat la malaltia

en dos subjectes inoculats per via subcuh nia. En quint a la via

Sanquinia, seuabla esser inefcac.

La comunicacio (leis Drs. \icolle i Lavaillo resulta confir-
mada en el Brit. naed. journ. del 14 Deselnbre 1918, per Gibson,
Borman i Conner.
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Aquest parasit indeterminat i el virus filtrant que n'es el

efecte, son els que indubtablenrent ocasionen ]a grip i, per tant,

constitueixen els primordials elements a tenir en compte en

parlar del veritable tractament especific de la grip.

Sentat co que queda, dec tractar, en segon lloc, do qui' on-

cara hi ha qui concedeix valor d'elernent patogen at coc-bacil

do Pfeiffer, mentre in majoria d'autors sols el consideren un

micro-organisme quo consegueix un paper secundari en el des-

enrotllament de In malaltia que ens ocupa. A 1'objeete de 1'es-

tudi do l'especiflcitat del bacil de Pfeiffer, recomano l'estudi

publicat en el Boletin del Instituto National de Alfonso XII, en

Juuy de 1918, pels Drs. Ruiz i Falco i Al. Tapia.

I per Ii deuen accelrtar-so com a saprofits comuns amb
exaltacio de la llur virulencia per l'agent filtrant productor do

la grip: el neumococ encapsulat, de petit i gros tamany, 1'es-
treptococ, el tnicroeoc catarral, els parameningococs, diploes-

treptococs i els bacils pseudo-difterics.
En acabar aquesta senzillissirna exposici<i do fots, suplico

es tiuguin on compte els extrems que se'n desprenen, tan en el
pertinent exclusivamrmt a la grip, com at referent a les bacte-
ries saprblites.

I ara, apuntades les bases que queden, absolutament neces-
saries, ahem a estudiar el tractament especific.

Del tractament profilactic dues paraules, ja que no pertany

de dret a I'assunrpte que ha inspirat la conferiencia.
Sots esnrentare els dos tipus que enclouen in majoria dels

quo han donat resultat positiu.
Preparaciri del Dr. Antoni Salvat.--Lirnfa vacuna preparada

amb nerauaococs, estreptococs i paramenindococs: darrerainout hi
ha fet inclusic del germen coc-baeilar do Pfeiffer.

Preparacio del Dr 1licard Moragas.-Amb ohs germens que

ha trobat amb roes fregiiiweia: veanrocors encapsulats (grans i

petits) diploestreptocors, dihlococs calarrals, bacils pseudo diltc-

rics i dihlococs, disposats en estafilococs. Fent eonstar que sols

en dues ocasions ha aillat nits germens quo vegetaven anrh el

diplo esta/ilococ i que tenien totes les earacteristiqties morfu;u-

giques i tint6rios del bacil de Pfeiffer.

Dec for present, senyors, quo el I)r. Moragas anomena la

vacuna quo prepara: Vactana preventive de la broncopnennaonia
gripal.
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I entreni de ple en el tractanient especihc de la grip, del
quo sols en conlunicare els mitjans vacunoterapics quo em son

Ines coneguts.

Una aclaracio previa. rant el Dr. Salvat corn el Dr. Moragas

van comencar usant les vacuues preventives esmeutades, coin

a mitjans de tractament vacunoterapic , obtenint-ne bons re-
sultats.

Han fet vacuues curatives on contra de la grip:

Caassinz ir Cepede . (C. R.. Ac(td. Siences. T . CLXVII. p. 736.

11 Nov. 1918). Cultures do neumococs i e.s.treplococs , en gelosa,

rentades i portades a l'obullicio per initja hora.

J. Gatt i i M. Dechosal . ( Chaniberi ). Soc. Biologie . T. LXXXI.

21 Des. 1918. R,^contanen una vacuna que consisteix en una

emulsio d'estreptocncs , sensibilitzada pet si^rum Leblainche-

Vallee , escalfada per espai do quatro bores a 56 ', dos dies se-
guits.

Ferraud Bezancon i Rend Legroux , (But. Acad . bled. 14 Ge-

ner 1919). Tenint ell compte els resultats obtinguts amb l'estudi

do la microbiologia do la grip, Legroux ha preparat a l'Institut

Pasteur la segii. ent vacuna quo conto per cm ': Pneumococs, 4 mil

milions ; Estreptocoes , 2 mil milions ; Bacils do Pfeiffer, 2 mil

milions; Micrococcus Aureus, 2 mil milions . Aquestes batteries

cultivades amb brous activats per extrets globular-s , matats per

la calor, els tres primers a 56° i el darrer a 69°.

Vacuna del Dr. P. A. Bossan , del Institut Pasteur.

Val la pena do Ilegir la nota comunicada pet Dr. Bossan a

] a Sociotat de Biologia, de Barcelona , el dia 2 del present mss.

.Complications bronco-pulmonars greus de la grip, tractades

per injeccions intratraqueals do serum antipneunio i antiestrep-

tococic' . per E. A. Bossan.

En el curs d'investigacions respects a la tuberculosi pul-

monar, ens hem vist portats a estudiar I'absorcio pet pultno sa

o malalt do certs liquids i medicaments (1).

Vain pensar que en les complications bronco-pulmonars

molt greus de la darrera epidemia de grip, devia liaver-hi un

interes.grail on portar els anticossos dels serums antipneumo i

antiestreptococic at nivell do les lesions.

Per a evitar tota fadiga at malalt, molt sovint fora de 1'es-

tat do prestar-se a un injeccio intratraqueal per la via bucal,

(1) C. R. de in Soc. de Biologie, Paris, 22 feb. 1919.
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horn puncionat la larinx ai nivell de la membrana intercricoti-

roidiana i per l'agulla introduida on la traquea hem injectat

f.0 cur. ; de scrum:

40 Cm.3 do serum antipnoumorocic, do I;[nstitut Pasteur

20 cm.:° de serum antiestreptococic, a
preparats per M. Truche, qui ens ha fet l'obsequi de douar-nos-

en nientre u'honr necessitat.

Do 4 a ti bores despres de la injeccio, la temperatura des-

cendia bruscanient de 401 a 38° per a remuntat--se a 1'endemii

a 341.°

Una segona injeccio de 40 cm.' de serum antipneumococic o

antiestreptococic, segons el resultat do 1'analisi bacteriologic,

era prou, gairebe sompre, per a assegurar la defervescencia

dell n il iva.
IIem tractat per aquest procediment 15 nialalts. Dos esta-

ven on un estat tan desesperat que tota temptativa era inutil.

Nou, per contra, malalts d'alguna gravetat, permotien po-

der esperar un terme favorable, sigui el quo es vulgui el trac

tamest onrpleat, tal com ocorre soviet en la neumonia.

No ens tixem, Bones, mes quo on cinc, respecte a 1'estat dels

quals les injoceions intratraqueals do serum han resultat d'una

acci6 manifesta.
Els ciuc malalts, entre els quo hi havia una jove prenyada

do quatre rnesos, han curat, on ocasio en que sa situacio era

sulicientment critica per a treure als metges quo ols haguessin

tractat tota esperanga do rnilloria per qualsevol altre iuitja de

tractament.
Devem for present que els accidents anafilhictics frequents

per In via subcutania van esser absolutament negatins per la

via intratraqueal.

Ens sernbla, dones, que devem insistir respecte als aventat-

ges d'aquest rnetode, que son:
1.er Facilitat en quart a la via d'acces.

2.°"" Innocuitat absoluta de les injections.

3.eC Gran reparticio per in superficio de les lesions del

serum injectat.
4.rt Absorcio molt rapida pet parenquima pulmonar, que

perrnet suposar que el serum obra no tan sols localment sing

que tambe respecte a la infeccio general.
5.nt Curacio de tots els casos observats abans del periode

terminal do la malaltia.
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Tingui s en compte, Srs., que les vacuues curatives do la
grip en les que s'hi inclou of bacil de Pfeiffer at costat de les
batteries hiperactivades pet parasit patogen i el virus filtrant,
productius de la toxi-infeccio, son les del Dr. Salvat i la del
Dr. Legroux.

I no s'extranyi ningil de que insisteixi en for remarcar el
paper preponderant quo en el tractament especific de la grip,
deueu teuir, indiscutiblement, els elements filtrants griposos
als quals tothom concedeix importancia d'iniciacio do la toxi-
infeccio que ens ocupa i d'exaltacio do la virutencia dels agents
saprofits esmentats oportunameut, quo converteix en patogens
i afegint.hi, ademes, que on molts casos, sobre tot els de coin
plicacio greu, que sou desgraciadament molt frequents, deter-
minants de la gravetat del Inal i adhuc de la mort del pacieut,
fins abans d'actuar els saprofits per manera evident.

Tractem ara, Srs., de ('o que lie let coin a tractainent espe-
cific, conlplet, en contra de la malaltia, en les epidemics de grip
del MIaig, Octubre i Novembre do L)18 i pel Febrer d'enguany.

A 1'objecte do sintetitzar-ho el mes possible, llegire co quo
vaig comunicar on la conferencia donada a la Facultat de Mcdi-
cina do Paris a qui^ nl'he referit.

nEls malalts gravissims i do curs rapid que lie observat, Ilan
ofert un conjunt simptomatic complexe, en el quo la intensitat
ha arribat a esborrar el relatiu a la cronologia.

'Tot en ells era intens: els el'ectes directes do la toxi-infec-
cio; els determinismes que s'oferien, complexes i ja en els
primers moments; el tancament dels drenatges salvadors; el
moviment d'intensa protesta de 1'envait on contra de l'invasor;
les reactions que solen eucaminar per la via do la salvacio, tot
era intens i donava at conjunt organic un aspecte que corpre-
nia: un Iluitador prompte a hatre's en retirada.

.Davant d'un gripos envalt tan terribloniont; on considerar
que el malalt no tenia ni temps ui mitjans per a posar-se en les
mes elementals conditions de defensa; convengut el clinic que
era en la sang on radicava Ia mala obra del possible mierobi i
del virus filtrant que ell havia fabricat, no cabia mes recurs que
buscar en la sang la possibilitat d'un mur de contencio, que
constituis el compas d'espera, aprofitable per a la logica de-
fensa.

-En tal estat i atenent sempre a les ensenyances quo dima-
non de la fonamental teoria del fagocitisme de 1letchnikoff I
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abans de que poguessim recordar-nos de leg reactions biologi-

grf.es determinades per les afindats guintiques de les tox ines per a

certes substifltcies iutracel•lalors, vaig creuro que a la sang era

a on devia dirigir la intervencio, amb decisio i valentia.

Tres van ©sser les indicacious preses: la sangria, leg auto-

inoculacious, com a indications do foes especific natural i leg
injeccious intra-venoses de quinina colloidal, per a for quilnio-

terapia especifica.

-En tots els casos que requeien en subjectes joves do bona

constitucio, amb tensio arterial grossa, de 18 a 20 Vachon, i amb

determiuismes respiratoris complexes, en Ms quo dominava

l'element congestiu, l'infart hemorragic o ]a inflor vaig procedir

a la sangria, mss quo per I'efecte lugic de la doplecio, pel natu-

ral de les reactions salvadores que en la sang s'operen rapida-

ment. Compto amb ones den interventions i estic satisfet del

resultat. La major quantitat do sang extreta fou do 150 em.:`; en

cap cas vaig veure'tn obligat a refer la sand, amb el serum glu-

cosat, ni vaig haver de repetir Ia sangria. (1).

En els casos ell que no concorrien en el malalt los cir-

eunisbtncies apuntades respects als doterminisnles respiratoris;

ell els casos en que es tractava do complications complexes,

tambe, pero on quo predontinaven els focus d'atelectasia per

espasmo bronquial persistent, pulmonies (poques), bronco-

pneumonies difuses, donava la preferencia a les autoinocula-

cions. Amb una xeringa do cristall de 20 em.:l aseptitzada a

1'autoclau, per la quo havia fet passar tres o quatre vegades so-

lucio de citrat do soya, al 5 °/,,, treia 7 cm.:1 do sang do Ia mitjana

cefalica i Wells n'injectava 5 em.31 intra-muscularment a i'anca,

degudanlont aseptitzada, i els 2 cnl.3 sobrants, els enviava al la-

boratori per a investigations. Compto amb una trentena de ca-

sos. De ells n'lie pordut un, un jove, aparentment ben constituit,

informer del Manicomi de Ill Santa Creu, que despres d'haver

ofert una remissio esperanQadora, i al mateix temps quo se Ii

tancaren els emunctoris renal i intestinal, malgrat les indica-

tions preses, s'oferi en un estat comatos graduat i al poe temps

s'inicia un deliri furios amb un estat d'excitacio, en que aban-

dona el Hit, es refreda intensament, fins quo el subjectaren, i

(1 ^. Els resulfate del tractament empleat, els sole a qni, em refereixo , son ele obtin-

guts on la,meva visita de IIfospital de Is Santa Crew i una Seccio del Manicomi de Sant

Andreu, que em fou encarregat per la M. Iltre . Administracid , segone eetadistiques fetes

pole meus benvolguts Metges-Interns Drs. Elias, Macia i Comendador.
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amb andria absoluta, amb un coelicieut d'Alnbard pujat i, per

tart, azotr;nic i adom©s estercoremic i carbonentic, queda

ven^ut el sou cor, que va iialtar, per espai de 24 bores, anib

ritmo embriocardiac i ainb un primer temps esfuniat i brut.

Aclarits els antecedents del subjecte, resulta que bavia estat

oporat, do feia pot tamps, duns abscesses per congestio, en la

regio infra-renal dreta, determinats per espondilitis tuberculosa

al nivell de in dotzava vertebra dorsal i do les dues primeres

lurnbars.

rEn trey casos grans de grip, en que els determinismes
respiratoris tenien oscassa irnporta ecia, acceptat el criteri do
i'especifitat quirnioterapica de ]a quinina, a la que es juntava
el valor del caritcter coI•Ioidai, t:1v1 hen estudiat pet gran clinic

professor Albert Robin i del que tractar© oportunaniont, vaig

practicar In injecelo intra-vonosa de 0'20 gr. do la quinina col•-
loidal, preparada per la casa Dausse, amb bons resultats, sense
quo la ]njeccio hagues determinat of reds petit accident.

Corn es compren en tots els casos, on el curs ulterior del

proses, vaig aplicar els initjans de que s'ba parlat, sots o amb

els que tractare on el segiient grup=.

lie d'afegir at copiat, quo en dos casos de I'epidenlia d()ctu-

bro i Novembre, i desp-•6 en dos mes de la del Febrer i Marc

d'ouguany, total en quatre easos do grossa gravetat, provi exa-

men d'orina, que sols err nit va evidenciar I'existencia dindicis

do sero-giobulina, vaitr a1diear it turax del malalt au emplas

d'uns sis centimetres quadrats do cantaridat do sosa (lieslier) en

la regio posterior, i a I'endenla vaig aspirar do la flictena resul-

tant, amb unit xeringa Lifer do cristall, aseptitzada a I'antoclau

i per la quo havia fet passar solucio esterilitzada de citrat de

sosa at 5 °/,,, 10 ent.s do sorositat, que, oit cada cas vaig injectar

iutra-nruseularrnent a I'anca del malalt, restant satisfot dels re-

sultats obtinguts.

Dos sols cases lie pogut tractar seroterapicament. A cada
un Wells lie injectat subeutaniament 40 em.3 de serum antinou-
mocucic. Vint on cada costat de la regio antero-externa do la
eaixa, at matoix temps. Per a evitar els accidents anafilactics,
vaig injectar tine Mores abaus de la injeccio dels 40 cm.;' 1 cm.
del mateix serum i el malalt, va peudre 5 grains do lactat de talc
en les 24 hores.

La manta de si"rum antiueumocucic va esser la causa de que
haguos hagut do deixar el tractameut. En on cas en que vaig
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haver de suhstituir-ho per serum cqui. sense virtuts especifi-

ques, no vaig obtenir cap efecte delinitin.
Del tractament racionalissim dots griposos pel si^runl de la

sang de convalescents do la ntateixa toxi-inl'eccio. n'he llegit

molt i el considero nu tractantent a recomanar, malgrat. els es-

c,tssus efectes que el tal procediment nl'hagi proporcionat en el

tractantent d'altres toxi-infections, pero tenint en compte els

naturalissims efectes quo les batteries patogenes i els sells pro-

duetes han Itagut de deterntinar en la sang dell malalts en els

periodes on quO s'lian gnat constituent les defenses organiques,

fins a arribar a la consecucio do In intntunitzacio.

Per alts part, Ia quanti`at do serum que es necessita per a

cada malalt (al morays 100 cm.') fa dificil cI praeticar-lo; aix6, no

ohlidant que, en molts casos, no ni'atreviria a usar el serum

sense una previa cute-roaccio amb tuberculina, i fins en algun

cas, el Wassermann.

El que lie let en un eas d'allargalnent de la ntalaltia, malgrat

la intensitat i oficacia provada del tractament ontpleat i convon-

gut do qu(^ sols es tractava d'una griposa quo no tenia prou for-

c,t defensiva per a arribar it in imntunitzacio i allitonat pets exits

do la vacunotoritpia en la fehre tifoidea, Ita estat praeticar-li I'au-

to-inoeulacid tal com s'ha indicat, i, a les poques bores, la nta-

lalta estava per sota do In normal, per manera delinitiva, i als

pots dies, malgrat haver la pacienta Iluitat tan intenssntent, en-

try en franca convalescccneia, preludi d una cur: cio delinitiva.

Aixi tenim, senyors, explicada ja la medicacio especilica

que lie u-at contra in grip.

Se, desgraciadament, que la nostril Medicina no es una cien-

cia ahsolutamont exacta; ho se. Pero entenc quo el clinic deu

treballar per a que ell resulti el n1os possible, a I'objecte do treu-

re'u el nonlbre mes gran de henelicis salvadors.

Sols guiat per aquest desig i in logica dels fets, lie pogut
arribar a una utedicacio especifica, quo, en tots sos aspect(,,,;,
ntereix el qualificatiu de completa.

Amb ella tenia i tine Ia valuosissilna seguretat de no haver
fet mes que be al malalt.

De que sols fa necessaris, per a sit aplicaci6 deguda, conoi-
xements quo estan a l'abast de tothom.

De quh^ pot aplicar-se en cada instant, i per taut, rapidissi-
mameut.
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I per 11, porque el material necessari, es do facil i segura
obteucio, i no pot faltar mai.

Per totes aquestes raons, sobre tot, pets eompanys quo
exerceixen en poblacions subalternes, on no es possible comp
tar amb segons quins mitjans de tractament, es pel que who
decidit a donor-vos la present conferencia amb el terra escollit,
recull d'una poreio do conceptes sintetitzats Fins a l'inverossimil..

Preneu-ne la bona voluutat.

I ara, seuyors, unes poques paraules per a pendre comiat
do vosaltres.

Pernioteu-me que en moments d'intensa joia per 1'exit as-

soiit per agnest III CGNGRES DE AZETGES DE LLEN(1VA CATALANA,

quo tan brillantnteut va celebrant-se, deixi sobreeixir el senti-

ment intim i intens que antara la meva itnima per In. perdua irre_

dua irreparable del nieu fraternal, de I'euiinent cirurgia, do I'in-

substituiblo i originalissini operador, que es digue DR. ANTGNI

1^AVENTOS I AviNO.

Ell tarn be In. coin partiria, amb vosaltres, la gran join de la

festa. I In coinpartiria, sobro tot, Ilogint-vos un formos i exem-

plar treball, com tots els sous, quo escrivia respecte at 'Iracla-

neetrl quiriht•jic rle les llwJlles (lei p01(1o-, en el qual havia treba-

ballat, emb entusiasmo, recopilant-hi un notable contingent do

fats deniostratius. basats en una docuntentacio que provava una

vegada mes In seva indiscutible valua colt a clinic i corn a ope-

rador.

La mort ens I'ha arrabassat; per desgracia do in, Cii''ucia que

enaltia i de In. Ptaria nostrada, quo ostirnava amb entusiasrne.

Permeteu-me quo li dolliqui I anima d'aquesta conferencia,

que pertany at CoNoi fs, i quo sigui en honor i record dell, corn
porn de seniprevives inlmarcesciblos, quo no teniltt altre nwrit,
tingui el de recordar, per seurpro, la valua del seu gran saber i

In. intensitat del sea cor d'angel.


