
LA TIFOIDE:A EN ELS VACUNATS

CASOS CLINICS

Pel Dr . RICARD MORAGAS I GRACIA

Nao In ha dubte, dcspres de quinzc anvs d'experiencia inten-

siva, que la vacunacici contra la febre tifoidea confireix a 1'home

ccrt gran d'innnunitat. La trista expcricncia do grans nutltituts

vacunanes durant la passada guerra, les varies epidemics locals

ohservades i la lluita amb exit contra les endemies de les grans

ciutats, ens ho demostren sohradament. Pero tambe ens demos-

trcn que aqucsta immunitat, es en alguns individus absoltita i en

aitres rclatlva. i aixii es independent del sistema de vacunactt,

emprat i del consegi.ient periode d'immunitat activa que a cada

un se Ii asigna. Tambe coneixem amb hastant aproximacio que

la immunitat donada per la vacuna, quasi sempre es transitoria.

En canvi, la immunitat donada per la malaltia quasi sempre
es definiti'va ; n_, obstant, alguns cases cite consten dintre la
literatura medica de repeticio de la infeccio Eberthiana, descrits
per clinics que ens mermen tota la confianca i fins algun am])

proves de laboratori positives.
No ens hem d'estranyar, doncs, que la vacunacio, fins la que

to una estadistica mes brillant, no confereixi algunes voltes una

imnutnitat ala uluta, encara que transitoria. Ella deriva de 1'obser-

vaci6 practica de que els individus que han patit la malaltia ra-

rament tornen a tenir-la, malgrat existir alguns casos que no
confirmen ]a regla. El mateix, doncs, podrem observar en els

vactinats, dependent de condicions individuals encara no cotn-

pletament conegudes, de les races vacunants, de les injeccions
don.:des, de la dcnsitat d'ennilsio bacteriana, del procediment
seguit per a l'esterilitzacio i de la mescla dels tres gcrmens,
T. A. B.
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n agttesta nnta nu ens prt^posein analitzar dctingnd,,n^rut

E
calla un d'agttcsts factors annnciats, noicacpoclrieln

per no cncal-

car dins dell limits d'aquesta cone io i per no teutr esta

distigttes detallades per a ionatnentar detingudanient les con-

clnsions. `olantent ens proposcill
clur; d'ttnatlfehreltii,l:

accio quc pugui tenir tal iacunac

dea sohrevingtula en tin antic vactulat i sobre les niodificacio>>^

que en cl diagnostic (le lahoratori puggnin produir-se, aglntin' -

cio, hemocultiu, desviacio de complement, ititradermorreacc"'.

etcetera.
En primer hoc hem de cnnsiderat' la

hoteriild
itat (le

tthaci'l

vacunacio hagi estat practicada dintre el 1

d'aquesta malaltia. Aquest periode en termer gerncrals es do 12

a 1 dies. La inunnnitat donada per la vactnla no ha tin^gnt en-

5 temps clra en
tempsi cl c >id tiiat; ha lcstat obsertada varies

litat no es rata en 1
recent c tidenti^t de T,von t

\-oltes en la passada gtterra t en I.. rece 1

en altres ciutats. En general, la malaltia evoluciona amh 'lies

rapidesa, els periodes CS precipiten, la felhre ascendeix rapida-

nicnt i la gra^etat algunes voltes es major. Perf> en general tam-

he existeis la tendencia de qne la vactutacib en periode d'incu-

l;acio no es eycessivament .r,"'wiva pel ntalalt i que en mtrltes

ocasions semhla clue proporciona cert entrenament per a lluitar

contra la malaltia. Es per aimo quc la vactutacio no ha estat im-

pugnada en plena epidemia, sin') at revel, acrntscllada per a

detenir aquesta i modifcar l'evolucio clinica de la malaltia.

En segon hoc pit succeir cjue la imnitnutat vactutal hagi des-

aparegut per haver passat ja el periode de proteccio assignat a

la varietat de vacuna injectada. Pero aiso es molt dificiil d'as-

segtuaar, pcrque w) e> rah <.mb c-unple
hla

xac:titud
quuttc

la

la 11rgada d'atjurst perik)<le. El que t
gravetat no ekes

malaltia evoluciona amh im caire especial, (le nrav

iva, d'ahsencia de coniplicacions locals, especialment del con-

ducte digestin i (le duracio fmitadaa.es' ^l peri s
c cincunitat

t acurnal es considera, en general, que

T.a quc nosaltres preparctn amh germens regionals T. A. B.. li

assignem una duracio de dos anys.

Veiem ara una nota clinica, d'entre les recollides, molt sig-

nificativa.

M. Tl., casada, de 22 anys. Sense antecedents de malalties greus.

Vacunada amb T. A. B. regional de l'autor . Feia nou mesos que havia
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finit el purl sIc d'eficacia d'aquesta vacnnacio. Degut a un embaras molt

adclantat no es va repetir la immunitzacio. Coco antecedent etiologic,

feia tins trey mesos que menjava quasi diariament ostres en els (los apats.

En comencar la malaltia estava en plena lactancia d'un fill de sis mesos.

S'iniciaren les molesties amb Ileugera cefalalgia, cansament, temperatu-

res de 38'5" a la tarda. Ao obstant, la malalta continua ]a seva vida or-

dinsria dintre de casa durant 5 dies, solament retardant I'hora d'algar-

sr del flit i adelantant la do tornar-hi. Al cinquc dia la temperatura arriba

a 30)'5°. Euncions digestives quasi normals. la pacient continua alimen-

tant-cc amb curta cura, amb regim de vida ordinaria. Al nisi: dia,

s'allita dcfinitivament. Teniperatura maxima de la tardaa, 39'2". Al mati,

37'60. Continua ]a lactancia limitant les tetades a tres at dia. Llcuger

rest renviment.

Al segos dia (let comenc de la malaltia, i amb temperatura de 38'2°

es procedeix a fer tin hemocultiu i una scrum-aglutinacio. Aqucsta re-

sulta positiva per a l'Eberth en la proporcio (let t'5o. No aglutina els

f,aratifies. l,'h.mocultiu es positiu a les 24 hores: s'ailla till bacil gram

negatiu, rnovil i les reaccions hioquimiques consecutives, demostren trac-

tar-sc d'un Ehertlt pur.

Cunt pot veure's amb mes detail en la grafica adjunta, la malaltia

ana evolucionant amb forma solament septicemica, sense cap localitzacio.

_ limentacio solida consistent eu sopa de caldo mixte, purrs, earn a Ia

brasa, cervcll bullit, Ilet, pa torrat, fruita a discrecio i peix bullit amanit

amb oli. La els trey apats diaris. Durant la puia diaria de la temperatura,

lleuger ensopiment. Cap at coati, sud^racio que iniciava el descens de la

temperatura. In acusar-se 1'ectrenviment va fer necessari (lunar un Ileu-

ger purgant.

La medicaciO es done solament a base d'especificitat. Cn injectable

diari de filtrat Ic brou vacuna Eberth biliat per os i autovacuna sensibi-

litzada en dies alterns de 10. 30 i 40 milions de gernicns per c. c. La iu-

jccciu subcutanca de vacuna provocava tin fort enrogiment de la regiit

i d df,r rn,dt acusat a ]a presio. La febre pujava ]leugerarnent el dia de
la irnjecciu.

Al dese dia, la curva termica inicia una lieu devallada, arribant la
maxima solament fins a 3S'8". Desaparegue la resta de cefalalgia i apare-
gncren tines discretes taques lenticulars a la paret de l'abdomen. No hi
league infart (let fetge, i la melsa sots ileugerament augmentada de vo-
him. En lisis, ana remitint la temperatura fins que als 15 (lies del comers

do la infeccio la malalta queda lliure de febre. El segiient dia ja comenca

d'aixecar-se, sofrint solament una astenta bon xic pronunciada.

En resum, 15 dies de malaltia, sense interrupcio de la lactancia, sense

diarrees ni fenomens endodigestius. Havent-se pogut nutrir amb alimen-



232 Sise Congres de Merges de Llengua Catalana

tacio solida durant tot el curs de 1'enfermetat, la llengua conserva el sou

aspecte normal. Solament aparegueren rues petites aftes al final de la

malaltia. La criatura prenia de 4 a 5 biberons diaris de ]let en pols

Drico i 2 6 3 mamades de la mare, no havent-se observat res de parti-

cular a ella; potser augmenta mes de pcs que anteriorment. Actualment,

la mare continua la lactancia ajudada sols per dos biberons, trobant-se,

el mateix que el nen, en perfecto estat de salut.

Aquest cas ens demostra que, malgrat haver passat el temps
assignat a la vacuna per produir una immunitat ferma, aquesta
no desaparegue del tot. No pogue impedir l'explosio de la ma-

laltia, pero, a no dubtar, impedi els fenornens greus i les loca-
litzacions, escurcant en gran manera 1,1 seva duraci6.

Altres voltes pot succeir que tin individu (legudament vacu-

nat i sense haver passat els dos anys que s'assigna corn a temps

minim d'imniunitat, tingui una febre tifoidea autentica: es trac-

ta de casos especials, d'excepcio, en que la penetracio de ]'anti-

gen no ha provocat immunitat. En tinc registrats dos casos.

Lin Wells 6s el se-iient

Dr. V. de 26 anys, vacunat amb T. A. 13. Pocs (lies abans del comen9

do la malaltia, tifoidea d'una minvona de ]a casa, de forma gravissima.

Comen9 brusc, a 39." el primer dia, despres 40 i 41° amb escases remi-

sions. Cefalalgies intenses, constipacio, vomits. La temperature es man-

tenia constantment alta, malgrat la balneoterapia. Esgarrifances diaries

molt intenses. No hi hague cap localitzacio abdominal ni pulmonar.

L'aglutinacio feta als tres (lies arriba al t :50o i 1'hemocultiu va esser po-

sitiu a les 48 hores. Leucopenia. Lleugera anuria. DuraciO de la tem-

peratura, 18 (lies. Ascencio rapida, brusca i caiguda per crisi. Cap me-

dicacio cspecifica ni antitermica. Convalesecncia curta,

En aquest cas tambe es clar que la vacunacio nnodifica l'evo-
lucio i aspecte clinic de ]a malaitia.

He observat tambe que en els vacunats 1'aglutinaci6 6s mes
precoc en apareixer. Henn de tenir An compte que les aglutinines
es conserven a vegades mes d'un any, a partir de la vacunacio.
El mes frequent es que desapareixin als dos o tres meson del
serum de la sang. Doncs, en una infeccio qualsevulga, aquestes
es pollen exacerbt.r, encara que lleugerannent, i si es especifica,
el titol acostunna a pujar rapidannent. D'aqui deriva que en els va-
cunats, una soles aglutinacio no to valor diagnostic; debem repetir
aquesta als 4 6 5 dies, 1 si puja rapidzment de titol es tin fort indict
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de certesa (l'infeccio tifoidea. De totes maneres devem r(petir que

,ols 1'heni' cultic ens donara la certesa absoluta i aquest, fet els

primers (lies, es quasi sempre positiu. No obstant, jo tine registrats

cases de f(bres tifoidees greus, en vacunats, en els quals aquest

medi diagnostic no va poguer tenir exit.

El que resulta reconegut per a tots cls actors que han tractat

aquesta giicstio, es que la mortalit,,.t entre els vacunats de la

fchre tifoidea es molt reduida.
Resumint totes les observacions cliniques i de laboratori que

tinc recollides, podriem sentar les segiients conclusions :

i." Ills suhjectes vacunats, tenen tifoidees de forma prin-

cipalment hematica, sense localitzacions i, generalment, sense

complicacions hemorragiques ni perforacions.

2.$ El periode d'incuhacio es molt mes curt i l'ascens ter-

mic es rapid.
3.A La durada es escurgacia, de 12, 15 a 18 dies, gene-

ralment.
4." El bon estat de les vies digestives. permet alimentar-los

correntment durant tot el periode de la malaltia
5. La convalescencia es per aixo molt mes rapida. i
6.11 Per ultim, la gravetat es menys accentuada.
I respecte al diagnostic (lei laboratori devem fer Constar que

les aglutinines son mes precoces en apr.reixer, devent fer-se dos

serums, aglutinacions separades per 4 a 5 dies d'interval. L'he-

mocultiu, algunes voltes es negatiu. La desviac:o del comple-

ment no es dada segura per a fer un bon diagnostic en el vacunat.

Tampoc la intradermo reacc:o ens pot resoldre el problema, puix

l'alergia, vis a vis d'<xluesta proteina, pcden presentar-la els

vacunats enfront d'altres malalties completament distintes de la

tifoidea.

Discussiti : Dr. Sainbola.

Una petita observacio curiosa sobre el temps qtie Jura Ia

immunitat en els vacunats per tifoidea. En un petit nucli de

cinc cases en el Pla de Girona va presentar-se 1'any 1920 set ca-

sos de febre tifica. Enterada la Mancomunitat de Catalunya

d'aquestes invasions, va enviar al Dr. Gras am]) vacuna i van

esser vacunats tots els habitants menys els que passaven de 6o

ant's i els infants que no arribaven als S. Passats uns 7 anys

(1'any 1027) torna la febre tifica a visitar algun petit nucli de

cases. Dos nenes de 1o i 11 anys es posen malaltes de tifus (no
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havien estat vacunades 1'any 20 per no tcnir 5 anys), i un home

i dona que fcia uns dos anus havien vingut a viure en aquest

floc; durant aquests dies venen a viure en aquest hoc una nova

familia, i al rues de residCncia es posy ma.lalt (le fcbrc tifoitlea

1'home ; ]a dona es vactmada i no Ii passa res. "Tots c]s restarts

habitants vacunats 1'am- 20 sc)n exposats al mateix perill, 1 mal-

grat aixo no sbn atacats, amb tot i fer set anys do la vacunaciu.

Rccti ficaci6 :

_lgracixo en c1 molt que val la intervencib dcl I)r. Samlola.
I':1 cas que cita es molt demostratiu; demostra la continuitat
de 1'existencia de la font infecta.nt a traves del temps. EIS va-
cunats resistien i els organismes veri es de noxa fatalntent con-
treien la infeccio.

_'tprofito ara 1'ocasin per a citar el verg,iJnyos que resulta que

ara encara trobcm casos de febres tifo:dea en individus (le 18 a

24 anus, epoca en que es mes greu aquesta malaltia. A 1'expli-

car a la familia que una senzilla vacunaci6 ho hauria evitat, i

enfront a la sorpresa veig la importancia que encara tindria la

j.ropa-acio social d'aquesta vcritr.t, nuix ntolta gent per ij4no-

rancia o per desid a. encara no utilitzen ]a vacunaci,_f antitifictt


