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numcrica, clefs resultats que els sews malalts obtinguin de les cures

purament climatiques. a fi de sotmetre a un examen critic la verita-

ble eficacia dels diversos hoes i procediment. Aquesta critica jun-

tament and) els altres estudis de climatologia medica, constituira

la tasca preferent d'una Seccift dels futurs Congresses de Metges

de llengua Catalana."

Potser 1'abast d'aquesta conclus16 excedeix les nostres forces

d'avui ; es per aixo que voldria veure-la traspassada al s que ens se-

guiran en els Congressos successius. i aquest es el sentit del seu

darner paragraf.

I en aquest punt, encara, una consideracio final.

En l'exposicio de fets de la meva ponencia, he cercat presentar

una dcfinicio de conjunt del nostre china coster, reduida, natural-

ment, a ]cs possihilitats de les series d'observacions de que es dis-

posa. Dintre d'aque't mare senzill i ahocetat cada contrada, cada

vila, s'hi pot situar amh les seves propies observacions.

Aquesta sera la feina dels anys. gue son la primera materia amb

que es pasta I'Estadistica. Anys, paciencia i bona voluntat. Tasca,

el fruit integral do la qual dificilment collirem nosaltres, Pero que
els nostres successors ens hauran d'agrair.

Per a infinir en que aquesta tasca es faci, han estat redactades

les conclusions 'de la ponencia. A les meves mans, no son mes que

1'expressi6 (Fun desig ; pero avalades per ]a vostra aquiescencia, mi-

llorades amb les vostres aportacions, o substituides, si ho creieu

oportu, per tines altres conclusions mes inconvenients, podran esde-

venir un punt de partenca per a augmentar el nostre coneixement

de les terres on es parlada la ]lengua catalana, aquesta ]lengua dels

rossellonesos, (leis valencians, dels mallorquins i dels catalans, que

tots nosaltres hem tingut la fortuna d'aprendre de petits, i (Inc te-

nim 1'honor i 1'orgull de parlar de grans.



Vint anys de tractament de la febre de

Malta. Impressio personal sobre el millor

tractament a emprar

E'el

Dr. RICARD MORAGAS I GRACIA

Intcntarc do fcr on jttdici critic, inancra de bal,fnc, leis ,.tv°cn-

eos assolits en el transcurs d'aquests darrers anys. Tractem avui

miller aquesta malaltia? Its discutible. La coneixcni miller? Indub-

table; especialnicnt en el ram de prevencio i en el mecanisme pato-

genic.

Peru he de reconeixer llealment, que el tractament especifir ti-

pus, encara no es al nostre abast. No tenim encara el medicament,

cons el sertmi en la difteria, que seguidament despres de la seva

administraci6 es vegin els efectes mes o menus clars. Trobem en-

cara casos que no reaccionen en front de cap medicament, casos quc

resisteixen la terapentica mes ben dirigida.

Durant aqucsts anus passats, han gnat sortint una serie de me-

dicaments que de lion comencanient seniblava gtte curaven, peru

despres hate caigut en cl descredit ties lamentable. Referent a aixo

ve a la menn'wia la coneguda anecdota d'aquell doctor es: optic nue.

quart un client li preguntava sobre uua nova niedicacio de resul-

tats segurs i meravellosos, contestava : cuiteu a assajar-la, perque

unicamcnt curara durant els primers mesos: si its entreteniu gaire,

ja no gaudireu d'aquest benifet.
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Hem vist medicanients presentats amb caires d'honradesa cien-

tifica i anib estadistiques brillants. I hem vist aires de sorpresa en

els metes practics que els empraven (avant d'un cas tipic, seguit

d'altres de semblants ; la medicacio tan enaltida en revistes, que

coincidien amb rara unanimitat de criteri, a les sexes mans fra-

cassava lanjentablement. Callaven perque eren modestos practics,

poc versats en publicar llurs observacions cliniques i temien in-

correr en ci menyspreu dcls mestres. Pero mentrestant, al repetir-

se la manca ('exit de la nova medicacio, feia que sorgis tin de mes

decidit, Hies rebel, que proclamava amb tota sinceritat que in famo-

sa medicacio a ell no 11 havia donat cap resultat en una serie de

casos (Inc exposava. I aleshores comencaven a sortir una corrua

de casos no carats amb aquell medicament el qual oueia rapidament

en descredit, quan potser encara podia aprofitar-se quelcom Well

en certes i determinades circunistancies.

En aqucst estudi sintetic, intentarem exposar amb tota since-

ritat cls mitjans, que, al nostre judici, ban ('esser emprats per a

comhatre amb mes probahilitats (exit, aqucsta pesada i ]larga ma-

laltia que es la febre de Malta. Es clar que en la seva aplicacio

hem dc tenir en compte l'aspecte clinic de ]a malaltia, la seva ma-

jor o menor gravetat i les defenses qne present] el pacient.

Ser;rmtcrapia.

Comencem per la serunrterapia. in aquests ultims anys poc s'ha

guanvat, mes aviat sembla (Inc s'ha perdut terreny. Del serum de

cabra de Tramhusti i Donizello ja ningu en parla vista la inutilitat

del sea tis. EI serum polivalent de Sergent, cl de Duran de Cottes

sembla que scueixen el mateix cami. En el men arxiu tine algunes

histories en que his del serum dona la impressio ('haver agrupat

el cas. Vegi's una d'elles :

R. T. de 36 an s. 1 iu on una Casa de camp de les afores de l7ar-

torell. L'assisteix cl Dr. Parcllada. Te no ramat do 20 cabres i no

altre de 27 raqucs. Revia Ilet de cahra i Z,aca indistintament.

Con,eiica la n;alaltia. an;b 11eucters malestars i . febre a les tardes

durant dues setmanes, at final de irs quals haque de ficar-se at Hit.

Temperatures inu-imes de 400 1 deci,urs, cls ties Primers dies; des-

pres 38'5° 1 39° baixant paulatinanren± i fii;s a restar apirctic. En
total tres setmanes. Durant uns deco dins es tioba completament H.
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Dcsprc's Lorna a j'rescstar-se el rualcstar clcneral (lift, s'accentna de

dia Cl? dia obliganl-lo fiualnnenl a allitar-se amb nui.rintes de 39 5°

i 40°. clgiutinaCi(i positiva a1 1 /' 0. HeiUOCUltiu posifint Ills S dies.

i_cs tenipcralures conlirtuen i.rrc^ltllars; tan aviat apirhlic com a 39"

.S'irrjecten 6o c.c. de srruur antirrclitensis de Serl/ent proccdc;!1

de l'Institut Pasteur de Tinnis..1 l's 7 hone.(, ascen.sio thrnrica sob-

tada, de 36,4° a 40° i nnalestar moll prnuuncint..I It's 4 hones d'a-

au4C.ct ascens, corncnra cr baixar la lcrnperalura.

.115 2 dies, (11110 in/CCCio dc 6o C.c. Tc" 38'2° en CI I110111CH/ I/,, /a

injeccio arribanl a 39'6" dill-ant 3 mores.

L'cndcmir, altea hijeccio subcatania do 6o c.c. Rc'accra terrrrica

sc'nblanl. Ls donOrca Tres inj(CCions nrrs, do 6o c.c. cu dies aher'as,

naritnrl It's temperalmes do 372° a 40°.

La malaltia Continua cvoluciomnnt corn si tal cos,/ A o es pre-

senta null cap rcacci(; local. ClinicamcnI no es com1?.-o' i,, cap efecte

benhfic amb 1'i s del si°rum i scmbhi que ha7ia aqudt:.3at el proses.

La. toxemia es va cnrar acccr;tu^;nt i a les 6 setmav,v de Ies injec-

tions va marfr a Barcelona assist it darrcrament hcl Or. 11r11U110lur.

.Alalgrat la poca utilitat dell scrunts, els Institttts serologics con-

tinuen preparant-los utilitzant el cavall 0 1'ase, per a facilitar aixi

la seva administraci6 i evitar els feninnens anafilactics. I'rocuraut

que sigma ci ores antimicrobia possible ja que 1'accioo atntitoxira

es molt dchil pals el micrococcus melitensis tC poques toxines difus-

sibles. 'fantbe s'ha preparat un scrum ohtingut do in cabra, cis re-

sultats del goal rim en tin tot semblants als fins ara csnuntats.

\ctualment el serum solanient s'utilitza en les alter pircxics,

quan torna a venir I'ascensio terulica. Ia mos frequent Cs quc no ac-

tin, altra vegada, ho favorailemeat, feat penasr, doncs, en una aeciu

casual o ell una iccib prutecenica no especifica. IC molts; inconve-

ments per la malaltia serica que s'ajunta i per lanc:i algune^ ve-

gades cal ronvo.

iu les pirexies, nosaltres utilitzem I.refcreutnient cls agents fi-

sics, halnioterapia, Ilencols mullats, bufetes de gel, etc. Mal no u,em

cap antitcrmic, pnig hem cornprovat que tots nonies actuen norm( n-

taniament, del)rintint ern alt gran les resistcncics (lei nialalt. Utilitr.enl

gairehe senipre l'autohcinoterapia amh resuitats variables, injectant

to c. c. de sang total, en les anques, extreta d'una versa de la fleNura

del bra(-.
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kstcin ara assajant in nit ununotransfusio and) resultats molt

encoratjadors. Haven d'tttilitsar en ]x-eferencia tin convalescent i

n!illor 1111 inrnunitzat d'aquesta malaltia per haver-la ja sofert i les-

t-It general del q11a1 sigtti imntillorahle. A maraca (inquest, procedim

a vacttnar tut douador amb (usis pregressives d'emttlsions de n-_eli-

tensis, primer amb vacuna sensihilitzada i filtimamernt amb vacuna

sense sensihiiitzar (Itic sol donar mes intenses reaccions generals.

I'na vegada assolida ttna alta immittnitat a les fortes dosis, deixem

reposar al donador. Quail havem d'emprar-lo. cal reforcar la aeva

immttnitat amb una injcccio previa de vacuna sis bores abans de fer

la inununatransfusio.

agnesta, consisteix en injectar petites o grans dosis de sang se-

gons l'estat ('anemia gue presenti el pacient. Les quantitate variaran

cntrc (to a too c. c. en Ics petite. transfusions, i 200 a 300 en les

grans. Te I'aventatge aquest procedir (Itic donem al malalt uo sola-

ment substancies antitoxigues i antimicrob'anes per a lluitar contra

la malaltia, sino, tantbr, cl cumplir tiny indicacio contra I'anemia

secundaria (Inc sofreixen tots aqucsts nialalts per poc Ilarga qne si-

gui la dttrada de la malaltia. I'tilitzem sempre donadors universals

(Itic pnguin servir per a tots cls malalts. pert recomancm, en cls es-

tats do gran depauperatcioo, cmprar solament donadors del ntatcix

grup i donar dosis petite., per successive..

('arunoteraJ ia.

I'arlem ara de la vacunoterapia. Its till dcls mitjans en els quals

tenint mes fe no perduda encara en el transcurs d'aquests vint ant's.

Utilitzarem sempre qne sigui passible 1'atttovacuna, puix estem cou-

vencuts (Itic es l'tinica que cure be i rapidament. La vacuna ha

d'csser sempre sensihilitzada per evitar les fortes reaccions i ac-

tuar sempre amb mes garantia (1'exit. Cas de no tenir encara a611a-

da I'autovacuna, pculem comenear per una vacuna polivalent tam-

be sensihilitzada i procedent, a esscr possible, (e In niateixa con-

trada i amb el germen gttc hagi Banat una flies alta aglutinacio.

La vacunoterapia hens d'usar-la preferentment en les fases d'a-

pirexia o he en les formes de nutjana temperature. En les hiperpi-

rexics ens abstindrem (Fella utilitzada per via subcutania o intra-

venosa. Fn aquestes formes recomanem emprar In vacunoterapia

solament per via intraderntica dipositant una gota dintrc el dermis



54 Sete Conyrc's de 1Ietrtcs de Llcnyua Catalina

i estudiant Ia major o menur alergia quc presenti el pacient : man-

tes vegades hem comprovat que aquestes petites dosis orienten al

malalt envers la immmitzacio, sense els inconvenients d'augnncu-

tar la toxemia ja que In petita quantitat utilitzada es iusuficient per

a produir-la.

hn ternics generals es convenient que ahans de comencar el

tractament vacunoterapic es facin una serie d'intradermos amh va-

cuna sensibilitzada a fi de tantejar la major o menor receptihilitat

del pacient envers la vacunoterapia i potter fixar la millor dosi que

hem d'emprar. Nosaltres utilitzein dosis progressivament crei-

xents comentant per ; mi,lious, repetides cada 4, 5 o 6 (lies i una

vegada desapareguts els fenbmens de reaccio local en el Hunt de

]a inleccio, cone es prirrcipalment cl dolor a in pressio. T,'esqu nra

de dosis es el segi.ient : 5, io, 15, 25, 50 i 75 milions en ]a primera

serie d'injeccions subcutanies; en la segona sexie 100, 200, ;00,

400, Soo i foo milions : rara vegada hens de fer nun tercera sorie

amb dosis mes elevades.

La via digestiva lha estat tanmbe utilitzada per a arrihar a in

immunitzacio emprant les vactmes hiliades (Domingo). Jo tine la

impressio que per aqucsta via no s'arriha als resultats taut den s-

s:us coil, per In snhcutania. Entre altres casos recordo cl d'una fa-

milia d'un metgc en quc existien dos malalts de febre M'fediterra-

nia, contreta segurament rota el mateix mecanisme, on vaig uti-

litzar els dos procediments, tin per cada nialalt. La curacio va

esser molt mes rapida i decisiva en el malalt al qual se 1'injecta

1'autovacuna per via suhcutania. No ncgo que la via digestiva pu-

gui tcnii certa utilitat en els pacients refractaris a In vi,, suhcnta-

ma per les reaccions excepcionalment fortes quc en cars casos pot

produir ; aleshores, es uu 1)()n mitja per a intentar-la, unit rates

quan no so] dunar cap reaccio termica entttjosa.

Hem utilitsat 1'antivirus her ris i per injeccio snhcutania sense

resultats demost rat ills.

Com a detail interessant hem d'csinentar que algnnes vegades

a continttacio d'una injeccio de vacuna o d'una substancia quimica,

es producix en cl hoc de In injecci(') una petita colleccio purulent.

que desenrotlla una accib favorable en el curs de in malaltia Chra

corn till aloes de fixacio'o. In un cas la semhra d'aquest pus. no rc-

vela la presencia de cap de les bacteries ordinaries de la supuraci(o);
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finicantent Ili trobarem colonies pores (c naicrococcus iaceliterrsis.

I?I pus es va rcabsorhir lentament i el malalt a partir d'alcshores

va anar fraccament vers la curacio.

(2 lniloter(]I' (I

Acompanyant at tractament vacunoterapic hem de fer sempre

tin intent de tractament gnimioterapic. Tinc la impressio bell clara

inc ajuda en gran mantra a assolir la immunitat. Aqucst tracta-

ment ha d'esser sempre a base d'arsi nic. Nosaltres utilitzent pra-

ferentment 1'arsi,nic mineral. Un centigram d'arseniat de sosa (liari.

en injeccio hipodcrnnica, fins arrihar a produir intolerancia en Ics

vies digestives que es revela per lleugers colics intestinals i diar-

rca. Aquest tractanent combat uns dels simptomes flies enutjosos

d'aquesta ntalaltia, com es in constipacio. En front de 1.1 intoleran-

cia es suspendrit in ntedicacio alguns dies per a reprendre-la tan

aviat corn es pugtti. Ajuda tanthc a sostenir les forces del ltacient

eom a tonic general. Tamhe pot emprar-se amb resultats encorat-

jadors 1'arsenic organic. especialment cl neosalvarsan, que Partear-

rovo considera de positiva utilitat. El sulfarsenol, el treparsol,

1'estovarsol. 1'eparseno, 1'espirocid i altres derivats ('arsenic han

deniostrat mantes vtgades esser uns bons coadjuvants. Respccte

als derivats de les sals d'acridina, com la trvpaflav*na, Cl septa-

crol, goiiacrin't. ets., no he vist els resultats prow clars, per a re-

conlanar-los amb cntusiasnte.

F'caoismc.

l)n altre punt molt important per al tractament ('aquesta malal-

tia cs el rcgim que ha de seguir cl pacient. Cal no sometre'l rani a

dicta fomis per altcs temperatures quc tingui. No abandonar mai

1'alimentacio solida: cal que el malalt mastegul tots els dies, care,

peix. aliments vegetals, especialment fruites, per evitar la sahurra

°astrica que acontpanya a la temperatura. En cas (I'inapetcneia ab-

solnta podtn ilancar-se cis aliments mastegats i apr)fitar tot el

aloe es pu(lui cls sues que ells han (anat. S)enmpre hem coniprovat

glue tin malalt ben alintentat, u.tilitzant especialment les bores de

descetis terntics, es nn malalt amb nioltes l,rohabilitats dc resistir

Iiotablement la in feccio i arribar a una convat 'scencia rapida. Tots



0 Sole C.ouyres do Mettles de Llenyua Calalana

els aliments poden permetre's, seguint la iniciativa i gustos del

malait. La giiestio primordial es no deixar gtic cl tub digestin quedi

inactiu per manca ('aliments. :Aleshores es quan ve la inapetencia,

especialment per la supressio del reflex ma,ticatori que afavorcix

1'apetit. Sim preferihics cis aliment; Tics en vitamines i adhuc do-

nar-los amh gates, fl tjancait cis preparats (Inc han sofert la irra-

diacio, con ]'ergosterol, vigantol, esterosol i esterocal, etc.

Fs tamhc molt convenient Iluitar contra la tendencia d'allitar

.per flare temps aquests malalts. :Al comcncament de la malaltia,

mcntre cis simptomes d'intoxicacio general no siguin molt intensos,

malgrat In temperatura, han do llevar-se cis pacients, encara true

Homes sigui tuna o dues bores. Aixo pot perntetre 1'estahliment

d'una fehre de tipus amhulatori, evita la desgana i impideix el

desenrotllament d'una toximtia intensa. Fora do les fases 11incroire-

tigttes, hem de fer aixecar scniprc cis pacients, encara gue Homes

sigui portant-los anth un sill(') a una ultra hahitacio i si el temps ho

peruu•t, adhnc sortir a faire par, a pie sol. :Aixo dona cert opti-

misme i cuforia als malalts, tonifica liar sistema nervios deprintit

proporciona I'esperanca forma d'tma pro'xima curacio, factors d or-

(Ire moral que no hem d'nhandonar. crncara quo es tracti d'umt nta-

laltia infccciosa.

Aquests son els principals punts gue, sobre el tractament (l'a-

questa malaltia, pollen cal re dintre I'extensio lintitada d'una senzi-

lla comunicrtcio.

Despres de la lcctura contenta les conclusions quo es deriver del

treh^,ll assenvalat la puca utilitat dcls sertmis que al sett entendre

no tenon altra virtualitat gue la que es deriva de 1'accio protcino-

terapica en lc,; altos pirexies observant-se en les primeres injcc-

cions petitcs rentisions curtes.

Fs mostra partidari d'ahstenir-se tie in medicaciti antiti"rniica

en les hiperpirexies quo diu cal comhatre per mitja de la terape'iti-

ca fisica. Manifesta quo els assaigs due to fets d'inmtnnitransfusio

li han donat resultats cncoratjadors emprant donadors univcr:als

havent practivat ]es primeres injeccions suhcutanics i les ultimes

intravenoses. Respecte a la vactmoteratpia cs mostra partidari de-

cidit de I'us de les autovacttnes que tliu curer he i rapidament. Cal

pero que siguin sensihilitzades.
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El Dr. Pere I)omingo diu que el tractament de la melitococia

es una preocnpacio dels nietges de les costes de la 'Nlediterrania.

Es pregunta quip es el mecanisnte per al goal s'arriba a la cura-

cio. I)issciiteix del Dr. Aloragas respecte al quo port donar de si la

inmtimoterapia per mitja de ics vactutes i segons sigui la via d in-

trodttcci(") d'aqucstes, decatttant-sc per la via gastrica perque crew

que aixi e,^ trastorna el nienvs possible els nialalts. Indica la con-

veniencia d'emprar altres estinnils no especifics (preparats arseni-

cals). Reniarca in importancia de la medicacio simptouiatica i as-

senvala cool a molt convenient 1'us de 1'adrenalina. 1, linalment, fa

observar l'interes (Iue to 1'eleccio (Fun hon regim diatetic.

El 1)r. 1loragas contesta al llr. Domingo agraint la seva inter-

vencio i manifestar la conformitat a les ultinmes consideracions ex-

posades per 1'expressat I)octor.


