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Entenc que, un cop discutides les ponencies, ha do quedar
poc temps per a les i suposo quo el nombre
d'aquestes sera gran . Per tal motiu, sere molt breu.

Qw seran les bronquitis acantonades?
Exposem primer el cas clinic, que, per cert, es un cas sen-

till.

Es tracta d'un subjecte de poques earns, pero tampoc es-
queletilitzat, que jamai no ha sofert de malalties pleurals. Cap
antecedent important.

Aquest subjecte, des do fa anys, en certes epoques i princi-
palment als istius, quan ell es crew quasi curat, per no dir curat
del tot, l'examen del pit ens indica un normal a tot
arreu, menys en un punt reduit i localitzat en el terc inferior
del esquerre. Alli, i en un espai circular d'uns dos centi-
metres, s'ouen estertors crepitants quo van difumant-se fins des-
aparAixer completament cap als limits indicats.

Ara be; esdeve que el flies petit cop (faire, un canvi de tem-
peratura, la respiracio d'un wire viciat, i a voltes sense poder
trobar-hi cap nrotiu, el malalt sent totes les molesties d'una
hrouguitis i 1'examen ens demostra l'existencia d'agnesta, ha-
vent-Ili aplanament, mes o rnenys febre, tos (amb expectoracio
mes tard) i !'examen del pit ens fa descobrir que, des del focus
abatis indicat, s'irradien estertors sibilants al comenS, sees flies
Lard i mucosos a la fi; aquest eixamplament del focus prirnitiu
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es roes o menys gran fins arribar a voltes al costat dret. Des-
pros d'uns dies la malaltia cedeix, el malalt sembla curat, pero
trobom la persistencia del focus ja senyalat. Podriem gairebe
dir aleshores que existeix una bronquitis localitzada , pero com
sigui que des d'aquesta localitzacio es des Won comencen i
s'irradien sempre els fets de la difusio bronquitica , lieu's aqui
perque batejo aquesta bronquitis amb el nom do bronqu itis de
reserver o ntjllor acantowida ;; ear des del canto on resideix fa ex-
cursions per I'aparell brouquial sempre que li permet In invasio
una causa qualsevulla.

Casos tan clars son ben poc frequents , pet-6 examinant els
bronquitics cronies no deixen de trobar-se'n.

ETn d'aquests dies, p . ex., he vist nun senyora de 55 anys,
bronquitica des de fa molts temps i en examiuar - la i. trobar un

focus anormal vers la part mitja del costat dret , m'ha dit que ja

fa uns deu anys el metge ii havia senyalat el mateix floc cons

l'arrel del seu mal, de les seves repetides bronquitis.

Aquestes bronquitis de reserva o acantonades no es pre-
sentarien en els nens o en tot cas molt excepcionalment , car, en

els nens que sofreixen do bronquitis cronica, on els periodes en

que escapen als sous simptomes , no lie sabut mai trobar clara-

ment, uu focus semblant a 1'indicat abans . Es veritat quo des-

pros d'un sindrome agut, en mantes ocasions es troba un focus

Olaf, localitzat , persistent , semblant a l'esmentat ; pero al cap i

a la II, despres de dies o de setmaues desapareix del tot, com-
pletament.

En els nens , dones, no existeix la bronquitis acantonada

sing la bronquitis de repeticid , que depen quasi exclusivanient

der terren y organic ( escrofulisme , afeblimeut, artritisine, linifa-

tisme, alimentacio deficient o defectuosa , etc.), comptant amb

causes predisposants ( coriza, adenoides , adenopaties , eczemes,

ozeua, etc.), i amb causes determinants ( febres eruptives , refre-

daments, canvis do temperatures, etc., etc.).

TO qo indicat una significacio diagnostica i pronostica? So-

lament sots el segilent punt do mira: ha sabut quo una de les

anotacions pretubereuloses os la repeticio de bronquitis. Ara

b©, entenc quo els catarros bronquials que senyalen la immi-

nencia tuberculosa i que on molts casos son ja la seva iniciaeio

no offreixen aquest acantonanient que he indicat; on termes

que les bronquitis acantonades indicarien que els subjectes que

les sofreixen, no es facil que , per rao de les citades bronquitis,
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esdevinguin tuberculosos. 1 aixo resulta tart cert corn els
focus do les bronquitis de reserva o acantonades sots per excep-
cio els he trobat en el vertex pulmonar i per altra part aquesta

classe do bronquitis no recauen mai o gaireb© mai-com he dit

abans-en subjectes forts o en Hens, en els quals, en canvi. les

bronquitis do repeticio abans esmeotades, predisposes at des-
enrotllament del bacil de Koch.

Te el fet sigsificacio terapeutica? Tan sots sots
un concepte (en el qual dit sigui de pas-tambe en tenen pero
on termes molt mes reduits les bronquitis de repeticio dell
nens): sots el concepte d'agotar tots els recursos per a dominar
aquest castell morbos, la qual cosa resulta, en molts casos, suma-
ment dificil i potser fins impossible.


