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LA VACCINOTERAPIA DE LA COREA DE SYDENH IM

per

R. Lautier

Despres de les publicacions de Bouteille (de Manosque) en i8io,
de Tood en 1840, de Germain See en 1850, de H. Roger en 1866-
1867, la corea, tan magistralment descrita per Sydenham en 1865,
fou considerada, sense cap mena de dubte, com una manifestacio
reumatica. No es fins a comencaments de segle, que 1'origen reu-
matic de la corea de Sydenhanm fou posat en dubte i adhuc negat
per Gozzolino i Sinlonini, Molin de Teyssieu y Fitoussi, els quals
veien en ella una intoxicacio paratireopriva, mentre que Millian la
considera coin una afeccio heredo-sifilitica, i que Pinal y Nobecourt
y Roger (de Marseille) en fan una malaltia especifica de virus neu-
rotrop desconegut. En canvi, Cruchet y Von Economo sostenen
l'opinio que no es res mes que una manifestacio de l'encefalitis le-
targica.

Aquests ultims anys s'ha produit un reviratge i, actualment,
sense negar la poss'bilitat d'etiologies diverses del sindroma corea,
la major part dels clinics admeten que la corea de Sydenham es el
mes sovint una manifestacio de la infeccio reumatica. Aquesta opi-
nio descansa sobre arguments clinics indiscutibles i sobre recerques
bacteriologiques i experimentals nombroses que han obert el cami
a una terapeutca racional de la corea.
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Els primers assaigs de vacunoterapia de la corea de Syden-
ham fets per Marsh en 191 i i Collins en 1913, amb l'ajuda d'es-
treptococs isolats de malalts atacats de reumatisme o de corea greu,
encara que glens de promeses; no foren prosseguits. Cal esperar

fins al 1928 la represa de 1'assaig de la vacunoterapia en el tracta-
ment de la corea (observacio de Vivien de Sidi Be! Abbes).

Abans i despres hem tractat tin nombre important de casos de
corea de sidenham amb 1'ajuda d'una vacuna preparada amb el di-

plostreptobacil, que es possible isolar de la sang dels malalts atacats
de reumatisme articular agut i de reumatisme cronic.

Els resultats que hem obtngut han estat regularment satisfac-
toris tant en medi hospitalari com en cura lliure. La tecnica de la
vacunoterapia es en tot semblant a aquella que hem mantes vegades
descrit per al tractament del reumatisme articular agut, amb o sense
complicacions cardiaques.

Un sol punt particular ha d'esser retingut : es que la corea, essent
una manifestacio reumatica molt tenac i subjecta a les reinc_den-
cies, el tractament vacunatori ha d'esser perllongat al maxim, el ma-
Hat vigilat despres de la cura clinica, i el tractament repres a la m("s
petita menaca de reincidencia.

Aplicada precocment, la vacunoterapia de la corea de Syde-
nam es mostra molt eficac, porta rapidament la curac:o dels casos
mes greus, preserva de complicacions cardiaques, factor de grave-
tat de l'afeccio i influencia felicment aquestes mateixes complicacions
cardiaques, si la vacuna es injectada d'una manera perllongada.

Els resultats de la vacunoterapia anticorea, sense constituir per
ells mateixos una prova de la realitat de l'et:ologia reumatica de is
corea, constitueixen, pero, una confirmacio de les dades de la clinica
i del L'3boratori.


