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la de temps rs ^ahul que moltes malaltics infeccioses cstan irn-

flncnciades per in. successi( de les estacions. Les tees conegudes

sun ]a grippe. colera, tifoidea, etc. Ian aquesta nota examinarcnt ]a

relaciO que ^,x'steix entre ]a febre tifoidea i In. febre de Malta es-

tudiades en el transcurs de les diverses estacions.

S'ha comentat mantes ocasions la tendencia que to 1'endcnua

tifoidea d'exacervar-se cap a ]a tardor. Aci a Barcelona veiCU. ;due

aquest fet es hen cert. Les estadistiques de ntortalitat que acomlp_i-

nvo excretes de 1,institut Municipal d'ITigiene, curosament recolli-

des pel Dr. Vanguela, ens ho demostren a bastament. Fn In. t,rali-

ca que he construfit, es comprova que el maxim de nwrtalitat cor-

respont als mesas d'agost, setembre i octubrc.

S'han invocat diverses causes per a explicar atluesta preferen-

cia. Les pluges abundants (le la tardor mohilitzant in. malcria or-

ganica i afavorint ]'augment de nivell de les gigues suhtcrranies

provocarien amh certa facilitat la infecci(i dell manantials o dels

pous. La vida a faire lliure, les excretes humanes deixades en la

zona de captaciu de les aigues, la fregiiencia en les excursions que

moiilitzen els ciutadans de Barcelona en els mesas d'estitl sin

causes ahonades per a la difusio de la tifoidea. Tamhe cl major
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consiuu yue cs f a d'ai^ua de pou, per la se^^a frescor o per a reItar
la iruita i vcrdures. I?s un factor tamhe important les infecc^ons
itlJ^xn•tades amb la tornada dell estiuejants els quals han consumit
;Ii^ues de difercntes pol^lacions i fonts rurals, que no tenon el con-
trol de les ai^ucs de ]a capital. Podem afegir tarobe les mosques i
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Uatlrs proporciunade; I^er 1'°lnstittri llunicihal d'^Iiicnc" ale Rarc^lr^n.^

cl consum de fi•uites i ^elats quc afavoreixen les alteracions gas-
trointestinals, etc., etc.

Pet que fa refercncia a is fetire do Malta les dales son molt
esra,^scs i dificils d'intcr^:rctar. I1 major dificultat rau en que no
s'esmenta en la Nouren^latrrra. int^^rurrrional, havent d'incloure a-
questa malaltia dintrc cl num. 1^^ I^uc diu "altres enfermetats epi-
di^miques" o en cl mim. ,3i "altres enfermetats". L'esmentat loo-
ter ^'angiiela. de 1'Institut ^Iunici(r,Il d'Hi^;iene, cm dirt clue les
d.uuncies sohr^^ melitensis sbn escasses i no donee ni una idea
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aproximada do 1'estat do morbilitat. Les defimcions registrades

taml;oc crcu ^^ue s'ajustin exactament a la realitat. Aixo pot esser

denut a que la t ebre del7alta pct la seva llar,a duracio, debilit^t en

alt t;ratt 1'ortianisme, afavorint 1'alru-iciu de variades malalties; en

altres ocasions, afavoreis coml^licacions clue coudueisen a un fatal

desenlla^ essent aleshores in^crita ]a defuncib coin a malaltia local

d'al^una viscera.

l.es dade^ recollides sbu les sc,^iients: (dales ln-ohorciunades

lx•r la Secci^"^ d'l^atadistir<i i 1)cnu^l;rafia \lunicipal).

I^eru^uious f^^°r ^^aelilensi.r dm^nut els .rec/iirrrLc ^ni^^.c, ^^ Rarc^^l^^u^r

lc^_r iy>> ^y^3 ic^^I i^^> ^ ^qa (i 1^)3^ iq^8 i^^^y ^93o iy31 T932

0 0 6 0 3 - I -1 l ^

I)^fuarciorrs ri'r nn^litcrr.ri.r eu !a. hroz^i^^cin de Pnr^e[oun

i ^^> i i ya ^ i ^^>"; rg^^ i qr ^ <^a6 rc^^^ 1928

Le, demincies, encara sbn men iucompletes i e^ registren amb

intcrmitencies.

f^i^i :^lai^. Cn focus de 3 malalts al carter C de Vent. Aral. ^."

l^n malalt [^. C^atalunva, ;^.

f uliol. Un malalt al districts V'. Tohrl, 7 desauti^^^ies.

i^>>z.

ir)^3•

tg2b.

Fcl^rer. Cna denimcia cn cl districts I^'.

\In-il. \"I.

Uctttln-c. ^ [ f .

'. .' .. L 7'o^nl, ; do"uirr^-^cc.

1\1 arc. ['na dcnnncia cn el districts I.

1\1ai^. .. .^ " " II.

Nov. .. .. .' ^ 1. 7"olnl. 3 drn^iu^ ics.

Genet . r focus de ^ malalts, list. VIII.

juliol, Una dentincia eu el districts r. Total , .} der^u^!^^es.
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1930.

Desemhre. Una denuncia districts 1.

Goner. Lna denuncia districts 1.

Desembre. Una denuncia districte 1. Total, 2 dereun'ies.

Dc lcs lades anteriors no sc' pot trcure cap deduccio concreta,

son niassa isolades i incomplctes.

Ile intentat treure aquestes lades de ]a nieva visita partic- tlar,

especialnxent clef melt arxitt d'analisis referents a scrums aglutina-

cions 1 hemocultius que havien donat resultat positiu. Les serums

aglut'uacions de paratifus 1 trOhal'a (lei mateix germen, corn que

sun poques 1 uheeixen a1 nlatcix n-ecanisme, les lie aitintades am-1)

cis Fherths. Aquest estudi cO^mprcn des de 1'any 1916 fins a la

data.

l.a mes interessant que ,;'ha obscrvat ha estat que la febre de

Malta. com la tifoidea tendeix a desaparcixer. .Avu] diagnostico

menus casos que en els anus primers de la meva estadistica. Els anus

quc don;u-en major rnomhre de malalts de febre de Malta varen Cs-

sser cl 1921 aamh 63, el 1922 a1111) 76, Cl 1923 amb 73 i el 1924

amb tit. Peru aquestes dales pollen Csser falsejades per el major o

menor trcball que jo hagues tingut. No ohstant, de la impressio que

n1'han donat altres companys que es dediquen tamb6 a reaccions

builogiqucs, sembla deduir-se'n que la nrinva Cs certa i prob-ible-

mcut deguda a les campanyves de divulgacio que per a evitar aqu sta

malaltia fan els organismes officials.

La grafica que h construct superpo-ant els casos dc feline d

Malta i tifoidea trohats segons els mesos do 1'any Cs molt demos:ra-

tiva. Veiem, com en 1'estadistica que li ni extret de 1'Institut :Afnni-

cipal d'lligiene, que els mesos flies carrcgats amb tifoidees son els

do sctemhre, octuhre, 1 novembre, disminuint progressivamest fins

arribar als mesas d'abril, maig i jtm , en que assoleix el limit mss

baix.

Fn canvi els casos de febre de Malta tenon la xifra maxima en

cl ntes de maig i una altra elevacio en el mss d'agost i les osciaci.a s

no sun tan extenses cons on la febre tifoidea.

Lamle cs dedueix que el porcentatge de casos de febre tifoidea

scmpre es superior als de febre de Malta, excepte en els rre^zos

d'ahri1. maig i jtmv en (Inc aquesta cis sohrepassa.
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Com a restm^ hudem anotar les segiients conclusiuns

1.^ I^^ Praha basada en la ulortalitat her tifoidea de 1'Instihtt

d'Higiene a^incideis amb lleu^cres ^-ariants amb la ^ratica harticnlar

nostra basada en la nun-bilitat, dcdu^ida her esaiuens de laboratori.

Grafi^ca cue ^reorbilrlat r^i^i^^fi-ostieadn per s^°rotr^l2titiruteio i hevnoc^tlti»
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Unia punlejada : lfclih,nsis. Linia scguida : Llwi-111.
I)adcs extroc, del mcii lab)ratori partictilar entre els anv^ ioI()

2 ° Durant cls mcsos d'abril, maid i juny, lcs fcbres de Malta

dominen sabre les tifoidees.

3.a La major al^ada de la corba de la febre de Malta corre-non

al mes de n^ai^, se^uida rl'una alts eleeacio no tan intcnsa °r. el

mes d'anost.

q.^ Les oscillacions en el Hombre de casos mcusuals de febre

de Malta no son tau estenses com en le febre tifoidea.

K.^ La tifoidea tc cl maxim d'intensitat en els mesos de seYenr

bre, octubre i n^wembrc. L'altura maxima de la grafica currespun

al mes d'octuhre.
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6." L'cpoca mcs baixa de la grafia. correspon, en la tifoidea,

durant cis mesas d'abril, maig i junv, el contrari del que passa en

la febre de Malta.

El Dr. Fontscre obscrva que pel que fa referenda a la febre

tifoide, les observacions del Dr. Moragas confirmen el que fa temps

s'havia constatat; quant a ]a febre de Malta, ho troba forga interes-

sant. tant in•s quant en una obra alemanya que parla (le les relacions

entre les deferents cpoques de ]'any i les infeccions no hi es citada

la melitoc^occia.

EI Dr. Mocha constata una disminucio global evident a Barcelona

dc les dues infeccions, que s'acompanya en general d'un roes bon

pronostic. Crcu necessari, pero, cridar l'atencio, respecte a lea defi-

ciencies de 1'estadistica oficial que degut a la inversemblanca de "nol-

tes de les seves dades, no respon a ]a realitat de les incidencies a

casa nostra de les dues febres, tifoide i melitensis, deficiencies que

haurien d'Csser corregides.

El Dr. L. Cervera es mostra cl'acord amb el Dr. Mocha restorcte

a l'escas valor de les estadistiques oficials i parla de la propensio de

les classes benestants de dissinntlar el vertader diagndtic de les in-

feccions d'acord sovint, dissrrrtadament, amb ]a lndiferellcia out- el

metge de capcalera sent per les dades estadistiques veritables. Ell to

observat que la febre de Malta mes aviat augmenta en les classes

benestants, i ho atribueix a lies de productes en eis quals int-rve

]a nata, la qual es elaborada hen sovint amb Ilet de cabra per la seva

major riquesa en grassa, 4o que s'adiu amb ]'altre fet cl'observcio

fftcil, que ]a melitensis mostra unit tendencia a 1'augment en aque-

Iles comarques en que ]a llet de cabra Cs barata i per tart se'n fa un

major consum.

El Dr. Barrutet soste el que acaba d'exposar el Dr. Cerveta i
manifesta que a Reus, on es ven molta llet de cabra, la melitensis
no va pas de baixa.

El Dr. Domingo es refereix a l'absencia de dades estadistiques

serioses. Creu que en 1'augtnent de la melitensis, ultra la importan-

cia que pugui concedir-se a] sen origen epidemiologic que podrient

dir-ne classic-augment en el consum de la Ilet de cabra-cal fer

la part a la font que representa la constatacio de la presencia del

bacil de ];anb en lea vaques, i cita el cas que a 1'escorxador de
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Barcelona rnes d'nit ,io per too de vedells presenten una rcaccio

pos.tiva enfront d'aguest germen. :Apr(dita 1'oportunitat pcr a rec-

tificar una afirniacio quc fa temps havia fet respectc a In pnssi-

bilitat de diferenciar pels cultius Cl nticrococus ntclitensis del bacil

de Bang, tota vegada quc ha pogut constatar despres que tart Inn

corn 1'altre ofereixen les ntateixes caracteristigttes, ja prov'nguin

la c;ibra I, de la vaca.

Hs nu stra d'acord en assenyalar ]a influencia directa clue expe-

rimenta in virulcncia dels germens per part dels agents exteriors i

vita la variacio de virulcucia dels pneumococs segons les epoques de

I'any fins a poder-se establir tin paralielisme entre la mortalitat i

1'augmcnt de la virulencia dels gcrtnens en els tubs de cultic.

El Dr. josep M." Rodon diu que a Valls, de vint anys en aq>>es-

ta part, la melitensis ha minvat. Recolzant-se en les seves obsc va-

cions d'ordre clinic, crew poder alirmar que en els processor, degu

al bacil de Bang, els simptomes articulars s611 d'aparicio mes prrcoq

i en canvi els que poden Csser atribttits al ntclitensis son mCS tar-

clans, puffs que no es presentee fins al cap dc gnatre o cinc mc•sos

d'iniciada la malaltia.

El Dr. Moragues rentercia les apoiXacions que han estat dudes a

la seva cotnunicacici pels oradors antcriors. Segons ell, aqui Cs molt

rara ]a malaltia de Bang, la qual s'assenyala en canvi at nord d'1?u-

ropa on no es comprova la tnelitococcia.


