
APORTAMENT A L'ESTUUI CLINIC I)E LES MALAL-

TII':S CUCOSES I A LLUR TRACTAMENT

pel Dr . MELCIOR VAQUER , de Campdevanol

Son en nombre crescut en el poble de Campdevanol, les
persones grans i mes encara les xiques o criatures, que allotgen
cues en Imur aparell digestiu, Q o que fa quo les inalalties cucoses
sovintegin, esdeveniut de taut on taut esclats epidemics forca
importants, per user nombrosos els atacats de llambrics.

Volent user breus, deixareln d'anontenar els caracters

morfologics do I'Ascarides lu!nbricoides, paritsit causal de la

lunabricosi, a Ines, que aquells es troben degudament exposats

en tots els tractats do Patologia MV dica i Parasitologia; per la

mateixa rao, tampoc no farem I'estudi detallat dels uombrosos

i variats simptomes quo la presencia de llambrics en l'organis-

me determina, sols esmentareul quo aqueixos poden esser

locals, per accio directa del parasit i generals, reflexes o toxies,

assenyalant a l'enulnerar-los, certes particularitats observades,

anotades i comprovades per ltosaltres en els mateixos: dins el

primer grup do silnptolnes o locals, hi ha l'obstruccio, perfora-

cio i hemorragia intestinal: el pas dels cues des dels budells,

llur ostatge habitual, al parlor, pot produir basqueig i vomits,

seguits de I'expulsio de cues per la Boca o forats del nas: no es

estrany en eixos casos, quo esdevinguin accessos d'ofegameut i

angoixa, deguts a la compressio de la traquea en passar els cues

per 1'esofag: eixos fets els havem vist repetir tuoltes i moltes

vegades. Poden ols llambrics franquejar les vies respiratories i

obstruir la traquea o ocasionar neumonies secundaries: teniut

registrat un cas de mort per penetracio d'un Ilambric a la

lariux.
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S'lia assenyalat d'eixos parasits a traves do les
vies biliars i constituir el nucli d'una pedra at fetge o determi•
nar abscesses o quistos on dita entranya. La peritonitis, l'apon-

dicitis, la formacio d'abseessos on les regions angonal i del
Ilombrigol figuren en l'bistorial de l'helmintiasi i en aquest lloe,

farem esment d'un not el goal foia dies estava onllitat i visita-

rem per sofrir una nralaltia cucosa i domes tenia an voluminos
absces en el rnelic, del qual on esser reventat, a nres do fora

materia, en sorti on gros lIambric intestinal.

S'agrupen dintre els simptomes generals an seguit de
nifestacions nerviosos: afonia, urtieirria, estrabisnre, ambliopia,
desigualtat do les pupil•les, aritmia, lipotimia, sincope, trastorns
vasomotors, grogor i rojor sobtades, colies, eclampsia, atacs co-
reics i epileptics, accidents falsos meningitics amb mal do cap,
vomits, dilataeio do Jos nines dels ells, rigidesa del clatell i
coma. Ile d'afegir on el grup do simptomes generals, duee ob-
servacions personals forca curioses; la una, d'un xicot amb ac-
cessos d'excitacio cerebral, deliri furies i al•iucinacions perse-
cutories quo desaparegueren sobtadament i per dues vegades,
amb l'interval d'un any, sols amb his do la santonina , seguida
la seva administracio, do l'expulsio d'alguns cues, i an altre,
d'una dona pronyada de sis nresos, la qual des del comenc de
I'embaras, fou martiritzada per vomits incoercibles, que I'aela-
pararen no alluixant-los hi res, sols troba la cura immediata,
quan perboca dos llarnbries.

Per acabar, esmentarern quo Is hrrrnbricosis pot simular una
tnalaltia general de forma tifodica, amb embaras gastric, coliea,

molesties vagues en la panxa i sovint, amb febre enlairada i
persistent.

Tots aquests simptomes, deguts ja a l'accio reflexa (Cowry)

ja a l'accio toxica (LANGER, Fi aTII) ja que sogons les investiga-

cious i CHANSON. I,INSTOW1" i NUTTOL es troba en els

llambrics un veri force actuu, el qual absorbit per la mucosa

intestinal , actua sobre cis centres nerviosos. J. F. BOSON, de

Montpelier, impute els simptomes nerviosos a l'accio toxica i

rellexa unides.

En quatre nralalts de cues amb meningisme , en cis quals
ferem la puucio lumbar, notarem sempro quo is tensio del liquid
cefalo-raquidi es trobava fortameut augmentada. A la raquieon-
tesi, sogui sempre una rnillora prompta i positiva, sols on un
cas, el liquid cefalo-raquidi es presenter Ileugerament terbol



Quart Congres de Metges de 1_lengua Catalana 139

(probablement per iufeccio secundaria) esdevenint la mort,

amb tot i haver siguts expulsats nombrossos Ilambrics.

Son moltes les persones i sobrotot mainada, que hostatgen

cues, nematodes en Ilur ventrell, la permanencia dels quals es,

pet-6, en absolut inofensiva, aixi coin no sempre son imputables

als belmintes, certs canvis en la fisonomia, en les ulleres, en el

dormir amb els ulls mig oberts, en el de cap, rodaments de

cap, desvetllament, desgana, esgarritxament de dents, fregar•se

el nas, colics, palpitacions, etc., etc., quo sovint se'ls inculpa;

Punic simptoma patognomonic i unaniment reconegut fins avui

coin a positiu per fonamentar el diagnostic precis de

cucosa, es la. preseneia o expulsio do cues o ous dels mateixos

en les depositions.

U'uns quants anys enca, ens havem atalaiat que tots els por-

tadors de cues, on Ilur train intestinal, tenen ]a llengua cober-
ta de saburra blanquinosa i do vegades un xic groguenca, amb

un lleuger i Fi punteig vermeil caracteristic; es tan clar i delata-
dor aquest signe de Ilambrics, que la ullada Well ens basta per

sentar inequivocament el diagnostic do prescriure la medicacio

la qual es seguida quasi sempre d'exit, sigui el que
es vulgui el sindrome clinic.

Aquest signe de cues, del domini a Campdevanol i

que nosaltres des de fa molts auys el considerem coin a patog-

nomonic, per sontar el diagnostic do malaltia verminosa, sola-
ment l'havem vist assenyalat per CUII.LAUD en la seva tesi do
Paris, do 1920, amb tot i esser nombrosos els autors consultats
en for el present estudi clinic de les malalties degrades als Ilam-
bries.

Sols ens falta per acabar aquesta comunicacio, exposar el

nostre criteri sobre la manera de combatre els Ilambrics per la

santonina, heroic en la cura do 1'ciscaridiosi. En pri-

mer lloc, farem constar que la circumspocciO i temenSa a dollar

dosis crescudes de santonina, escampada arreu per quasi tots els

autors que parlen de dita droga, no es mes que una proocupacio

absurda; la dosi classica d'un centigram com a maximum per

any d'edat i l'abstencio d'ella abans dels dos anys, son una equi-

vocacio incounprensible; la llico apresa en dotzeues do casos, ens

obliga a for aquestes afirmacions: Poques vegades, seguint

aquestes restrictions, desembarassarenn els instestins de cues;

cal forcar les dosis si es vol obtenir nit exit segur. Mitjangant

nombrosos tanteigs, havem conseguit les dosis do la santonina
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mes apropiades per obtenir els efoctes desitjats. Clue centigrams

de santonina per a un nen d'un any: den centigrams per a un

do tres anys, i quinze per a un do tint anys. Associem la santo-

nina als calomelans com a purga i que tenen tambe certa accio

vermicida i a la dosi de tine centigrams per any d'edat, repar-

tint la dosi total en tres proses que fem adniinistrar amb una

Nora d'interval do la unit a I'altra i transcorregudes tres hores

de la darrera, fens donar una lavativa per buidar el ventre i res

no hi fa que el portador de cues estigui tip o dejd, cosa molt

tinguda on compte per molts, per suposar que favoreix 1'absor-

ci6 de la santonina, aixi com tampoc dubtem a repetir les dosis

en dies alterns successius, si maliciein que encara han quedat

cues on la panxa. damai liavein vist el petit i insignificant

senyal d'emnietzinament o intolerancia per la santonina seguint

la conducta que acabem d'exposar.

Disc ussio : Dr. E. Vila Canyer.

Cita el cas (Fun veil de 70 anys amb afeecions gastro-intes-

tinals, ictericia , artritis, etc ., de causa inconeguda fins que apa-

regueren en els excrements els parasits helniintics.

Discassio : Dr. Sal cal Espasa.

Fa constar la fregiieucia del sindrorne meningic on les crea-

tures, la causa del qual no s'aclareix fins que amb el vomit ex-

pulsen els cues.


