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Fa ja mes de 25 anys, quan caminava els primers passos de

1'especialitat oftalmeilogica, havent-me trobat amb on cas grew

que no millorava ni per l'abstinencia ni pel tractament usual, en

recordar que havia ]legit tin treball d'en Colesceano de Paris,, pu-

blicat en 1902, el qual tractava de la "Seroterapia en les am,
biopies toxiques", em va moure la idea d'ensejar aquest trac-

tament, i va esser tang gran 1'exit obtingut, que des d'aquella data

he tr!actat sempre aquesta mena de malalts, amb les injeccions

de scrum, formula Cheron.
Va servir-me de patro tin malalt cotxero d'ofici, de 45 anus;

es trobava tan greu de la vista, que no podia caminar sol; era

bevedor empedernit de tota mena d'alcohols, i fumava alguns
caliqueny:)s cada dia.

Exami,n,at el malalt, presentava discromatopsia central i ab-
soluta per tuts colors, el fons del seu ull, presentava decolora-
d o completa de la meitat externa de les dues papilles del nervi
optic. Les pupilles reaccionaven a la hum i a ]a convergencia.
Els reflexes rotulians eren exagerats

Despres d'esser tractat pels mitjans usuals, injeccions d'es-
trigni.na i Podurs, i ni havent trobat cap millora despres d'alguns
dies, li dono una injeccio de 20 c. c. a. la pe11 (le la regio abdor
minal, que va esser una mica dolorosa. A 1'endema vaig veure al-
tra volta el malalt, pero amb on aspecte completament diferent
del que tenia dies abans de la injeccio, aixi coin abans tenia la
cara trista i caminava am]) por, despres de ]a primera injeccio,
va entrar a ]a sala del consultori amb altra soltura i cara ria-
llera, cosa ben diferent dies abans.
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Veureu la relacio que va fer aquell home explicant la seva

ntillora ; din aixi :
"Ll men ofici es cotxer, i acosttuno a matinar molt ; cada

dia en despertai^,nte eneenc tin llurni per mirar 1'hora d'un re-

Ilotge que tint penjat a, la park^t de l'arcoba, pero feia ja molt

temps que em veia obligat, per veuri 1'hora, de baixar del hit

i pujar en una cadira, per acostar-me al eellotge; despres de la

primera injeccio, gran va ewer la meva sorpresa, puix en fer

el mateix de cada dia, en encendre el llumi, sense nece,^:sitat de

baixar del flit ja vaig vettre I'hora que era."

Naturalment que entusiasmat jo px:r tal succes, tots els ca-

sos d'arnbiopia toxica que se'm presentaven, foren tractats per

dites injeccions, de lo s que estic molt satisfet.

Fa alguns anys que vaig presentar a "L'Acadentia i Labo-

ratori, eks sis primers casos de curacio. incluint-li el cas (lei cot-

xer, que acaho de fer relacio; els que van fer-me l'honor de

prendre ]a paraula, digueiren que el que creien que havia carat

al malalt, era 1'alastincncia de I'alcohol i tabac ; des de Ilavors

enca no he tingut noticia de que ningti s'hagi pres la molestia

d'assajar el serum en els casos d'ambliopies toxiques.

Alguns ant's vaig seguir aplicant dices i;nlleccions en tots els

trios (1'ambliopies toxiques alcohol-nicotiniques, injectant 20

c. c. del serum, sota els teixits de la regio abdominal, pero Tosser

(1(l-)ros,,-s les injeccions aplicades amb aquesta forma, i en en-

trar en la practica corrent, lcs injection intra-venoses, em vaig

decidir a fer I'aplicacio del serum per dita via, a ]a dosi de io

c. c., donant-les tres voltes per setmana.

Com tots sabett, les injeccions intra-venoses no produeixen

cap mesa de dc'lor quan s6n bets aplicades. Mai rPo s'ha presentat

cap accident i tots -Is malalts s'han curat rapidatnent.

his casos curats i tractats lyer mi. son nontbrosos. No m'en-

tretindre a especificar una per una les moves observations re-

collides amb 28 anys, puix resultaria posat per toflhom, pero us

(lire, englobant-les totes, que des dels casos de discr)matopsia

absoluta per tots els colors, am]) (lecoloracio mes o menus com-

pleta die la papilla (lei nervi optic, fins els casos de discromtopsia

central pel verd i groc, en que en tins caso s les pupilles reaccio-

navcn be a la Hum i a la co,nvcrgencia. i amb altres no, aixi coin

els reflexes rotulians, ja normals o mes o menus exagerats, coin

tambe d'altres alterations en els aparells circulat(ri nervios, di-

gestitt o orinari.

Cal manifestar que havent-se presentat casos de lues amb
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alteraciOns visuals, que milloraven poc aml) el tractament espe-

cific, per la cocsistencia d'altres alteracions optiques de causa

alcohol-nicotiniques, milloraven rapidament en esser tractades

per lei-; injeccir is de serum.

Les injeccions masives de scrum Cheron a la dosi de 6o, ego

1 loo c. c. van, esser preconitzades pel professor de AVeker en

l'anv 18)7, all']) una c<nnunicacio pre'entada a la Societat d'Of-

talniologia, mostrava els resultants obtinguts en els casos d'ant-

bliopsie tuxiques alcrholo,nicotiniqties, tractant malalts, guc

presentaven una forta visual de les mes defectuoses, els oue mi-

lloraven i curaven despres (le 1'esmentat tractament. Aplicava

los injeccions en el teixit cellular de la paret abdominal anterior

i per a facilitar la re,absorcio, aplicava compreses calentes

],"it Goleceano cita 32 olrservacions personals de casos en els

qual era aplicada la injeccio a ]a re-16 abdominal, pet-6 sols

aplicava 20 c. c., obtenint curaeions amb tots els casos. :\osal-

tees tambe o feiem aixi, despres d'entera.ts del seu treball, pero

ecyn ja he dit, les injeccions resultaven dolhroses amb molts

casos ; amb tins els dolors persistien hores, i amb altres durava

tota la nit amb forta reaccio inflamatoria, essent aplicats en

aquosts casos compreses calentes. Fa urns deft anvs oue Bono
aquestes injeccii,)ns per la via intr2, venosa en els casos d'ambib'.-
pies titsique_s, i mai it(,, he tingut de penedir-me; els malalts cu-
ren en regla general amb tin dotzena d'injeccions.

CONSIDERACIONS

La f siologia d'agtieSta serun -terapla es mterpretada de d il-
ferents maneres; segons Lc:jars les injeccions masives de 250
grams, constitueixen tut vertader rentat de la sang i dels teixits.
Per I)astre, la serum-terapla augmenta la diuresis, els detritus
que enbruten I'organisme reran rentats, de ]a mateixa manera
que cl precipitat gtle reguenl en abundancia sobre tin filtre. Per
eu Vidal la interpretacio es molt mes conlplicada, pero tots els
autors os trejen d'acord en reconeixer a les injeccions una ac-
c16 •estimulant ^o11re e1 sistema nervios. Aquesta ultima hipotesis
es tart mes admisible per quant en el- nostres casos d'ambiopies
toxiques emprem do-is relativament poc elevades.
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CONCLUSIONS

I.a Els casos d'ambiopies toxiqucs alcoholiques o nicotini-

ques , o les dues a Ia vegada , es veucn amh alguna f regiiencia.

2.a La discromatopsia central per tots els colbrs o limitada

al verd i at "roc. es la regla; pot esser unilateral , Pero la sera

alzscncia no exclue-ix el diagnostic de 1'ombliopia tosica.

3.a L'analisi d'orina dcmostra disminuci6 dell, fosfats, de

la urea i dels clorurs.
4.a L'ambliopia toxica coexistint amb la lees , es millora

taut mes rapidament , quant at tractainent pel scrum s'hi ajunta

el tractament especific.

5.a L'esmentat tractanient es el mes rapid, radical i menys

molest per a curar les ambiopies toxiques alCohcdo-nicotiniques

Oa i ultima. NosRaltres creiem haver estat els primers d'apli-

car el serum artificial Cheron per la via intr-o - venosa, en els ca-

sos d'ambliopies toxiques.


