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Respects do la Corea de CYDENIIAM tenini un concepts molt
diferent de les opinions que han sostingut ]a majoria d'autors,
i dissoutim mss en el considerar-la deguda a processor infec-

ciosos. Segons una estadistica basada en uns 400 casos de ma-

lalts assistits on el nostre consultori, on Ia qual ens fonameattem

per al present treball, podem afirmar quo en la gran majoria han

obrat com a causa determinant, trastorns emocionals forts. En
els quo hi ha jugat el sens cap emocio vista, no

arribeu a un 10 °/0; en un 15 0/o lean tiugut inanifestacions reu-

matiques; pero ha let explosio dit trastorn despres do disgustos,

ensurts, etc., aixi es quo de cada 100 coreics en resulteu sols 25
amb manifestations del inateix, i 75 sense que acompanyin do-
dolors de cap niena, i sols veient-se estats emocionals mss o
menys forts.

Ili ha diferents variants dintre la corea, des de la mss Ileu-

gera a la quo quasi es pot dir bogeria coreica. Algunes formes
frustrades, que en pots dies curer despres d'algunes malalties

iufeccioses; monocoreiques, o en uu sol brae, hemicoreigties, o
en un costat, com una hemiplexia; altres vegades amb movi-

ments i al mateix temps amb paresia, forma que denominem

ataxo-adinitmica; la corea flacida paralitica de GowERS, que en-

cara que no sigui la veritable de Sydenham to el mateix tracta-

ment espocific d'aquesta, es ]a pseudo-paralisi o limp-corea do

WEST quo ataca una extremitat i mss al brae drot, i per nltim
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la forma do gran corea que envaeix tot el sistema muscular, for-

ma quasi teatral de moviments que podem dir ne gran aritnria

coreica.

Etiologia.-En general es una malaltia de les eriatures. So

i'observa de;s 3 als 15 anys, pen', tanrhe n'hi ha dels 15 als 19.

N'bem assistit al(runes do mes anys. Es molt rues frequent en eI

sexe fervent a proporcio de (75 a 70°10. Tenon mes facilitat els

delicats, per creixenrent rapid, ani,nria. alinreutacio pobre, ma-

talties, infections, i mes, despres del xarampio, grip i tifoidea.

Fa uns 3 anys varem curar una noia en el seu domicili, afectada

do tifoidea gravissima amb endocartitis i contraceions tan in-

tenses que sembla impossible resistis;anrb 30 aplicacions va que-

dar eurada d'aquesta, seguint son errs la infeccio i trastorns

del cor.

Els fills do neurastNnics, histeriques i dels qua pateixen

d'altres manifestations organiques funcionals nervioses i els dis-

crasics. tenon rues facilitat; els primers a esser mes emotius, i els

segons a esser reumartics i pal niateix m6s propensos a patir do

corea.

Passenr a descriure les dues gran causes d'aquesta malaltia.

En la primera d'aquestes grans causes hi figurer tote Hasse

d'emocions morals, espants, eusurts, contrarietats, patir dN por

i angoixa, repressions pals pares, mestres, ate, quo obren con) a

causa determinant de la corea. Per prover les nostres aprecia-

cions sobre ('influx do l'acte emotiu at qual deu coneedir-so mes

valor que I'admes fins are pals autors, explicarem alguns exam-

ples, dels quals resulta qne moltes vegados ha seguit l'afecte a

]a causa, en nois sense cap vici ni decaIment organic. Un not

de 9 anys que jngava on el Pare, en veure que altres corrien

darrera Well, es posh a fugir espantat. I'agafaren, li pagaren i als

pots dies comengh la malaltia. Un altre d'l1 ant's, per rouyines

amb ols seus germans, fou un die castigat pal son pare i li va

pondre un llibre que Ii agradava molt; era un nervioset i als

pots dies va sofrir la corea. Una noia de St. Pere de Riudevit-

lles i una altra de St. Pere do Ribas, qua varen sentir tins trets

estant on el camp, as sobressaltaren, i as presentaren els mo-

viments.

Altres molts podriem citar, tots per impressions, esser per-

seguits per gossos. vaques, tancats on cambres fosques, etc., en

els quals, an la majoria at 5 a 8 dies, comen^aren els moviments,

i alguns al mateix dia o I'endema del curt.
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Quant it I'accio del reumatisine jnnt amb emotions, tambe

podriem explicar alguns casos, dos Wells recents, que patint de

reumatisme tingueren emotions; I'un era urt not que tirava pe-

dres a una vinya; el pages at veure'l, va menacar-lo amb un

ganivet i fugi torrent this a casa soya tot esglaiat; l'altre una

noia quo va tenir por de Iladres per sentir soroll a casa soya; als

pocs dies va eselatar en els dos, el ball de St. Victor.

nia. -Corn es produeix aquesta nialaltia? General-

ment s'admetoa dues teories, la do la infeccio i la nerviosa. A ]a

primera, defensada per respectables autoritats, SAGNET, MARIE,

'IEISSIER, MEYER, STRUMPELL, MOEBIUS, etC., 110 podem assentir

en tot, sols en part quart es tracta de malalts de foes infoccios o

reumatic. Shall huseat bacils especifics i s'han trobat cols esta-

filococs i toxines produIdes per aquells que en general son

causa d'infeccions comuus.

La teoria nerviosa, o sigui do la corea-rteurosi de PINEL,

CUARc0T, Gow1:RS, JOFFROY i d'altres es mes natural. Diuert quo

t',s una rteurosi cerebro•niedul•lar d'evolucii; o creixememt i a

vegades a causa do degeneracio. puix ds a I'edat del desenrot-

Ilament.

La rostra humil opinio, que no esperem es prengui niala-

ment, es la quo segueix, fella de l'estudi de gran Hombre do

casos. Exposada fa molts anys pet ineu pare, la repetini avui

perque teuim la pretensio quo deuria ser Hies estudiada; creiem

que existeixert alterations Ileugeres en el substratum anatomic

do les zones corticals del cervell, les rolaudiques principalment

i podria ser quo tainbe en alguns ganglis de In base, la qual

cosa es causa do falta de conductibilitat dels torrents nerviosos

des de l'aparoll central do la inervacio d'on parteix l'impuls

psiquic, volitiu fins a la periferia. D'aqui la incoordinacio do

moviments voluntaris deguts a la interrupcio do dites conexions

histologiques, i es perque l'impuls dels torrents centrifugs no

passi directe i Iliurement des dell centres elaboradors i propul-

sors dels moviments, als cordons medul•lars i a les terminations

nervioses do los extremitats. Tots els moviments coreics son

re$exe d'astenia i incoordiuacio perque l'impuls volitiu, adhuc

donaut-li enorgia, no pot venter les modifications on les Co-

noxious intracol • lulars.

I com es produeix tal manifestacio orgitnica en les zones
rolandiques? Recordein co quo passa quan rebem una impressio
forta, un surt; aquest impressiona les capes de 1'escorca del
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cervell, per instint fenr un moviment bruse, iutens, brutal, de

vegades s'exterioritza amb ganyes a ]a cara, at mateix temps

que una contraccio rapida i onergica d'un o dos bra4os, coin

tarnbe de les tames i de tot el cos. Aixo siguifica uu esifnuil

cerebral quo es concentra en els centres psico-motrius, d'on

parteixen torrents per a tots els actes de la vida. D'aquf les

modifications en la contextura histologica do les regions Bites

que concorden amb les alterations trobades pals treballs anato-

nro-patologics fets per diferents iuvestigadors, o siguin trastorns

vasculars, endarteritis, focus do petites embolies degenerations

hialines dels nuclis cehlulars, trastorns de ]a mielina en les

fibres nervioses, exsudats, etc., propis no sols de la corea sing

tanibe d'altres trastorns cerebrals que donee sindromes mes o

nrenys semblants.

7ractament en general i l'especific per la faraditzacio.-EI

tractament intern, quasi admes per tots els autors, es el de

]'arsenic, que, a part do ]'especific preconitzat per nosaltres, es

el rnillor. pero no podem acceptar-lo corn el mitja curatiu mes

radical, perqub es donee molts cases en quo no els fa cap efecte

curatiu, i a moltes criatures, a les 8 o 9 gotes de Licor do Fow-

ler se'Is presentee simptonres d'intolerancia critstriea Deis 400

coreics tractats per la faraditzacib general, alureuys un 50 0/

havien ja pres ('arsenic, en diferents formes duraut alguus

inesos, sense obtenir rnillora, i tractats sots pel Licor de Fowler

curats rapidament amb un o dos rnesos no arriben de molt a

un 10 °/,,. Els medicaments sedants no Caren la cored, sols ser-

veixen per a caltnar 1'excitacio nerviosa, sobre tot la cerebral,

deliris nocturns, insomni, etc. D'ordinari els aprofita mes les

nredicacions toniques i Ileugeranrent reconstituyents.

Tecnica de la faraditzacio general.-Desde fa uns 15 anys

quo I'apliquem en el nostre consultori sompre amb exit crei-

xent. S'Ira de disposar d'un bon aparell faradic, rnillor de torrent

continu i carrots do Ruhmkorfl' de fit gros, amb I'interruptor

que funcioni be, i s'ha d'interronrpre el torrent d'una manera

ritrnica, que en dongui de 90 a 110 per minut, anrb energia

suficient per a provocar una Ileugera contraccio muscular, la

qual cosa s'obte introduint per tanteig el carret induit en ('in-

ductor, de 30 rninuts la duracio del torrent i sessio d]aria. Els

pols els apliquem de la segiient manera: el -j-- en la part alta de

I'espina dorsal i el -- per mitjh d'un fit de quatre caps amb

plaques que es fixen als braq.os o mans i a les carves.
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Resultats obtinguts.-D'entre 400 coreics podem afirmar

que 300 han sigut curats amb 25 sessions i alguns seas arribar

a tal hombre; els altres 75 amb 30 i els 25 restauts per Esser de

forma pseudo- paralitica han necessitat 35 sessions. Ni un no ha

fallat, tots curer. Els curats amb aquest procediment surten

m6s forts que abans do la malaltia i es rara la repeticio de la

mateixa, do tau gran nombre sols en sabem 6 i amb 10 o 12

torrents retornaren a l'estat normal. En canvi dels vinguts al

consultori per primera vegada, molts I'havien patit 4 i 5 vegades,

durant-los-hi cads vegada 5 o m6s mesos.

Corn a resum poden sentar Its tres segiients

CONCLUSIONS

1.", etiologica.-Que el reumatisme , inleccions i processos

quo produeixen decaiment organic, poden predisposar, pero

per terme general no son causa suficient per si sols, per al

desenrotllament de la corea . Les emotions de tot genere son

les causants almenys en 70 0/u do les mateixes.

2.", patogenica.-A part de les modifications que donguin

reumatisme i estat organic en el teixit nervios , den considerar-

se que el xoc produit per la impressio moral en les regions

corticals , ocasionin alli alterations de circulacio i nutricio, i

corn derivades faltes de conexions entre les cel • lules i fibres

nervioses , i corn els torrents nerviosos no poden seguir una

linea recta, son desviats , i falta harmonia entre l ' impuls i la

conduccio d'aquest; d'aqui els movi ►nents incoordinats per

manca de unificacio on la direccio i marxa de les mateixes.

3.", terapeutica.-Que la faraditzacio general constituteix

avui dia el tractament especific , puix 6s senzill i dona seguretat

completa de la seva curacio.


