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ESTADISTICA DEL REUMATISME GOT6S I EL SEU
TRACTAMENT HIDROTERMAL A CALDES

DE MONTBUI

DR. JAUME FIGULS CARRETE

(de Caldes de Montbui)

La gota, coneguda cientificament des de SYDENHAM, ha so-

fert diferents conceptions quint a la seva patogenia i descrip-

cio cliuiques . Les seves definitions han variat segons que les

tendencies de I'epoca s'hagin oriental cap at punt de vista cli-

nic. anatomopatolbgic o bioquinlic.

Les estretes relations entre la hiperuricemia i la gota s6n
reconegudes per tots els actors, nialgrat la convicci6 dels mes
moderns de no creure indispensable la hiperuricemia per a es-
fab',ir-se la gota. Lu?DZFRT descriu per cada tres casos de gota
uu sense hiperuricemia.

Tenint en cornpte les dales cliniques derivades de 1'aller-
gia, hiperuricenriir i sistema neuroendocri , de les quals de-
pendrien els principals factors etiopathgens , hem fonamental
els diagnostics de gota mes especialrnenl segons el primitiu
criteri clinic, en el qual figures tom a constants fader agut
i els diposits de monourat sodic in els teixits, es a dir, el
tofu s.

En la nostra recopilaci(i de t4 casos de gota tipica dels 909
malalts arxivals en la Direccio de les Termer de Caldes de
\fonthni, fiat reu, e•n tots rlls, menus on un, l'antecedent de
]'acres a^"'ot de repeticio en el lit Bros del peu. Es pot cons-
later, observant les histories cliuiglces, la fregiiencia de les
litiasis renals, despreniments de sorra urinaria , litiasi biliar,
lumbagos i pertorbacions del sentit genital i predomini del
tipus picnic.

Hi consten sis casos amb tofus.



5`3 Vnvr ongr^^,^ i/e 11 r/gi.^ ^lrq de, l.lPrnggiM ('^^Inlan^i

In clue ovoluciona en forma d'artritis larso metatarsianr^

fins a oslahlir-se fins enorines tofus a 41111)d6s pens anih ^til e

maci6 de la regi6 i tendencia al valgus.

lIn cas amb petits tr^fris interf^rlan^_^ics d ,unl^dos pens.

Dos casos amh tofus en ii ni es articiilacioiis de los mar I

i on els dos genolls.
ITn cas en la regi6 olecraneana.

I n cas de localitzaci6 auricular.

Segons aquesta petita estadistica. el percentatge de gold

amh tofus es mes elevat dels que descriucn SCVnAMIORE TII

per cent'), .AJooa.E (3 %), i es inferior a, la de (hvRROT (50 %o).

Tenirn interes a remarcar la fregiiencia de la hipotenso6

arterial observada en ]a gota. Dols 5 casos, dos amh grans

pressions de 13-8 i 12-6 de I'aparell VAQTTFZ. In de 10,5-7,5.

[in altre d'11-7 i finalment un d'11,5-6,5.

Del tipus d'hipotensi6 permanent que descriviin, en uns

trobem lesions valvulars murals hen perceptih1es. 1?n alt.res

es tracta de malalts alcoholics amh lesions hopatiques i sin-

drome d'insuficiencia cardiaca incipient.

Durant el tractament termal que ordenem per a la gota i

les hiperuricemies, a m,es d'obtenir amb la halneacio a tempe,

natures de 38° i 39° una acci6 metaholica general, reactivacio

circulatoria i d'emuntoris, insistim especialment en una acci6

directa sobre la pell per mitja del hang i la dutxa. Procurem

estirnular aquest organ polifuncional i poliestesic, amb la

qual cosa es mndificarien les funcions terrno-reguladores i va-

somotores i principalment urn augment de, la fnnci6 excretora

segons ja s'ha demostrat, amh aquesta funci6 es produeixen

eliminations d'acid uric. Si hi afogim la deshidrataci6 pro-

vocada, sera evident la millora en el got&s ohes per les per-

dues de pes obtingudes.

Ordenem per ingesta 150 6 206 ;rams d'aigua do la ma-

teixa deu, amb la qual, si he no s'ha demostrat. el seu poder

,liiiretic, en alguns casos amh condicions porto-hepatiques fa-

vorables i amb una absrnri6 rapida es produeixen elimina-

r'ions urinaries respectahles, amh les quals podriem pensar

in una acci6 mes intensa quo una simple lexiviaci6.

Dfirani la balneacia en els gotosos han sobrevingut fenl-

mens reaccionals en forma d'accessos aguts. Els hem pogut

nhservar en Tres malalts. .Ja en el tercer o quart hanv hem

Iiir,ut de suspendre la cura per la presencia rl'un brot got6s,

qne en els tres casos ha coincidit en el mateix Iloc, en el pen.

La patog 1iia d'aquest fef reactional es complicada pels di-

ferenis mecanisrnes quo concorrern en 1'acci6 terinal.


