
SOBRE L.1 IlI_IIU\ITA'1' LOCAL OCULAR

Pel Dr. JAUME PADRES DE GAONA

S'ha parlat molt sovint de la importancia gue to ]'exploracio
del Eons de lull per a detorminar l'estat somatic dels malalts
sotmesos a ]'examen de 1'especialista. Degut a aixo ha estat
possible a l'oftalmoleg preveure amb temps alteracions de carac-
ter general que, per he que lleument. tendien a exterioritzar-se.

Aixi cq,-m el gran Houchard dela: "Doneu-me tin tr'os d'ar-

teria i its dire 1'edat de l'individu", l'oculista, paralellament. po-

dria manifestar: Deixetf-me explorar el forts de full i us dire

en gain estat es troba l'organisme de 1'individu".

La diatesis artritica, les terboloses del vitri, l'arterio-escle-

rosi, les hemiorragies retinianes en llur diverses formes, la

tromhcsis, 1'enib6lia, la retinitis albuminfirica i glicosurica, les
coriaretinitis, sifilitica i tuherculosa, i atres alteracions del fons

de full, corrohoren abastament la txostra afirmacio.

Cal tenir en compte que ]'till es un organ relativament auto--
nom, i. encara que es sapigut que en les lesions del segment

posterior d'ambdos tills, generalment es correspon, fins al punt

que en 1'oftalmia simpatica per a salvar tin till tenini forcosa
neccssitat d'enucliar l'altre, en camvi en el segment anterior, tal
vcgada per la seva situacio trgpografica, per ]a seva nutricio,
l;^er la constitucio dels sous humors, per la seva estructura molt
di I crent de la de ]a sang, Ii donen una gran independencia en
relacio a les infeccions ; i, inversament, les infeccions generals
tcnen certa independencia en relacio a les infeccions de ]'till,
i d'aqui ve el que els microbiolegs, tenint per capdavanter Bes-
rcdka, cousiderin aquest organ i sobretot la cornia, corn el mi-
nor niitja adequat per a 1'o=tudi in vivo de la inununitat local
i el consequent rossec d'experitnents,
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Es evident que la cornia, sense poder l;c-oduir anticossos, \,al

a dir, sense retire cap henefici de la inuntu3itat de l'cr^t anisme

iii activa ni passivannent, pot oferir-nos tin bell exemple d'im-

nuntitat local.
Griiter ja s'avenga a dir-nos que la cornia pct esser terrenv

abonat en el qual germini una pustula variblica, entaut el propi

organisms es troha sotme; a tuna iunmtinitzaci6 intensiva. Es,

perm, indispensable, pergtie la cornia rehntgi 1'aci6 necrotica (le

]a pustula, que l organisme esti,gui hiperimmunitzat. Aixo mateix

pasa en la febre recurrent i en altres infeccions, ja sien espon-

tanies o experintcntals.

Inocttlant cultius difterics o tifics a la cornia dels conills. a

penes ens pradneixen anti-cossos a la sang: i, contrariartent, inr

jectant-los al perfitoneu, apareixen de seguida Bits anti-coss"s,

restart, pero, indefensos els humors oculars.

Per altra panda, se'ns presenta el segiient fenom,cn ctu-io-

sissim : la conjuutivitiIs diplehacilar, entre altres infeccion ocu-

lars, ens prop',rciona una toxina (inc. inoculada hipodermica-

ment o per via intravenosa, Bona Iloc, segons el testimoni de

Thirkovskv, a till serum molt ric en anti-cossos.

\osaltres. guiantt-nrs gels experiments de Carrere de Mo nt-

peller, hem efectttat estudis anib tills de goss^os i de conills. I

per a llittrar-nos d'enrnrs d'apreciaci6, ens hens val(I=ut dels tills

(Fun mateix animal: en el seu till dret, hi hem iinstillat tin anti-

virus mixte (elaborat segons la tecnica de Pesredka) : i. simul-

taniantent, en ^el seu till esgtrerra, hrou ordinari o brett ascitis

A les 48 bores horn tin-tit cura de fer tuna petita escarificacib

a ambdcs tills, inoculant pe1r instillaci6 una quantitat identica

d'emulsi6 d'estafilococs virulents. Mitjancant la lupa binocular,

hens pogut observar al dia segiient, tin esnnortn meat de les cor

flies : i, transcorregudes tines bores, s'ha prodnit ttna infiltraci5

blanquinosa que afectava les capes antoriors del propi teixit

cornial, infiltraci6 que al cap (le 24 bores te.ndia a desapareixer

de Full ch-et, en el que s'aplicava tot s;ovint l'antivirus mixte. Al

tercer dia, aquest till tornava a recobrar el sell brill prim^itiU.

Altrament, en ]'till equerra havia augmentat fortament la infla-

maci6, produint-s'hi qucmosis o edema abundantissitita secreci6

i hipopion, terminant amb tin abces de la cornia i destrucci6 del

segment anterior.

Podem rhtenir tambe els uateixos resultats si injectetti les

emulsions d'estafilococs sota la eonjuntiva o be dintre ]a camhra
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anterior , hnidant - la previament d'una petita gttantitat del sell

humor aguos.

Duals restiltats ht in aconseguit , per he que amh menvs

accentuada intensitat , valent-nos d'emulsioat ,s d'estreptacocs i

pncumctiocs . Cal, pcrat, remarcar ((tic no s ' arriba a finalitat

tica injectant les cmulsi+ms dintre la caml ;ra vitria , car els tills

esdevenen panoftalutics degut a epic I'a.ntivirus no acttta a tanta

distancia de la conjuntiva : 111111 aix6 rester ben demostrat gue

sota In influcncia de I'antivirus mixte , les ceITules i els teixits de

I'll]] pcrden sensibilitat it 1'accio dels microhis , fbrmant , cons Si

digue sins . till emh ; i de protecci6 a In infecci6 piloduida_ Griiter,

per tart, tc rao guan a osegura gue in inununitat rMesta estricta-

ntent limitada a ]es cel-lules contactades per l'antivilrus.

La flora microhiana ocular saprofita hioh'gica ester formada

principalntent pel diplehacil de 1\forax-_Axenfeld , el hacil le

lochs-\V ecks i nticr:this d'infeceions secondaries, tals com 1'es,-

tafilococs . cstreptococs , pncumococs , micrecocu,.s catarralis , (1i1)lo,-

wells er; =pus, etc., tots cis quills pollen polular pels replecs de

In conjuntiva, vies ]lagrimals i parpelles , sense arribar , peril, a
produir cap infccci6 grew , coerces a la constant aecio antiseptica

del 1^ s^zint . Si per estats especials aguesta stthstancia maraca.

I'll]] rota sen .s ihilitzat. I fats-adni pergue moltes vegades e] ci-
rugia es troha sorpres (amh tot i la deg,uritat d'haver operat amh

Its maximes c:mdicions d'asepsia ), amh ahcessos arcifornics i
fins anth la perdua del segment anterior de 1'ttll.

T's cn a itic,ts dificultosos mru»ents clue i'oftalmbleg es trr,>ha
completanient in.dcfens , car ni la serumterapia , ni la vacttnote-
rapia, in la proteinoterapia , ni els antiseptics conutnanient usats.
cone ]'argirol , sofol, protc)sil, optoguina. etc., 1'ajuden a resoldre
la infecci6 de la ferida ocular.

Yaqui neix la necessitat de in in-mlunitzacio local per mitja
do l'antivirtts , gtte ]a test hcsredkiana ha exposit aixi : "\o sola-
ment calla virus to el sell organ, sin) clue tamhe cada organ to 1a

seva innunitat".

\osaltres , si e] curs clinic de la infeccio a tractar ens ho
permet, per Ilur tondencia a la cronicitat - tals els casos de con-
juntivitis, hlefaritis, decrvocistitis , llagues i inflamacions de la
nina de I'ttll. etc., venim usant I ' atuto-antivirus, ja en forma (I'ins-
til.laciC",, injeccC o he pomada , segons la tecnica del Dr. Pere
Domingo, gue ens d6na sempre bons resultats: per aix6 . a partir
de la secrecio infamatbria , es practiquen semhres en medis de
cultist s<lids de contpbsici6 variada 1 d'agui al brott ordinari.
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beau glucosat i brou ascitic o brow vitaminat, segons els rrcrmens

que hagin aparegut. Als 8 (lies de cultiu a 37°, es filtren a traves

de hugia L.3, i es resembra amb germens procedents dell medis

solids. Aquesta eperacio es repeteix les vegades que siguin ne-

cessarikis per a conseguir tin brow en condicions desfav,rrables

per al cultiu. Aleshores es fa el darner filtratge, s'esterilitza

a To5° durant deu minuts i s'intuha en ampollete,s tancades a la

lampara.

Aqucot antivirus s'aplica als malalts dues o tres vegades al

da, fent instillacions o be cures annb glasses innpregnades ale
dita substancia.

Aquest tractannent cal sinnultanejar-lo sempre, amh una cura

antiseptica lleugera (jue no alteri les condicin,ns fistologiques de

les ccllules nnes superficials i que eviti la reproduccio dels orgy,

tnismes miccohians associats.

Conn deienn, aquest tractament ha resolt molts casos en que.
adhttc I'antivirusterapia d'stock havia estat iiisufici-ent.

Com sintesi del nostre treball podem sentar les segi_ients cou-

clusi•'>ns

1." Si una infeccib es justificable d'una vacu nacio local, es
]a qu-e to cl <eu seient en les vies oculars.

2." L'antivirusterapia realitza especificanient el proces de

vacunacio preventive i curativa mes p:,rfecta,

3.° L'auto-antivirusterapia ens sembla superior amh molt a
1'aplicacio d'antivi•rus d'stock.


