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Antoni de Gimbernat i Arbós nasqué a la vila de Cambrils. No es coneix
el dia exaete del seu naixement. vSe sap, però, que fou batejat a Cambrils
el dia 15 de Febrer de 1734, ara fa 200 anys exactes.
Fill d'un pagès segurament acabalat i d'ascendència culta, tant per part
dd pare com de la mare, aprengué Ics primeres lletres essent escolà de
l'església parroquial de la seva vila nadiua i tenint per mestre un sacerdot,
el qual, veient-li aptituds suficients, li aconsellà d'estudiar llatí al convent
de franciscans de Riudoms.
Estudià a la Universitat de Cervera i continuà els seus estudis al Collegi de Cirurgia de Càdiç, fundat per un altre català il·lustre, IVrc V irgili,
que l i féu de mestre i de protector.
En el seu temps, el cirurgià començava a ésser considerat com un
home inferior al metge, senzill practicant del bisturí, més 0 menys hàbil,
però molt diferent de l'home de carrera ; era el tipus del cirurgià-barber.
('•imbernat sentí tota la dignitat i importància de la cirurgia i comprengué que una necessitat essencial per al cirurgià era el coneixement
perfecte del cos humà i la facilitat de la dissecció, a la qual es dedicà amb
tot l'entusiasmc ; «el cadàver humà és el meu llibre preferit», assegurava
('.imbernat, i bé devia ésser-ho quan Carlist ha afirmat que de cirurgians
que haguessin treballat tant com Gimbéínat sobre el cadàver, en cl seu
Unips, no n'hi havia hagut cap. «1/Anatomia és la porta de l'extens camp
de la cirurgia».
Als 27 anys (1762) l i fou confiada la càtedra d'Anatomia del «Real
Colegio de Cirugía de Barcelona», poc després era nomenat cirurgià de
l'Hospital de la Santa Creu i en 1764 ingressava a l'Fstat Major de l'Hospital Militar, càrrecs que exercí amb tanta de competència que al cap de
dot/e anys (1774) rebia encàrrec del govern de traslladar-se a París, Londres, Fdimburg i Holanda per a observar la pràctica i els mètodes que en
cirurgia s'empraven a l'estranger.
És famosa
explica el seu
campada, que
de Gîmbernat

la seva intervenció en la classe de Hunter, a Londres, on
procediment per al guariment integral de l'hèrnia crural esmeresqué les felicitacions del mestre i gràcies al qual el nom
agafà un relleu mundial.
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Les seves troballes anatòmiques són importantíssinies. Fa notar que
ni la tiroide ni el tinuis no tenen canal excretora, sense que sàpiga explicar-s'ho. Descriu d'una manera clara i detallada la regió crural i , abans
que ningú altre, l'anomenat lligament de (íimbernat. igualment descriu
amb minuciositat el lligament de Falopi. Descriví el lligament dit de
Cooper, molt abans que Cooper (nascut en 1768). En 1775 parlà amb Hunter del gangli anomenat de Cloquet 0 de Ronennuiller, quan Cloquct encara no era viu i Ronènmüller tenia 4 anys.
Com a cirurgià no és menys il·lustre i ultrapassa de molt els cirurgians
dels seus temps. A part de les operacions que feien els cirurgians d'aleshores (litotrícies, talles vesicals, etc.), desembrida abscessos hepàtics, buida
empietnes, sutura ferides abdominals, fa traqueotomies, tracta i guareix
aneurismes, opera moltes cataractes (.-17 en 2 anys), amb una destresa i
seguretat envejables.
Inventà ui; gran nombre d'instruments aplicables a les operacions més
diverses, i dels quals avui encara n'hi ha en ús.
És magistral el seu discurs inaugural del «Real Colegio de Cirugía de
Barcelona», en. 1773, on fa l'elogi de la cirurgia i del cirurgià.
Per al cirurgià demana vocació, resistència física i moral, intel·ligència,
voluntat, memòria, finesa de sentits i altres qualitats similars.
Parla de la cirurgia amb l'entusiasme de l'home convençut, sempre amb
un sentit pràctic i una claredat extraordinària.
T é escrites diverses obres importants, d'entre les quals citarem : S'nevo
m é t o d o de operar en la h e r n i a ernraL (1793), que és traduït al francès, anglès i alemany ; D i s e r l a r i ó n i n a u g u r a l Sobre e l recto uso de las s a l a r a s
(1787); D i s e r t a c i ó n sobre las ú l c e r a s de los ojos que i n l e r e s a n la cornea
I r a n s p a r o i t e (1802) ; F o r m u l a r i o q u i r ú r g i c o para el wso del H o s p i t a l K e a l
de M a d r i d .
Passada la setantena, quan el seu prestigi havia arribat al màxim, hagué d'abandonar l'exercici de la seva gloriosa carrera a causa de la malaltia
que l i havia inspirat un salvador procediment operatori i ])er a la pràctica
del qual havia civat 1111 instrumental apropiat : les cataractes. Una operació practicada amb èxit nul, no el dispensà d'haver de retirar-se, la qual
cosa hagué de fer uns anys abans de la seva mort, ocorreguda a Madrid
el 17 de novembre de 1.S16, prop dels vuitanta-tres anys.
Un dels actes del l l i ' Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana,
celebrat a Tarragona l'any 191Q, consistí en un viatge col·lectiu a la vila de
Cambrils i descobrir, amb tota solemnitat, la làpida que dóna el nom de
l'illustre cirurgià al carrer on va néixer.
És reconeixent el valor formidable de la personalitat de Gimbcrnat i
amb ocasió del segon centenari del seu naixement, que la vSocietat de Cirurgia de Catalunya li ha organitzat un homenatge que servirà per a reunir
dades importants, tant de la personalitat de Gimbcrnat com de tot el referent a la Cirurgia Catalana, per a la qual tant treballà el gran cirurgià.
LA MEDICINA CATALANA, que tenia en cartera incloure'l en la seva G a l e r i a
d ' O c c i t a n s l ü u s l r e s el passat febrer, en l'escaiença exacta del centenari, ha
volgut honorar Cimbernat en l'ocasió del V I U ' Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i de l'Homenatge que l i dedica ara la Societat
de Cirurgia de Catalunya, per tal que totes les veus hi sien a l'hora de
descobrir-se davant del terrassà que meresqué dels seus contemporanis l'alt
— i romàntic—distintiu d ' E s c u l a p i del segle W i l l .
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La sífilis, aquesta infecció protèïforme capàÇ de (louai- els símptomes
clínics més distants de la seva evolució habitual, sabem — de temps ha —
que és hereditària. ICn transmetre al nadó aquesta infecció, pot presentar-se
amb una simptomatologia modernament enriquida amb una varietat insospitada, demostrativa d'una activitat virulenta del germen, o pot trastornar
les condicions físico-químiques dels seus teixits determinant el terreny heredosifilític (Hutincl), l'antiga diàtesi sifilítica (Ricord, Gastou) que permet
la simbiosi dels processos mòrbids ben distants de la sífilis, però que aquesta
permet la puixança de la seva implantació. Els darrers vint anys han fet
variar del concepte d'heredosífilis dos punts importants : el que eàgloba
avui l'heredosílilis, i cl mecanisme com es transmet dels progenitors al nadó.
Ês a aquests punts que dedicarem la nostra atenció.
* **
Es creia fins fa pocs anys que l'heredosífilis era tan sols l'expressió
clínica d'aquelles manifestacions cutànies, mucoses, como corices, pèmfigs,
plaques orificials que necessàriament devien presentar els sifilítics hereditaris. Però avui s'ha demostrat que aquestes característiques eren les mínimes i que l'heredosífilis tenia moltes més manifestacions, potser sense
arribar a les exageracions de Lcredde. Aquestes, que seran estudiades ja
amb alta competència en aquest mateix exemplar, poden sintetitzar-se amb
l'esquema de Carle. /)<• In p r i i ñ e r a settmfUt a l final (ici tercer mes, es troben
els símptomes més coneguts : cutanis (eritemes, pàpules seques o humides,
ampolles o úlceres, plaques mucoses, bucals (conca), anals). També símptomes d'ossos (psoudo-paràlisi de Parrot, periostitis i osteitis de membres),
símptomes digestius (hipertròfia de mclsa i fetge, nefritis).
També s'hi acosten anorèxia, vòmits, craniotabes, etc., etc.
D e l tercer mes a l tercer a n y : lesions cutànies, ulceroses o gonioses, osteitis, megaloesplènies. També les convulsions, diplègies, síndrome de Little,
encefalitis i meningitis amb conseqüències nervioses (mono-, hemi- i paraplégies, paràlisis de nervis cranians).
/)<'/ tercer a n y <i VadOlesccucia : les manifestacions patognomòniques ;
els estigmes dentaris, perforació palatina, bec de llebre, queratitis intersticial, sordària laberíntica, lesions osteoarticulars, tabes i paràlisi general.
1 un innombrable seguici de signes i símptomes.
Però el fet més important és el trastorn de terreny per influència d'alteracions endocrines, la tendència a l'esclerosi que modifica fortament el
terreny, àdhuc desfigurant aquells símptomes d'activitat virulenta del germen.

No es deté la seva influència sobre la generació posterior a la seva aparició, sinó que pot mostrar la seva activitat fins a una segona o tercera
generació, donant lloc a les complicacions patològiques més insospitades.
Aquest nou concepte ha modificat essencialment la fornia d'enfocar la
terapèutica i la profilaxi que molts cops en processos ben llunyans de la
sífilis, s'utilitzen amb èxit, amb un tractament llarg i sostingut del terreny.

K l punt que volem tractar amb més detenció i que ha canviat radicalment les antigues concepcions, és el mecanisme de transmissió de la sífilis
hereditària.
La sífilis s'estengué per Kuropa a finals del segle xv ; féu la seva aparició per primera vegada, segons la teoria de l'origen americà de la malaltia ,
ja com a recrudiment epidèmic, segons aquells qui creuen en l'existència
llunyana en el temps, d'aquesta infecció. Agruparen, els autors, les característiques de la malaltia anotant ben prest el seu caràcter d'infecció crònica
i récidivant. Es fixaren tot seguit que els infants, i en especial els nadons,
podien ésser víctimes del contagi. Així en 1498, Gaspar Torella el primer
i després Vella (150S), el metge de Siena, Cataneus (1516), descriuen el
contagi dels nens durant el treball del part per la mare infectada ; o més
enclavant per la seva dida — a causa de la llet infectada o dels pits malalts.
Trobem els primers símptomes observats per Falupi, ipetge dels l'ajus
Alexandre V I i Juli I I , en els seus Diàlegs. (Jueda així caracteritzat un
mecanisme de s í f i l i s a d q u i r i d a en els nadons i infants.
L'any 1529, és Paracels de Hohenheim el que indica la possibilitat de
la transmissió infectiva ja en l'úter ; el virus, en infectar la sang, emmalalteix l'esperma i d'aquí el contagi dins el claustre matern. Descriu la infecció
abans, durant i després de la concepció ; la transmissió no és inexorablement fatal, ja que de pares sifilítics poden néixer fills sans. Aquest inici,
en plantejar la s í f i l i s e e r m i n a l i v a , queda encara més clar quan el metge
de Caterina de Médicis, Ferrerius, opina l'any 1559 que el virus pot provenir del germen infectat del pare o de la mare. Ultra aquesta manera de
propagació, Ferrerius admet que la mare contagiada, en ésser iniciada ja la
concepció, infecta el seu fill a través de la placenta : anotació primera, la
qual més endavant—en ple segle x i x — e s denominarà sífilis, posteoncepciçnal.

Durant un parell de segles es descriuen símptomes de sífilis, però semblen haver caigut en l'oblit els conceptes emesos per Paracels i Ferrerius.
Fins a l'any 1738 no es torna a plantejar el problema per Astruc, de
com el virus pot ésser transmès al nadó. Aquest autor el resol admetent la
possibilitat de transmissió paterna o materna, opinió a la qual s'adjunten
autors posteriors, per exemple Van Swieten i Hoerhave. Un període de
confusionisme s'obre gràcies a un autor d'alta autoritat i influència sobre
els altres observadors de l'època i a raonaments deduïts d'uns experiments
erròniament interpretats. Hunter, l'any 1787, després de la inoculació de
virus venerià— recordem que Hunter sols creia en la unicitat dels virus
Venetians — tan sols accepta cora a contagiós i inguarible l'accident primari. Aquesta creença havia d'ésser de conseqüències grosses en les idees
de l'època i posteriorment quant al concepte sífilis hereditària. Sols seria
infectat aquell nadó que es posés en contacte amb un accident primari durant l'embaràs o el part, i sols aquests casos ho són de sífilis hereditària
indiscutible ; quan presenta el nen signes evidents de sífilis al moment de
néixer, amb la mare aparentment sana, és que aquesta té un accident que
lia passat desapercebut. Aquest punt d albir retrotrau indiscutiblement la

qüestió als vells temps de 'l'orella i Cataneus ; es tracta veritablement d'admetre tan sols el que avui es considera com un dels exemples de sífilis adquirida de la infància. La majoria d'autors s'adhereixen a aquesta concepció
de Hunter, ultrapassant de molt llur temps. 1 així veiem com vou Graefenberg cerca l'accident primitiu de la sífilis del nadó entre les seves lesions
i descriu el coriça com a accident d'inoculació.
Aquest ensenyament de Hunter influeix tots els seus contemporanis, i
sitlliògrafs i pediatres accepten tan sols que la sífilis a la infància és contagiada a través d'un accident primari i aquesta opinió persisteix malgrat
que tots els observadors vegin aparèixer lesions no immediatament després
del part, sinó també en època molt llunyana ; Hunter interpreta aquests
fets com deguts a la infecció que acl·lclentalment és més tardana en la seva
aparició.
Ricord, àdhuc, que obre en sifiliografia l'extraordinari capítol d'una clínica rigorosa i sistemàtica, plena de bon seny i d'un verisme inigualat potser,
també comparteix el concepte de Hunter : la sífilis secundària no és necessàriament infecciosa. Però, i aquí una concepció greu de derivacions, sí que
Ricord, contràriament a Hunter, accepta l'existència d'una sífilis congènita.
Per concordar aquests dos fets, el concepte de sífilis hereditària i sobretot
de la seva transmissió és fosc, alambicat, i determina l'inici d'una era en
què es fa d'aquesta infecció una patogènia d excepció, comparada a la de
les altres infeccions.
L'opinió de Hunter passa poc a poc a un segon pla ; però la clínica de
la malaltia, meticulosament observada, oblidant el concepte fonamental que
la sífilis és infecció crònica i récidivant, per tant, amb fases de l a l r i i c i a ,
vol intervenir en l'explicació de la patogènia i posa en primer pla quin dels
dos progenitors intervé principalment en la transmissió de la lues : el pare
0 la mare. I naturalment surten defensors del paper preponderant d'un o
altre, fins arribar als nostres diesen els quals continua encara més o menys
la divergència d'opinions. Hom es demana si l'interès científic de la qüestió
és realment prou important, per haver provocat durant dos segles — des de
meitat del XVIP.* fins avui — la quantitat no petita d'opinions i discussions.
Però no deixem de pensar que el criteri d'ésser un o altre el progenitor,
diguem-ne responsable, de la transmissió, ultra satisfer una curiositat de
l'esperit, donant un criteri deduït de les observacions clíniques, té un valor
social indiscutible, puix que en. tractar aquest responsable es fa una prolilaxi decisiva quant a resultats.
Després de Ricord, uns determinats autors: Swediaur (178g), Colles
(1837)1 Berdnar i d'altres, accepten en el mecanisme de transmissió el paper
preponderant del pare; altres autors—Hufeland (1797I, Varsal (1807) —
accepten tan sols el paper exclusiu de la mare. De totes maneres la gran
majoria d'autors accepten la intervenció dels dos ascendents amb predomini
sempre de la transmissió paterna.
Entrem, doncs, en el segle X I X , el més complex quant a formes de
sífilis hereditària i de mecanismes de transmissió, en el qual per mitjà de
la clínica i de la casuística, trobem analíticament les formes següents en
acabar el segle :
Tots dos progenitors estan infectats i , per tant, infectades llurs cellules
germinals — espermatozoide i òvul respectivament. En entrar en relació un
1 altre, donaran lloc a un mitjà de transmissió : la sífilis germimtfüà.
El germen del pare és l'infectat amb el virus ; aquest, si no està dins
el germen, l'acompanya i provoca l'anomenada sífilis pàtema.
tts la mare qui està infectada i determina la transmissió en la següent
forma : el germen matern infectat, iniecta l'embrió; és la sífilis germinütíva
que ja hem indicat. Rn el moment de la concepció, quedeu infectats mare
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i fill, però la mare s'infecta a través de l'embrió infectat : s í f i l i s concepcional
que és precoç i determina la forma de «choc en retour» (Ricord, Fournier i
Duplay) o bé tardana. Finalment, la mare infectada transmet al germen la
seva infecció a través de la placenta : és la s í f i l i s d i a p l a c e n l à r i a que comprèn essencialment la s í f i l i s postconcepcional.
Veiem com aquestes diverses modalitats segurament teòriques eren defensades pels fets. La s í f i l i s g e r i n i n a t i v a , la noció de la qual ja havia estat
introduïda per Paracels i Ferrerius, fou completada en 1875 per Kassovvitz.
Són els gèrmens, els que són essencialment alterats pel virus ; és lògic,
doncs, que la unió dels dos gèrmens determini una sífilis hereditària de
l'ou, determinant la no viabilitat d'aquest — causa d'avortaments freqüents
o bé símptomes o alteracions distròtíques de l'embrió.
Aquesta concepció ha arribat fins avui, del moment que Baumgarten es
fa partidari d'aquest mecanisme (1925) i la denomina ((transmissió genogenètica» i la fa anàloga a la tuberculosi, creient amb Sikenfrei la transmissió de la disposició a emmalaltir que existeix tant en sífilis com en
tuberculosi.
Però els arguments d'aquesta tesi són purament teòrics ; els va objectar
ja Matzenaner amb l'argument que seria una excepció de les infeccions,
la sífilis, quant a la seva manera de transmissió, ja que totes determinen
alteracions en l'ou a. través de la placenta.
L a s í f i l i s e x c l u s i v a m e n t p a t e r n a . — E l virus mesclat amb l'esperma
infecta l'ou i determinarà la formació d'un fetus o d'un embrió sifilític. Von
Behrend, Engelstedt, Richter, Kassewik, Hochsinger i altres, i fins avui
Neisser, Mul/.er i Finger accepten aquesta manera de veure, sobretot basant-se en dades clíniques. Fournier admet també aquesta modalitat de sífilis paterna basant-se en aquests arguments : I . E l naixement d'un nen sifilític amb una mare que clínicament està sana, però el pare del qual és
certament sifilític. 2. La influència terapèutica que s'exerceix tractant el
pare, que molts cops determina un canvi d'avortaments freqüents, per naixement de fills aparentment sans. 3. L'existència que els clínics observaren
de la s í f i l i s concepcional de la mare, de la qual tractarem després. Ultra
aquests arguments, Baumgarten àdhuc accepta en època recent el fet de
sífilis paterna, per l'experiment de Friedmann. Aquest autor dipositava
una emulsió de bacils tuberculosos en la vagina de conilles prenys.

Mentre la mare queda indemna de la infecció, els fetus de 7 dies examinats, tenen alguns bacils en diferents òrgans : aquests no influeixen
absolutament per res en el desenvolupament de l'animal, però sí que més
endavant evolucionen en els nadons i determinen una infecció tuberculosa.
Aquest experiment de Friedmann no s'ha pogut reproduir ; s'ha indicat
que treballava en bacils poc virulents i de tipus boví, i d'aquí els resultats
no repetits de la seva experiència.
Altres arguments que s'han aduït a favor de l'existència de la sífilis
paterna, el d'ésser la lepra també malaltia transmissible per herència paterna com volia Bat i com pot fer creure un cas anotat per Zambacco, si
bé analitzats aquests fets, sembla que són casos de contagi directe (Schindler).
Analitzarem després la concepció actual de la sífilis paterna a la llum
dels nous fets experimentals.
S í f i l i s m a t e r n a . — Aquest origen acceptat a l'inici per pocs autors, ha
anat augmentant de partidaris que sols accepten aquesta manera de transmissió avui. L'opinió de Hufeland, en'1797, anà decaient fins a meitat del
segle x i x en què Cullerier junior acceptava aquest concepte i se'n feia el
campió decidit junt amb Wolf, Charrier, Pollins i Oewre, però aquestes

protestes enfront de l'exclusiva sífilis paterna que dominava, repercutiren
en el sentit de donar més importància a la influència materna amb Diday
i Fournier, però encara amb certes reserves i limitacions, puix que aquests
autors accepten amb Colles, Baeresprung i d'altres, l'existència d'una transmissió tant paterna com materna, fins arribar en 1906 en què Augagneur
i Carles accepten tan sols l'existència en sífilis hereditària d'un sol mecanisme transmissor : el de la mare a través de la placenta ; la sífilis postconcepcional dels antics autors.
No parlarem de la sífilis germinativa materna, de l'existència teòrica de
la qual ja hem parlat. Ens fixarem sobretot1 en la s í f i l i s concepcional i p o s l ç a n c e p c l o n a l . La noció de sífilis concepcional és un dels arguments que els
velis clínics donaven per admetre la sífilis paterna. E l fet clínic era que
d'un pare sifilític naixia un fetus o embrió sifilític, però la mare sols presentava signes infectius quan la concepció ja era produïda ; llavors no es
trobaven vestigis d'accident primari i , en canvi, apareixien eflorescències
secundàries, plaques mucoses, caiguda de cabells, etc., és a dir, una explosió
de lesions del període septicémie de la sífilis. Per explicar aquest mecanisme,
no hi havia altre raonament que la sífilis hav'a entrat amb el fetus— aquest
més tard era indubtablement sifilític — i a través de la placenta determinava una infecció massiva. Es per això que Hutchinson, Ricord, Diday,
Fournier, donen a aquest mecanisme el nom de «choc en retour» de s í f i l i s
concepcional p r e c o ç . Poden presentar-se altres fets : una mare que està clínicament sana però que dóna un fruit amb símptomes evidents de sífilis
hereditària ; al cap de tres o més anys aquella mare presenta símptomes de
sífilis terciària (gomes, sifílides, tuberculo-ulceroses), caquexia sifilítica (caiguda de cabells, amagriment, esplenomegàlia, etc.), o processos metaluètics
(tabes i d'altres). Aquesta manera d'infecció distinta clínicament de l'altra
(Hutchinson) és provocada per aquell fill i dóna lloc a la forma de s í f i l i s
co ncepciona l l a r d a n a.

Unes altres variants d'aquesta sífilis concepcional són les següents : la
mare clínicament sana no té en els seus antecedents cap símptoma ostensible de sífilis, quan la seva concepció o després d'ella no presenta senyals
d'estar infectada ; en canvi, el fill que ha tingut, presenta símptomes evidents d'hcredolues. E l contacte continuat i evident d'aquest fruit amb la
seva mare no determina el contagi de la infecció en aquesta, que té una
resistència contra la sífilis ; té la mare una i i n m u n i l a l n a l u r a l 0 a d q u i r i d a
contra la sífilis. Aquest fet fou observat primerament per Abraham Colles,
de Dublin, en 1837, i en ratificar Baumés les seves observacions, quedà establerta la coneguda
L l e i de C o l l e s i B a u m é s . — U n nen sifilític nat de mare sana pot ésser
alletat per ella sense temença a la contaminació de la mare.
Per explicar aquesta immunitat de la mare, Finger considera la placenta
com un filtre electiu que sols deixa passar les toxines, retenint el virus ;
o bé perquè creuen Ricord, Hutchinson, Chauveau, que la placenta sols
deixa passar una certa quantitat de virus.
Una altra variant : Tenim una mare evidentment sifilítica en període
florit i que en donar a llum, té un nen que clínicament és completament sa ;
aquest nen no pot contraure la sífilis malgrat el contacte habitual amb la
seva mare.
Aquest fet invers al cas anterior observat per Boehren.d, en i860, i Profeta, en 1865, s'explica també per un fet d'immunització que és conegut amb
el nom de
L l e i de P r o f e t a . — Tot nen sa nat de mare sifilítica pot ésser alimentat
per ella i estar en el seu contacte sense que s'infecti.
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Aquests tres conceptes de la s í f i l i s concepcional, lleis de C o l l e s i de P r o foren els tres pilars en què s'assentava tot el concepte de la sífilis hereditària en el passat segle i eren variants no d'una transmissió materna,
sinó paterna, basant-se en la idea d'una immunitat en sífilis, immunitat
que té avui un altre abast amb e!s fets experimentals.
Quedava pròpiament com a sífilis materna aquella que era transmesa a
través de la placenta de mare a infant, la qual comprenia sobretot la s í f i l i s
p o s t c o n c e p c i o n á l . Ks tracta d'una mare que en el transcurs del seu embaràs
és contagiada de sífilis ; té un accident primari amb la seva adenitis corresponent ; fa la seva segona incubació i determina l'aparició al mes i mig o
dos mesos del secundarisme. Si la infecció s'ha produït abans dels 8 mesos
d'embaràs la transmissió hereditària és quasi inexorable i el nadó surt amb
lesions cutànies de sífilis en activitat, si no ha determinat l'expulsió abans
del terme d'un fetus mort i macerat, o ha provocat un avortament. Sols una
transmissió diaplacentària ha ixignt realitzar la infecció. Deductivament el
producte de la concepció ha de rebre la influència de l'organisme on neix,
creix i surt a la llum ; per tant, les influències morboses d'aquest organisme
1 estigmatizaran i a través, naturalment, del lligam que els uneix : la pacenta. L'existència d'aquesta sífilis postconcepcionál ve demostrada per constants fets clínics observats, tant més indiscutibles com més recent és la infecció de la mare, i en certs casos si no es produeix la transmissió i , per
unit, la simptomatologia de la sífilis del nadó és perquè els temps d'incubació o de generalització de la sífilis són posteriors al naixement del producte
(infecció en els dos darrers mesos de l'embaràs).
feta,

Aquest és el panorama que respecte a sífilis hereditària s'albira a les darreries del segle X I X i començ de l'actual.
Però uns esdeveniments definitius en la història de la sífilis havien de
trastornar el concepte de sífilis hereditària en el transcurs dels darrers vint
anys. Són aquests :
1. " La troballa de l'agent causal de la sífilis, l'Kspiroquet de Shaudinu
i Hoffmann l'any 1905.
2. "" L'aplicàció del principi de Bordet-Gengou en. les malalties infeccioses, a la sífilis per Wassermann, i ulteriorment la troballa de les reaccions
de floculació.
3. " La possibilitat de transmetre la sífilis experimental als animals (micos, conills, etc.) i d'aquí el fet de precisar amb les dades actuals els problemes d'immunitat en sífilis.
Tornem, doncs, a examinar aquestes formes de sífilis hereditàries admeses en el segle passat, passant-les pel sedàs d'aquestes adquisicions.
S í f i l i s g e r m i t t à t i v a : Per a demostrar-la experimentalment és precís demostrar l'existència d'espiroquets en. l'òvul i en l'esperma. En l'òvul i més
en l'ovari, hi ha hagut resultats pòsítíus : Hoffmann, Levaditi, Hat, Walters, Mac Instosh, Lesser i Dora Fuchs l'han trobat en la canal cervical ;
Caterina Trost en la uretra de la dona ; Eriedlander en casos de lues primària o secundària (entre 40 malalts, 12 vegades) en les secrecions mucoses. Sobretot es troben sense prèvies lesions tréponèmes ei; la canal cervical,
la reacció alcalina de les quals és afavoridora de la vitalitat del treponema.
Recentment, Hesprovandia i Schister entre 31 dones sense cap signe clínic
sifilític, però que havien tingut coits recents amb sifilítics latents, tres vegades es trobà l'espiroquet en el coll uterí.

Les recerques de l'espiroquet en els espermatozous foren, negatives al
comenvament. Recordi's que l'espiroquet és tres vegades més llarg que el
cap de l'espermatozou, única part que intervé en la formació de l'òvul. Per
tant, sols és pot trobar entre ells en el líquid espermàtic. Els primers re-
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sultats—Thibierge, Ravaut i Ive Sourd, Bab, Radaeli, Neisser i Schulz—
foren negatius així com la transmissió experimental en 7 casos en micos
—Neisser i en 3 casos per Hoffmann. Però Finger i Landsteiner ja fa 25
anys inocularen dos cinocèfals amb esperma d'un sifilític secundari i tres
setmanes més tard, han obtingut dos, sifilomes clàssics. Més cap aquí—1921
—Eberson i Hngmann han. obtingut el mateix resultat en un conill injectant en el seu testicle 2,5 cm.3 d'esperma de sifilític. Marcel Pinard en 11
líquids seminals de sifilítics secundaris ha trobat 3 vegades el treponema ;
Lakaye 5 vegades en 22 exàmens. Recentment Wigodtchokof i Goudelis en
14 sifilítics en diversos moments de l'evolució de Ja malaltia, no han. trobat el treponema, però la inoeulació en el testicle del conill s'ha trobat un
cop positiva. Sabem en sífilis experimental la predilecció que pel teixit testicular té el treponema i darrerament en l'home, Hertin, Nayrac i Berton
han determinat la influència nefasta que en la vitalitat dels espermatozous
i amb el teixit noble testicular té el treponema. Una esclerosi arterial i una
orquitis intersticial són les primeres alteracions que acaben per interessar
l'epiteli espermato-genètic ; a més Wadlein ha trobat tréponèmes en talls
histologics de testicles sifilítics, macroscòpicament sans.
Així, doncs, sembla avui tendir-se a acceptar la hipòtesi de P. Chevallier que en qüestió de sífilis conjugal els dominis genitals interns (úter i
anexes en dones, testicles i esperma en homes) siguin el lloc on habita i resisteix el treponema ; d'aquí que les manifestacions genitals i la procreació
de nadons més o menys infectats precedeixen de molt altres accidents clínics, puix la generalització sanguina no gaire activa, determina poques alteracions viscerals.
El període experimental ens dóna, doncs, la possibilitat científica i real
d'una s í f i l i s g e r m i n a t i v a ; ara bé, no amb el sentit antic que això passa en
un organisme—el de la mare—que intervé passivament en aquest procés, sinó amb el sentit d'estar aquest organisme ell mateix infectat.
S í f i l i s e x c l u s i v a m e n t p a t e r n a . — Ja hem indicat la possibilitat que l'esperma sigui infectat i pugui transmetre una sífilis. Però el problema plantejat és si aquesta infecció la pot fer amb immunitat, sense la intervenció
infectiva de la mare. Es a dir tot el problema de la s í f i l i s a m e e p c i o n ^ i de
les lleis de Colles i P r o f e t a .

L'existència de la sífilis exclusivament paterna, es basa en els arguments
de Fournier. Primer argument : el naixement d'un nen sifilític amb una
mare clínicament sana i de pare certament sifilític.
Dèiem ja anteriorment que s'oblidaren els autors de reconèixer aquest
mecanisme de la sífilis latent ; però ells es basaven amb una sèrie d'observacions en les quals mancaven tots els antecedents clínics. Però avui, no
descobrim l'existència d'una antiga lues per alteracions cardiovasculars, d'unes cefalees en persones que no recorden cap manifestació clínica? Unes
eflorescències com les de generalització secundària, poden ésser tan discretes
que poden passar desapercebudes, així com una adenitis o com una caiguda de cabells atribuïdes a moltes altres causes.
Els accidents primaris, coincidents o no amb un embaràs, poden passar
desapercebuts ; allotjats en un plec vulvar, la seva localització uterina, l'edema genital en les embarassades amb erupcions en aquella regió poden fer
passar desapercebuda una sífilis en el seu debut. Ultra això, el capítol actual de les sífilis sense xancre s'han posat en el primer pla d'actualitat.
Avui, segons Schulmann, s'adopten els següents tipus clínics de sífilis
sense xancre :
t.w Sífilis d ' e m b l é e , decapitada, criptogenètica (Audry i Chatellier)
Saínz de Aja arriba a fer-ne un 10 per 100 de les sífilis actuals. E l malalt
presenta símptomes secundaris sense que es trobi porta d'entrada, especial-
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ment en la dona i és una roseola discreta o molt més freqüent una leucomelanodèrmia el que fa fer el diagnòstic. 2."". Sífilis de comcnç ganglionar en què la inoculació pot ésser percutània i que es troben espiroquets en
els ganglis descoberts per punció (Audry i Chatellier). Es basa en. la rapidesa de dispersió del treponema invocat experimentalment per Kolle, controvertit per Levaditi.
Sífilis per supressió de la porta d'entrada. La referència són casos suspectes de sífilis en què s'ha fet ràpidament una circumcisió i malgrat això el secundarisme ha aparegut. 4.'"'1 Sífilis desenvolupada junt amb una altra infecció genital (gonocòcia, xancre tou). 5.6 Sífilis
per inoculació profunda. La majoria de casos per un accident fortuit professional (metges, llevadores que es punxen amb instrument infectat). 6.,r .Sífilis hematògena. Antigues experiències de Waller (1850), Bettinger, l'anònim del Palatinat, Pellizari ; avui amb les transfusions sanguínies.
Si no fossin prou aquests fets clínics, d'existir una sífilis sense xancre,
l'experimentació és definitiva ; Hrown i Pearce han vist que la simple aplicació d'emulsió de testicle ric en tréponèmes sobre el prepuci intacte del
conill, no dóna cap xancre i accidents poc visibles, però infecta segurament
l'animal. Ho relacionen amb la poca quantitat de tréponèmes i a la seva
poca vitalitat. La mateixa inoculació al conill en el testicle no dóna cap
accident moltes vegades i més endavant depilacions difuses, petites erosions
en el morro de l'animal amb troballa de tréponèmes. Kolle ha estudiat els
fets de sífilis silenciosa en els animals. Conills inoculats de diverses formes
no presenten cap símptoma, però els seus ganglis poplitis inoculats a un nou
animal determinen una nova infecció.
Kn resum : l'argument de la mare sana entre un pare sifilític i un nen
sifilític no es pot admetre clínicament ni experimentalment.
Però hi ha encara altres proves : les de les reaccions serològiques. Des
dels primers treballs de Thomson i Boas en 1908 han estat moltíssims els
autors'qiie han investigat la reacció de Wassermann i darrerament les de floculació en. mare aparentment sana de fills sifilítics. K l percentatge de positivitats oscilla entre un 90 i un. 100 % i encara els percentatges de 90
foren deguts als primers investigadors ; avui és raríssim que malgrat una
reacció hefflolítica (Wassermann o Hccht) negativa no es trobi la positivitat d'una floculació (Kahn, Muller, Meinicke). Recordem dos casos superposables nostres. Antics pares sifilítics ben tractats, casats molt temps després de la infecció (10 i 12 anys), que tarden a tenir fills (4-3 anys), que
els tenen, aparentment bé, però més tard presenten símptomes distròfics amb
desenvolupament escàs : micropoliadenopatia, signes dentaris (micropolidentisme un, dents en tornavís l'altre) ; les mares presenten negativitat de les
reaccions als dos i quatre anys de la naixença dels fills. Un nou embaràs
als sis anys la primera, als 5 anys la.segona determina un nou examen
serologic i en les dues trobem reaccions de Wassermann, Hecht, Muller negatives ; Meinicke i Kahn positives. En molts casos de mare aparentment
sana, des de Lippman s'han trobat espiroquets en la placenta tant en. la
part fetal com en la materna, malgrat ésser més en aquella. E l primer argument de l'existència d'una sífilis paterna exclusiva queda avui completament invalidat ; alguna observació isolada—per exemple, darrerament una
de Tzanck—pot encara fer creure en una sífilis paterna exclusiva, però serien avui casos de raríssima excepció. FAs altres arguments invocats, influència del tractament del pare sobre els naixements de fills sans , pot explicar-se per un tractament indirecte de la mare i té un valor molt més petit.
De la sífilis concepcional, en parlarem tot seguit :
Els tres pilars en què s'assentava el concepte de sífilis hereditària (lleis
de Colles-Haumes, sífilis concepcional i llei de Profeta) tenen avui una concepció radicalment distinta.
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•La llei de C o l l e s s'interpreta avui, client que si la mare aparentment
sana no pot témer del contacte i de l'alletament del seu fill, és perquè aquesta mare no és que estigui immunitzada sinó que ella mateixa és sifilítica.
Ja hem indicat més amunt el percentatge de reaccions en aquestes mares
clínicament sanes, i que arriba als voltants del 100 %.
Avui ja sembla fora de dubte que el fet d'immunitat en sífilis, no obeeix
a les definicions clàssiques de la immunitat en les altres infeccions ; la immunitat sifilítica no és total, puix el paràsit es pot mantenir llargs anys dins
l'organisme, ni persistent, ja que l'espiroquet pot reprendre en. certs moments la seva activitat patològica. Avui es considera, per molts autors, la
immunitat sifilítica com un estat al·lèrgic, és a dir, com un estat de reaccionar els seus teixits a una segona inoculació del mateix virus. Es a dir,
es creu que l'organisme immunne a una reinfecció, és perquè ell mateix és
sifilític, i quan aquesta pretesa reinfecció dóna un accident, és que es tracta
d'una superinfecció.
Àdhuc experimental ment els darrers treballs concorden amb aquest concepte d'immunitat d'organisme perquè és infectat. Kls assaigs amb conills
donaven un. 10 % de no inoculables, i es creia eren per una immunitat natural. Kolle demostrà que tenien una sífilis experimental asimptomàtica.
Fins en animals prèviament injectats de bis'mut i inoculats, no eren aparentment contaminats ; però els seus ganglis inoculats a un altre animal el sifilitzaven. 1 animals aparentment no inoculables—rates blanques i comunes—
eren silllit/adores en una nova inoculació. Si en els conills sembla haver-hi
una relativa immunitat per virus heteròleg, és que és molt distint a l'organisme humà que té una paninmunitat per tot els vius. Cert és que Chempsey i Kemp, Uhlenhuth i C.rusmman accepten el criteri d'una immunitat
activa, però els més recents treballs de Kolle i Pringle insisteixen en l'existència d'una immunitat per infecció.
l'er tant, la l l e i de C u l l e s no es pot parapetar en una inimunitat adquirida veritable de la mare, i si existeix és perquè la infecció persisteix. Ja
deia Trufifi que suposant existís aquesta inimunitat veritable seria una inimunitat passiva i per tant molt passatgera. Els mateixos raonaments podem invocar en la llei de ProfeÍQ si bé en aquesta hi ha més autors moderns
que creuen en la seva possibilitat—Arnig, (îliick, Grünfeld, Haslund, Riesísehel. Experimentalment els treballs primitius de Bertarelli l'any 1908 en
conills femelles obtenia avortaments, conills sifilítics i d'altres que eren inoculables de nou, però tant els treballs experimentals supraindicats d'immunitat com certs infants sans que observats en el transcurs del temps presenten tardanament signes 0 símptomes d'heredolues, fan creure també
en la falsedat de la llei de Profeta.
La s í f i l i s concepcional avui s'ha d'interpretar també, de mare infectada
no pel fetus, sinó per un accident no visible del marit, per exemple l'existència de tréponèmes en l'esperma, i infectant a través de la placenta el
fetus. Així aquesta tindria el mateix mecanisme que la sífilis post-concepcional i els altres mecanisme de sífilis. E l fetus s'infectaria sempre per via
diaplaceutària. I aquest mecanisme s'efectuaria o per embòlia espiroquetòsica a través de les venes del cordó, 0 invasió limfàtica de l'espiroquet a
través dels vasos del cordó (Thomson, Klaftcn, Manouelian, Meyer).
Les observacions clíniques que ens indiquen una mare o un nadó clínicament sans, s'han d'atribuir al fet que aquests organismes, estan en la
fase latent de la seva sífilis. I sols a notar les relacions que aquesta latència pugui tenir en l'estat evolutiu del paràsit. E l concepte que el paràsit
no és immutable en la seva forma i que descriu un cicle evolutiu, ja data
d'antic ; Lostôffér, Hoffmann, Provazeck i sobretot Mac Donald i Jaume
Pevrí insistien en aquestes mutacions del paràsit. Avui, basant-se en els
estudis de Pettit i Xicolle i Georges Plane, sobre els espiroquets, Levaditi
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i els seus col·laboradors han determinat les formes granuloses del treponeñiB
pàl·lid, resultants d'una divisió transversal de! paràsit, algunes de les quals
persisteixen així. Segons Nicolle, aquestes serien les formes virulentes i
aquesta virulència disminuiria a mesura d'adquirir la forma adulta ; aquest
seria l'estat ancestral del paràsit, aquell en què seria sapròfit i en què v i via en el medi exterior sense cap poder patogen. No cal fer ressaltar la importància extraordinària d'aquests estudis que posteriorment poden trastornar molts conceptes de la patologia general de la sífilis.
El concepte actual generalment admès del mecanisme de transmissió de
la sífilis hereditària, és, doncs, que sempre la mare està infectada i que
transmet aquesta infecció a l'embrió. Aquesta és la manera habitual de transmissió, i si en. algun cas es pot edificar un altre mecanisme, aquest és l'excepció i no com es creia abans, el fet corrent.
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pel O r . Jaume P e y r í ,
Professor de O e r n i a l o ! o ¿ i a i Sifilio^rafia (le la Faeuliat de Medicina de Barcelona

La pràctica terapèutica de l'heredolues és condicionada pels aspectes d i ferents reaccionáis de la sífilis, sobretot en la diferència fonamental de les
distròfies.
Aquesta diferència és moll més clara quan es tracta de l'heredolues
tardana.
Un altre caràcter fonamental és l'extrema sensibilitat dels malalts a les
medicacions específiques i llur esgotament ràpid ; això, però, és molt més
marcat en les formes d'heredolues precoç. ,

Concepció terapèutica de l'heredolues precoç
Abans de la introducció del bismut i dels arsenicals per ingesta, la terapèutica de l'heredolues precoç, moment septicémie i d'evolució ràpida dels
processos luètics, era dominada per dos fets : i .cr, l'extrema sensibilitat dels
malalts per als medicaments ; 2."", les dificultats tècniques.
I.w Kl Salvarsan era perillós perquè la seva administració era seguida
d'accidents mortals ; la dosi proporcionada al pes dóna certament la majoria dels casos una ràpida desaparició de símptomes, però mantes vegades
era seguida de fenòmens col·loïdoclàssics 6 sigui de fortes reactivacions de t i pus de reacció Herxheimer atribuïbles a la lliberació d'endotoxines, a la
formació de complexos colloïdals o a l'acció tòxica de tipus arsenical en un
fetge malalt.
Un nadó amb hepatomegàlia tractat amb arsenicals és possible que presenti una reacció focal que vagi seguida de mort.
E l mercuri per ingesta era sovint mal tolerat ; o bé es forçava la dosi i
en aquest cas els trastorns gastrointestinals compareixien i posaven en perill la vida del malalt en un moment de la vida en. què el tub intestinal és
una víscera de màxim respecte, o bé si la dosi era feble, el mercuri es mostrava ineficaç.
L'acció tòxica és deguda, doncs, no solament a l'acció irritant intestinal
del medicament, sinó també a intoxicació general deguda a la manca d'acció
antitòxica del fetge.
2.0" Les dificultats tècniques, sobretot per la medicació arsenical, eren
insuperables ; actualment, les injeccions intramusculars amb preparats d'arsènic t r i - i pentavalents, són poc doloroses i des del punt de vista general,
ben suportables ; potser amb aquesta fornia s'eviten els inconvenients de la
medicació arsenical a què hem fet referència en. els paràgrafs anteriors.
L'entrada de la terapèutica arsenical per ingesta i el tractament bismútie han modificat la terapèutica d'aquesta malaltia.
La tolerància intestinal de l'arsènic (Stovarsol i Treparsol) és en la majoria dels casos perfecta ; potser l'arsènic, en aquest cas, actuaria, ultra la
medicació general tòpicament, ja que l'indret de perill de totes les heredolues precoces en els nadons resideix en el fetge, això és, els arsenicals per
ingesta actuarien per motius topogràfics donant el caire a la medicació d'una
certa especificitat del cas i del moment de la malaltia.

D'altra banda, la tolerància del bismut en injeccions intramusculars permet de fer una terapèutica sense perills.
Aquesta tolerància i aquesta seguretat han permès de demostrar pels
efectes obtinguts en l'heredosífilis precoç més que en cap altra forma de sífilis, que la medicació específica dóna immediatament resultats favorables ;
però que la seva acció no s'allarga pas i esdevé promptament insuficient.
Tal com nosaltres hem demostrat fa uns anys, l'activitat del medicament (arsènic i bismut) cessa ràpidament per acostumar-s'hi l'organisme ; a l'heredosífilis precoç, malgrat l'enorme i total impregnació de l'organisme, a causa
de la instabilitat serològica, més que en la sífilis adquirida, el costum de
l'arsènic i del mercuri és més ràpid. Això fa que l'acció brillant dels primers tractaments s'esgoti aviat i les cures successives són de mica en mica
menys actives i esdevenen, a la fi, inútils. Això, dit i provat des de llarg
temps, ja que les lesions ulceroses i destructives de la sífilis, quan aquestes són, molt vastes, un primer tractament, àdhuc prolongat, no arriba pas a
guarir-Ies completament ; manca un repòs prolongat o un canvi de medicament per a obtenir la cicatrització.
Els casos que ens han servit per a emetre aquesta opinió són els següents :
1. er CAS. —- A. M . , edat, dos mesos, Juliol del 190Q; priuiem criatura d'un gifilitk
en el qual la malnlüa datava de dos anys i que va ésser atès d'una manera irregular.
L'infant presenta Sifuidea papuloeritematoses poMïhorfes generalitzades, sobretot hi ha
localitzacions perianals, perioucals i rinitis.
D'ençà que le» plaques bucals ao han difícultal la 6UCCÍÓ, l'infant s'ha. ben nodrit
i no s'observen símptomes generals tòxics ni rastres de oàoâèxia; el color de la pell és
rosa H i el fetge i la melsa 110 sembleu pau augmentats de volum.
Les friccions mercurials produeixen una. desaparició ràpida d& l'erupció; persisteixen
algunes ulcefacions a les cames que malgrat la insistència terapèutica no cicatritzeu pas.
l'cusant ou l'acció irritant de les matèries fecals, aplicàrem una pasta protect riu que
no donà cap resultat.
Després d'uu repòs convenient, apliquem una nova cura hidraigírica, ja que en aquella
època no hi havia, altre medicumcut. ; aquesta vegada, en IVimui de mèTCUTilim cum- cfuta.
Les ulceracions no evolucionen pas; l'infant que no es nodreix comença a adquirir el
color t e r r ó s ; suspenem el tractament en plena caquèxia, emprant els banys do sublimat.
Tot fou inútil,; el mercuri havia esgotat la seva acció a la primera cura, i tot i el canvi
de forma do medicament l'acció esperilícida era abolida.
Crèiem que en aquest oas Ics darreres cures hídrargíriques influïren en el curs fatal
de lu malaltia.
2. °" CAS. — S. C , 3 mesos. Agost 1014. L a presència d'algunes plaques mucoses
perianals fa que- el .malalt sigui curat per un cirurgià al qual s'havia consultat per tras
torris d© la motilitat dels membres inferiors; diagnòstic, plaques mucoses i paràlisi de Parrot; Wassonnann positiva.
Es practiquen immediatament injeccions d'arseuobon/.ol preparades per via intramuscular segons el mètode d'ísaali. Una injecció do -I u, 5 centigrams va ésser fel H cada setmana: les plaques mucoses s'assequen, l'estat, general os millora i los paràlisis també.
Després de la tercera injecció, los extremitats inferiors es movien normalment.
És continua la cura. però l'estat general que s'havia, millorat pomariça a empitjorar ;
insistim, amb tot, fins a la cinquena injecció. La fàcies esdevé terrosa, el fetge augmenta de volum i els trastorns diarreics compareixen ; os suspèn l'arsenobenzol pensant
en símptomes tòxics: la caquèxia s'instal·la; aleshores os practiquen friccions mercurials
que milloren l'estat hopàllic i l'estat general, i s'obté' un augment de pes do !«)() grams
en 7 dies després d'haver tingut una disminució de pes progressiva, durant :! setmanes.
Aquesta millora no dura més de 15 dies; els símptomes do caquèxia retornen i per segona vegada s'installa lina paràlisi del membre inferior. K l malalt mor 20 dies després
d'una cura arsenical feta per via intramuscular.
Nosaltres creiem, doncs, que aquest, cas demostra l'eficàcia rmmediata do l'arsènic i
del mercuri, així com la iuuiililuí dsls dos medicaments durant Ics primeres setmanés,

En conseqüència, nosaltres pensem que la terapèutica de la sífilis hereditària precoç ha de residir principalment en cures curtes després de llargs
espais de repòs, canviant els medicaments i canviant igualment la fornia d'administració d'aquests medicaments.
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Estem convençuts que l'insuccés de la terapèutica dels heredosifilítics precoços resideix principalment en què el medicament (mercuri, arsènic i bismut) obra ordinàriament bé en els primers moments ; sobre els accidents
esgota molt més ràpidament la seva acció que en la sífilis adquirida.
En altres termes, que l'organisme de l'infant amb el seu viu metabolisme esgota l'acció medicamentosa ; la medicació esdevé ràpidament tòxica i
qúan cessa d'actuar es fa decididament nociva ; la coneixença d'aquesta nocivitat ha d'ésser el punt elemental per a tractar els heredosifilítics.
Un problema es planteja en el moment d'iniciar-se la caquèxia ; és de
l'ús de les substàncies reductores, principalment els preparats de sofre ja
en forma d'aigües sulfuroses, ja el sofre colloïdal amb injecció.
lineara una altra cosa a tractar, i és la necessitat de la terapèutica activa, i en aquest cas excepcional, àdhuc amb dosatge elevat de la mare o
dida de 1'heredo, ja que decididament els arsenobenzols, com els mercurials,
s'eliminen per la llet i la llet pot portar, ultra el medicament, les oxidasses
que contribuirien a formar l'entrada del medicament en l'organisme de la
dida o de la mare. \ ' o cal dir que aquest tractament serà d'obligació en els
casos d'intolerància medicamentosa de l'infant afecte d'heredolues precoç.

Conclusions
1. a Els medicaments antisifilítics (As H g i Bi) en. la sífilis hereditària,
sobretot en la precoç, s'esgoten ràpidament i cessen d'obrar com a medicaments específics.
2. " L'augment de la dosi i la insistència de medicació són perilloses.
J.* Les sèries curtes i el canvi de medicaments i de llur forma d'administració seran la base de la cura. Actualment les preparacions antisifilítiques que es mostren, més eficaces perquè s'esgoten menys ràpidament i
resten més temps actives, són el B i , els nous arsenicals per via bucal, i en
tercer terme els nous arsenicals t r i - i pentavalents administrables per via
intramuscular.
4." No s'ha d'oblidar en les caquèxies dels heredoluètics de medicar la
mare o la dida per a obtenir una medicació antiluètica, podríem dir-ne v i vent.

Heredolues tardana
Cal distingir les formes virulents de les formes distròfiques ; amb tot,
direm que en el transcurs de la primera infància hi ha constantment manifestacions distròfiques ; no oblidarem que 1 heredolues tardana és sempre
una endocrinopatia sifilítica, i aquesta endocrinopatia produeix trastorns
distròfics.
a) En les formes virulents seguirem les regles dites anteriorment, en
els casos propers a la primera infància ; en els casos pròxims a la pubertat
i en els més avançats, es seguiran les regles normals de la terapèutica antiluètica, és a dir, tractament crònic i intermitent fins a l'extinció de les proves serològiques ; en aquests casos no oblidarem mai el que hem dit anteriorment, és a dir, que el malalt és un endocrinòpata ; per tant, la terapèutica opoteràpica serà d'obligació, ja que l'estudi acurat de cada cas demostrarà l'existència d'aquesta pertorbació.
Les regles generals de demostració de la naturalesa sifilítica de la dita
endocrinopatia es farà prèviament abans d'insistir en aquesta terapèutica
mixta específica i endocrinopàtica.
S'han de suposar totes les síndromes endocrines, de nens i joves, causades per l'heredolues mentre no es provi el contrari. Això ha estat afirmat
i potser és una guia per a diagnosticar els casos en què l'endocrinopatia és

l'únic símptoma ; però per a fer una afirmació categòrica, cal provar que
l'endocrinopatia millora sense res més que amb la terapèutica específica.
Així i tot, com hem dit en la teràpia de l'heredolues tardana, la terapèutica endocrmopàtica ha de constituir el seu fons, ja que és possible
que existeixin alteracions endocrinopàtiques produïdes anteriorment pel procés luetic, però ja actualment no influenciades per ell.
b) En el tractament de les formes distròfiques, quan no existeixen més
símptomes clínics ni virulents ni serològics, és inútil la teràpia específica ;
es recomanarà solament la teràpia adient a cada cas segons les característiques de la distròfia.
En els casos de serologia positiva és indispensable la teràpia específica a
propòsit per a vèncer una serologia normalment resistent, és a dir, canvis de
fármacos sovint i cures dessensibilit/.ants leucopiroteràpiques o sulfuroses.
Naturalment, en. tots aquests casos no mancarà la terapèutica endocrina
o modificadora de nutrició iòdica, alcalina, àcida, etc., de la qual no es pot
prescindir.

P r o f i l a x i
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pel D r . P.

Ñutióla,

C a t e d r à t i c H'OI>stctríci« He la Facultat de Medicina de Barcelona

Quant a la transmissió de la sífilis, no és igual un acoblament sexual
circumstancial realitzat per un sifilític que podrà ésser o no contagiant,
que la convivència sexual amb un luetic ; en- aquest cas podem considerar
gairebé fatal que del connubi resultin sifilitzada la muller i sifilítics els
infants procréais, àdhuc també els que poguessin engendrar-se més tard per
un baró sa. E l biòleg ha de desitjar, per tant, que en establir-se el connubi es tingui la seguretat mèdica de no existir sífilis en els éssers que van a
constituir família. Aquest punt, més social que obstètric, ens portaria a
discutir les opinions sustentades respecte de la revisió prèvia dels cònjuges, el certificat prenupcial, la reacció de Hordet-Wassermann obligatòria,
punts difícils i molt intrincats per altra part, que no tractarem aquí. Amb
tot, entenem necessari que el metge general i l'especialista comprenguin bé
i eii tota la seva extensió la responsabilitat que els correspon de no contribuir en el possible a l'evitació del fet que siguin procreats infants sifilítics. S'ha de pensar en tot moment que el metge observi una lesió sifilítica
tant si és genital com extragenital, mèdica o quirúrgica, que aquell home pot
ésser pare de fills que moriran o viuran essent sifilítics, que transmetran, a
més, la sífilis si en procreen d'altres.
La gran profilaxi ha desser, naturalment, l'anul·lació del virus abans
que es faci la reproducció de l'espècie. Lligat amb això hi ha la necessitat
d'una perfecta comprensió de quan l'home o dona luètics arriben a poder
considerar-se com no contagiants, i de com ha dc procedir-se en els casos
de lues més o menys tractades anteriorment i també en el cas d'una lues
posteonnubial.
El greu problema clínic que pateix diàriament l'obstètric és trobar-se
enfrontat amb una grávida que apareix orgànicament normal i de la qual,
com en Hamlet, podríem repetir la pregunta : és o no és? Els camins
usuals són. dos : L'enquesta de tot el que pugui ajudar a aclarir-ho ; aquell
minuciós interrogatori, d'avis, pares, germans, de fets de la pacient i de
l'altre cònjuge, la revisió del seu cos, l'aclariment del resultat de les gestacions anteriors, de l'estat dels fills ; l'altre és la reacció serològica obligatòria. Bona és l'enquesta, però no és del tot convincent, sobretot en la
dona primigrávida que ha concebut tot seguit de les primeres aproximacions sexuals ; per altra part ja és ben notori, tot i comptant amb la bona
voluntat del marit, com és difícil d'adquirir la convicció que no sigui sifilítica d'antiga data la muller, per contagi i àdhuc per herència.
Quant a les reaccions serològiques obligatòries, topem amb altres inconvenients. Si és possible en els medis hospitalaris, trigarà a ésser-ho en
el particular o civil, no solament per la despesa que representa, sinó tam-
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bé per no trobar sempre l'oportunitat i les facilitats de poder efectuar degudament les prolixes i diverses reaccions que avui s'han afegit a la primitiva, com també per la pràctica de la reactivació i repetició de resultats
dubtosos que lian d'ésser interpretats amb encert.
Ca! fer avinent la tolerància gairebé paradoxal de la sífilis per la dona
grávida que avança majcstuosament en el seu estat amb una eufòria i encara amb un millorament esclatants, qui acceptaria, sigui o no metge, que
tal dona és sifilítica? Cal haver viscut en la clínica, per a tenir el convenciment absolut d'aquesta possible eventualitat. Un cert dia vingué un metge català demanant-nos parer d'una nou parida que volia col·locar-se de
dida a casa seva ; l i diguérem que esperés l'endemà, que sabríem el resultat de la Bordet-Wassermann i Mcinicke, etc., i amb gran sorpresa seva i
també nostra, la reacció serològjça fou positiva, i això que l'infant feia més de
4 quilos en néixer. Aquest infant, posteriorment es demostrà clínicament
luetic. D'observacions semblants en podríem aduir a dojo, tot i no ésser
aquests casos els més freqüents.
(îeneralment, a posteriori del part, poden observar-se els estigmes de
l'infant, la desproporció craniofacial, les lesions fetals i placentàries i la
mateixa evolució del nadó, però, ai las ! és molt tard aleshores.
Per acabar de complicar l'assumpte sobre les condicions intrínseques de
totes les reaccions serològiques de la lues, s'ha de comptar amb les modificacions en sentit d'atenuació o àdhuc de negativitat que pot ocórrer durant
l'embaràs, contrastant amb la restauració a la condició normal després del
part.
També interessa fer avinent en altre concepte la tolerància de la gestant
per la medicació, sempre i quan es faci amb l'atenció deguda a les possibles dificultats que tingui o pugui oferir la pacient per part del seu ronyó,
del seu fetge, de la seva mucosa bucal, etc.
L'escatiment de l'existència de sífilis en la maternitat comporta, com
és natural, el plantejament d'una terapèutica eficient. No n'hi ha prou amb
les normes usuals d'un tractament antiluètic ; és condició indispensable per
a l'èxit, obeir el que enselva la clínica i no oblidar mai que existeix l'entitat de la gestació. Ho considerem de tan gran importància, no sols per
aconseguir quan sigui possible (també hi ha casos sumament rebels) l'èxit
de veure néixer una criatura viva i al temps, sinó també per tenir la seguretat que el nou nat no porta amagada la mala llevor en el seu organisme.
Per això entenem que cal fixar molta atenció en cadascun dels punts
que intervenen en el proposat objectiu, el qual entenem poder descompondre de la manera següent :
Qui s"ha de tractar?
(Juan s'ha de procedir al tractament ?
Quines medicacions s'han d'emprar?
En quina forma s'ha de conduir l'a medicació?
Accidents del tractament en si durant la gravidesa i en el nou nat.
Influència de la gestació en el tractament.
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Diagnòstic i tractament en la pnerperalitat i en
el
J. M u ñ o z - A r U a t

nació

pels D r s .
A . T r i a s Maxencs

Professors A . cle la IJnivcrsilal

A i i l ò n o m a <lc Hnrcclona

lina primera afirmació : L ' ú n i c a profilacti de l a lues c o n g è n i t a é s aeons e g u i r (fue l ' e m b r i ó comenci la s e v a e v o l u c i ó en un t e r r e n y s a , i ei fel us
c o n t i n u ï desenvolupant-se durant loi l ' e m b a r à s en uu o r g a n i s m e p r a c t i c a '
ment exempt de lues.
E l concepte de sanitat dels pares s'ha d'entendre de dues maneres, una
vegada ja exclòs el cas dels pares que no han estat mai luetics : Primer
cas : l'organisme matern és realment sa, és a dir, el tractament havia aconseguit una esterilització perfecta envers l'espiroquet i s'havia obtingut una
guarició en el concepte més rigorós de la sífilis abans de la concepció. Segon
cas : en verificar-se la concepció, la mare està sota els efectes d'una terapèutica activa, en curs, en plena sèrie salvarsànica, per exemple, però encara incompleta, insuficient per a creure en una guarició ni tan sols clínica ;
però el fet que aleshores la mobilització de l'espiroquet no és possible,
fa que l'ou no pugui rebre l'efecte directe de l'espiroquet en tota la seva
vitalitat. Tan sols en aquests dos casos serà evitada amb seguretat la contaminació del fill. Kn tots dos casos es poden obtenir èxits, com demostraren
en el congrés de Ginebra de 192g i a Copenhague en 1930, Bayet, Jeanselnie,
Khlers, Jadassohn i Spiilmann, després de la primera discussió eu 19.28 a
Nancy entre Bayet i Jeanselme.
Aquest ideal de sanitat, avui, és difícil d'obtenir , en la pràctica corrent,
en molts casos (30 % de sífilis ignorades, segons Couvelaire, xifra que puja
al 32 % en Pinard i a 46 % en les nostres històries clíniques'), puix que
en general la sífilis és descoberta quan la gestació ha començat i , per tant,
el fetus és, ja, contaminat.
Es imperdonable que el metge no assoleixi en una nova gestació aquest
ideal, ja que ha tingut el reactiu de la primera, que mai no deixa d'ésser
influïda per la malaltia.
Les lues de segona generació — lues congènita en individus fills d'heredoluètics •— amb els mitjans actuals de control i estadística, no han d'escapar
a una bona profilàxi. Aquesta tasca és tant del tocòleg com del metge en
general, fins potser i tot més d'aquest que d'aquell.
Es per aquestes consideracions fonamentals que l ' ú n i c p r à c t i c eu la p r e v e n c i ó de l a l ü e s c o n g è n i t a é s descobrir a temps la s í f i l i s a d q u i r i d a o heredada e n els pares. Com farem aquest diagnòstic en moment propici ? Ens

passarem de detallar el diagnòstic de la sífilis en general per creure-ho fora
de lloc, i deixarem, també, els sigues que el pediatra pot aprofitar per al
diagnòstic, car P. Martínez Garcia ho fa en un altre article, però sí que
farem presents aquelles particularitats que denuncien la malaltia durant
(1)

Rev. Terup. Oh*;. Gia. Març 1825, pag. 7.

l'enibaràs o, millor dit'j durant tot l'estat p u e r p e r a l en cl niés ampli sentit
d'aquesta paraula ; és precís aprofitar l'ocasió — mai no és tan ben emprada
l'expressió — que ens ofereix l'embaràs, reactiu biològic més sensible que
el tub d'assaig.
Totes les tares són posades al descobert, diria's com si l'organisme que
està en hiperfunció per rendir l'energia necessària al creixement i formació
del fill, té un moment de florida àdhuc dels processos patològics clínicament
més ocults. Les mateixes excitacions que determinen els canvis morfològics
i humerais característics de la gravidesa, lògicament han d'influenciar en
sentit hormonal els gèrmens que viuen en el medi matern. Si això fos poc,
l'organisme es troba en funcionalisme forçat i amb un cert grau d'anergia.
Els anexos ovulars són testimoni de Ja invasió del nou ésser i fins influeixen
el germen en ésser travessats per ell.
Les manifestacions clíniques de la malaltia en aquestes circumstàncies
són les que pretenem descriure :

Estérílitaii
La lues pot ésser causa d'esterilitat ; històries clíniques nostres ho comproven. Deixem a part les causes purament mecàniques coin, per exemple,
estenosi de coll d'úter consecutiva a lesió específica d'aquest, esclerosi i noviformacions al tram vulvo-vaginal, etc., etc., evidents i explicatives de l'esterilitat ; el sol, fet de la impregnació tòxica de l'organisme per l'espiroquet
éí suficient. Recordem aquí l'extrema sensibilitat de l'òvul als tòxics, i cit e n com a fet clínic més conegut ; 1'amenorrea inicial de moltes tuberculoses,
precursora dels fenòmens clínics que ens permetran establir després el diagnòstic de l'afecció i atribuir aleshores a la tuberculosi aquella amenorrea
d'explicació enigmàtica abans. No té res d'estrany, doncs, que un òvul i
àdhuc un espermatozoide que han crescut en un organisme impregnat per la
lues ressentin aquesta influencia.
El fet veritat de valor clínic és que la sífilis pot ésser part en l'esterilitat.
Quan l'afecció millora i 1 organisme es desintoxica, sigui pel tractament o
per l'envelliment de la malaltia, la lues atenua les seves manifestacions pel
sol efecte del temps transcorregut, l'esterilitat desapareix i encara pot quedar la lesió sifilítica latent, i tot i haver assolit una gestació, aquesta és
malmesa la majoria de vegades si hom no continua el tractament rigorós
com més endavant indicarem.
E v o l u c i ó de l ' e i u b a r à s en les sifiUfiques.

Es diu i és sabut que la sífilis produeix avortaments ; cal precisar. Si
diguéssim : la causa més corrent de malmetre's moltes gestacions és la sífilis, estaríem més en el cert. Rn el gràfic adjunt es veu l'efecte de la lues
en ico gestacions. De 1715 embarassos haguts per 430 sifilítiques no tractades, observades en un espai de cinc anys, 895 no arribaren a teniu,
i de c a d a 100 heredoluclics tlOSCtots 'eius en aquestes condicions, moriren, tot
i tractament :
34 abans dels sis mesos,
20 dintre dels dotze mesos següents,
13 abans dels cinc anys ;
sots passen dels c i n c a n y s ,

33.

No és la lues la causa més freqüent d'avortament ; altres la superen :
alteracions d'estàtica uterina, tuberculosi, afeccions genitals diverses, etc.,
etc. Ara bé ; la sífilis imprimeix a la història clínica de les gestacions que
ella malmet una fesomia que permet descobrir-la. Kstem en pla de despistar
una lues ignorada ; aprofitem aquest aspecte d'utilitat diagnostica de la
història de la pacient.
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En général, aquest és el model clàssic ; la pacient refereix una teoria de
gestacions fracassades, de durada progressiva, que és la repetició amb poques variants de la següent sèrie :
1. "
2. "
3/
4. "
5. "

gestació :
gestació :
gestació :
gestació :
gestació :

avortament al tercer mes.
avortament al cinquè mes.
prematur al vuitè mes.
a terme, fetus mort i maccral.
a terme, fetus viu però amb lesions.

No és, doncs, el cas de la dona que conta que ha tingut tres o quatre
embarassos que s'acaben per avortament al voltant del tercer mes ; aquesta
història uniforme d'avortaments repetits a la mateixa època, excepcionalíssimament cs deu a la sífilis. Repetim aquí aquest concepte, ja vell i conegut
per la majoria de tocòlegs, perquè malgrat la publicitat que ha tingut, en
la pràctica hem observat que massa sovint és oblidat pel clínic.
En aquest historial clàssic encara és precís introduir certs factors modificants per acabar de donar-li tot el valor que com a símptoma de sífilis pot
deduir-se'n. El factor bàsic és el temps intercalar. Curosament anotarem el
temps transcorregut entre una i altra gestació i les circumstàncies clíniques
d'aquest interval. Teories desconcertants, com per exemple :
I.1
2."
3.1
4. "
5. '

«estació
gestació
gestació
gestació
gestació

:
:
:
:
:

gastament al quart mes.
prematur al setè mes.
a terme, fetus viu.
avortament al cinquè mes.
avortament al cinquè mes ;

tenen una bona interpretació i un valor clínic, si afegim el temps transcorregut entre les gestacions, puix que entrarem en coneixement que :
de la i . " a la segona gestació transcorregueren 8 mesos ;
de la 2." a la tercera gestació transcorregueren 4 anys ;
de la 3.' a la quarta transcorregueren sis mesos.
A notar el temps intercalar i les altres circumstàncies per l'atenuació que
el procés experimenta en general en envellir, 6 pel tractament i , al contrari,
per l'excitació que l'embaràs pot determinar damunt la lues el mateix que
una malaltia, el suniií'iiagè i , en general, tota causa d'afebliment de l'organisme ; ési precís comptar-hi per interpretar algunes històries que semblen
fugir de la norma clàssica.
L'embaràs ectc)pic i la mola vesiculosa han estat considerats (Kudaux,
Montlaur) com determinats per la lues. Sense negar que en algun cas pugui
ésser uu factor secundari coadjuvant, no creiem que tingui la lues cap influència específica en aquest sentit, com proven les nostres històries clíniques.
En l'apoplèxia uteroplacentària la lues, malaltia d'intensa acció damunt
dels vasos, pot ésser part en l'accident (vegi's que entre els hematomes retroplacentaris observats en la clínica en 3 % existia lues).
S í i i i p l o i n c s propis de J ' e m b a r à s ep

luètiques.

Durant l'embaràs la mort del fetus és en el 80 % dels casos produïda
per la lues. La mort fetal in utero és un. signe probable per al diagnòstic
de lues.
L'hidroamnios es pot trobar en luètiques, però si entre casos d'hidroamnios establim el percentatge dels que cs deuen exclusivament a lues, no
trobarem pas un predomini d'aquests sobre els produïts per altres causes.
L'hidroamnios aïllat no és un signe utilitzable per a sospitar lues durant la
«estació. Altra cosa és si va junt amb la mort del fetus.
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L'allnniiiiiúna durant l'embaràs pot ésser deguda a lues, no hi lia dubte ;
cal comptar amb aquesta etiologia, sobretot en aquells casos que malgrat un
règim dietètic apropiat no cedeix l'albúmina, màxim si és del primer temps
de la gestació ; però aquests són casos excepcionals que el metge ha de conèixer i descobreix quan. inquireix amb el degut esperit clínic.
L'albúmina no és, però, un símptoma ni de lluny atribuïble a la lues
en un percentatge de casos suficient perquè tingui valor diagnòstic.
Les monstruositats fetals en 21 casos de cada 100 són en el fons atribuïbles, per fets tròfics,, a la lues com a causa remota. Le Lorier, en i()io, arriba a establir que el tant per cent de B. W . positiva en la mare era de 6,6 %
en, cas de monstruositat.
Kn aquest sentit, éls bessons monovitel·lins, grau més diferenciat dels
monstres, són nats de pares luètics en 4 % dels casos per nosaltres observats.
S i g n e s i s í m p t o m e s e n els a n e x o s o v u l a r s

Interrompuda la gestació per avortament 0 part prematur, l'examen dels
productes expulsats pot coadjuvar al diagnòstic. No ens referim aquí a les
lesions que presenta el fetus, ja que es citen més endavant en el capítol de
signes i símptomes en el nou nat.
Kns referim concretament a la placenta ; no cal dir que el mètode més
segur quant a afirmació de lues a base de l'anex placentari és comprovar
l'existència de l'espiroquet. Amb tot, té valor l'aspecte microscopic del teixit
placentari (fig. 1) ; vellositats atapeïdes amb escassos vasos i molts d'aquests
amb panvascularitis típica (fig. 2 i 3).
Kn l'aspecte microscopic de l'espiroquet observat a la placenta, crida
l'atenció des del primer moment l'escassesa de gèrmens sencers contrastant
en determinades placentes amb l'extraordinària abundància de granulacions
tenyides igual o encara més intensament que l'espiroquet mateix (fig. 4 i 5).
S'acostumen a interpretar aquestes granulacions com a desferres de
l'espiroquet ; la impressió que ens han fet sempre, ja ho hem afirmat abans',
ha estat la de formes especials d'evolució del germen. Kns fans sostenir
aquest punt de vista dos fets que concorren aquí : primer, les condicions
biològiques i clíniques del medi placentari, l'extraordinària riquesa ensimàtica de la placenta difícilment es pot comprendre que no inllucixi damunt
els gèrmens que s'hi cultivin ; segon, l'evolució especial de la lues congènita,
tan diferent d'altres tipus de sífilis humana i experimental, no troba prou
explicació, al nostre judici, en les característiques biològiques del nadó ; és
possible que influeixin en el seu tipisme les peculiaritats del germen modificat per la placenta.
Aquest concepte ve reforçat per les observacions de Balfour i O'Karrell
que provoquen les formacions granulars de l'espiroquet després d'injeccit)
de 606. W . Bulloch i K. Hindle fan ressaltar les variacions de forma que
molt sovint s'observen en els cultius espiroquetians amb els canvis de medi.
Nosaltres tenim el convenciment que els aspectes granulars de l'espiroquet en la placenta, que són retrobats en el fetge del fetus, prop dels vasos
(vegi's micro fotografies 6 i 7), no són desferres del microorganisme, sinó
formes provocades pel medi de cultiu, i que aquestes modificacions són prou
intenses per a influir la biologia del germen i donar característiques especials a la lues congènita.
Kn el concepte clàssic, la sífilis es demostra a la placenta, macroscòpicament, més que res pel pes. La placenta de la sífilis és més grossa de la
sisena part del fetus.
(i) Kcv. Obit Grin. Ilarcclona, n.' j Ac iq^j. IAÍIJÍ.*. M i 14.
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Nosaltres hem d'afirmar que el pes de la placenta de la sifilítica depèn
més de la intensitat de la malaltia durant l'embaràs que de la sola existència
de la sífilis. En general : placenta grossa, lues intensa ; placenta petita,
lues atenuada. Ê s a dir, no sempre la lues produeix plácenles grosses i , per
tant, no es pot negar l'existència d'una lues, fonamentant-se en què la placenta pesa solament la sisena part del fetus o menys; En un recompte de
pesos de placentes sifilítiques, trobem. 56 % de plácenles grosses. Entre les
plácenles grosses solament hi ha un 11 % de dones tractades o amb heredolues contra 51 % entre les que no tenien placenta grossa'. D'altra banda,
la placenta grossa no sempre és sifilítica ; en un recompte fet per un de
nosaltres d'un lol de 100 placentes segurament indemnes de sífilis, són trobades 17 placentes grosses.
La coloració de la placenta sifilítica és més característica : color de .fulla
seca a clapes, és una descoloració zonal. Aquesta característica és més constant que la del pes, com també ho és més que tingui les vores dretes, tallades a pic i els solcs intercotiledonaris marcats, molsuda i flonja.
Tota placenta sospitosa de lues ha d'ésser controlada al laboratori , al
cordó és la part on és més fílcil establir la presència d'espiroquet, puix que
el teixit placentari reacciona, com hem vist, damunt l'espiroquet i destrueix
el seu tipisme.
S e r o î o g î a de l a lues duraiit. Vestal p u e r p e r a l .

La serologia de la lues sofreix una evident influència de les modificacions
humorals que l'embaràs determina.
Anotem un primer fet : Si practiquem una B. W . en pacients no gestants
amb lues florida, obtenim un 98 % de B. W . positives ; aquest percentatge
en les gestants és tan sols de 85 %. La diferència entre una i altra xifra
representa el nombre de casos en què una B. W . positiva és negativa en
esdevenir una gestació. Això succeeix en dones amb lues evident ; en 15 %
la B. W . és negativa ; afegim-hi el percentatge en els casos de lues ignorades que es descobriran per una gestació {46 %) ; en elles, com demostren
Rudaux, J. Montlaur i H . Montlaur a Nancy i Rckis en llur excel·lent tesi,
hi ha tan sols 48,8 % de reaccions positives. Sabrem, doncs, que durant
l'embaràs, menys que mai, la B. W . negativa nega l'existència de sífilis.
La reacció de Meinicke, com ha estat demostrat per Valentin Cabestany
i Sanmartí Kigol, entre nosaltres, és més persistent que la B. W . , és a dir,
triga més a negativar-se durant l'embaràs ; també després, en recobrar la
positivitat, durant el puerperi, ho fa abans que la B. W . Aquesta ocurrència
fa que sigui d'utilitat practicar juntes les dues reaccions, puix que les deduccions que poden fer-se a base dels resultats d'ambdues són particularment útils en obstetrícia per a la direcció del tractament.
Hem d'afirmar aquí que aquesta negativació de les reaccions serològiques demostratives de la lues no tradueix una disminució de la infecció
durant l'embaràs. Es produeix, com ja hem dit, per les especials repercussions de la gestació en. els humors i en tot l'organisme.
Un segon fet cal registrar, que ve a complementar aquest punt de vista :
durant el puerperi, més enllà de la primera setmana, concretament del desè
al dot/.è dia, la serologia de la lues sofreix una reactivació ; B. W . i M . T . K .
que eren. negatives, tot i la lues es mostren francament positives, en 8 %
dels casos. Aquesta revifalla de les reaccions correspon a un agreujament
vertader de la sífilis ; és una oscil·lació provocada per l'estat puerperal, oscil·lació d'ona allargada que influirà en gestacions ulteriors colpint-les amb
íO Rev. terttjj. Obit- Gin., lloc cUiit.
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més intensitat si succeeixen immediatament a la causant. Aquesta és l'explicació de les històries aparentment incongruents que anotàrem al principi.
Pot ésser aprofitada aquesta circumstància amb fins de diagnòstic. En
els casos de sospita formal en què la serologia era negativa durant l'embaràs,
pot repetir-se aquesta durant la segona setmana de puerperi i assolirem,
posar de manifest, alguna vegada, lues clínicament mudes fins aleshores.
La B. W . i la Meinicke positives en el sérum de sang conserven tot llur valor
demostratiu durant la gravidesa i el puerperi. Són indici cert de lues.
La serologia de la lues, de la sang del cordó exposa a dades contradictòries i , per tant, està desproveïda de valor per al diagnòstic.
S i g n e s i s í m p t o m e s en el ñ<m n a t .

Per a diagnosticar la sífilis innata precoç cal considerar els signes clínics
al costat dels signes de laboratori, que seran d'un valor inapreciable especialment des que les experiències sobre els animals (sífilis eu les rates) han
posat de relleu la sífilis asimptomàtica, tipus d'infecció que si en patologia
humana està cidat a tenir segurament major importància, degut a les possibles transformacions de les races o varietats d'espiroquets, és, sens dubte,
en l'organisme del nadó, com hem vist, també, en els anexos ovulars, ou
hauran de dirigir-se les noves recerques en sifiliografia humana.
Al costat de l'opinió de Levaditi i A . Marie, que creuen en la pluralitat
de virus sifilítics, races neurotropes i dermotropes, altres autors creuen que
aquesta localització preferent dels tréponèmes dependria no de caràcters
racials propis dels gèrmens, sinó de certes condicions que farien els teixits
especialment, receptius, i no hauria de faltar qui hi fes intervenir el p H .
Altres autors, amb Donagh, admeten dues fases característiques típiques
del cicle evolutiu de l'agent sifilític : la fase aspiroquètica i infravisible,
i la fase de treponema p a l U d m n o fase vegetativa treponèmica, que evoluciona, segons Levaditi, Coen, vSànchez Bayarri i Vaisman, de la mateixa
manera tant si el material d'inoculació conté o no tréponèmes visibles.
A l costat de la qualitat del virus sifilític es concedeix un paper important
també a la quantitat de virus, al medi ambient, a la porta d'entrada, lloc
d'inoculació, vies de propagació, edat, sexe, etc.
Els signes clínics de la sífilis innata precoç poden observar-se des de la
primera setmana, però és més freqüent que apareguin més tard ; poden
agrupar-se en signes de certesa i signes de probabilitat.
Els signes de certesa són :
Pèmfig sifilític palmoplantar (avui raríssimamènt observat).
Coriça.
Infiltració difusa de la pell.
Esplenomcgàlia sifilítica.
Exantema maculopapullós circumscrit (sifílides).
Osteocòndritis sifilítica (raigs X ) .
Paràlisi de Parrot.
Falangitis luètica.
Alopecia sifilítica.
Periouixi sifilítica.
Regatons dels llavis.
Desproporció craniofacial.
Els sigiles de probabilitat han de cercar-se per un costat entre els antecedents hereditaris ja esmentats (avortaments, polimortalitat, etc.), i per
altre costat els deduirem de l'examen acurat de l'infant :
Debilitat congènita.
Premattir itat.

Creixença lenta o nul·la sense raó apreciable.
Hidrocele unilateral irreductible.
Adenitis sota epitrodear doble.
Convulsions essencials.
Estrabisme convergent, bilateral, essencial i persistent.
Vegetacions adenoides precoces.
Hipertròfia del timus.
Kncefalopnties congènites.

Hemiplègia espàstica.

Afeccions congènites del cor.
Raquitisme cranià.
Hidrocefalia luètica.
Estats anèmies.
Nefrosi luètica.
l'aquimcningitis hemorràgica interna.
Venes de Fournier.
Crit persistent.
És l'associació de diversos símptomes el que permet fer el diagnòstic
que les recerques de laboratori (reaccions serològiques, de 1. c. r., etc.) posaran en ferm, si bé tan sols en un escàs percentatge.
Per al pronòstic de 1 heredoluètic té una importància cabdal, ultra el
tractament intens i ben dirigit, el pla dietètic. No insistirem sobre la preferència que té la lactància materna que en el luètic és insubstituïble. En
la pràctica, però, sovint s'obtenen amb l'alletament mixt avantatges considerables, puix que permet, gràcies a l'ús de les llets modificades concentrades (llet albuminosa, bàbepTre, mescles de Czerny-Kleinschmith, etc),
no tan sols corregir els trastorns nutritius que en el nen sifilític tenen una
major gravetat amb llur freqüència i predisposició, sinó que àdhuc en cl
sifilític que no presenta cap trastorn permetrà obtenir un desenvolupament
gràcies a llur riquesa en lipoides i sals i supervalor en calories, comparable
al del nen sa.
La higiene del nadó sifilític haurà d'ésser més rigorosa encara que la
de l'infant sa, especialment la higiene de la pell i mucoses, i caldrà evitar
en el possible les infeccions intercurrents, causa de la gran mortalitat dels
contaminats.
Per al càlcul de la ració alimentària de l'heredoluètic haurem de saber
que el quocient energètic ha d'ésser més elevat que habitualment, és a dir,
de 150 a 200 calories, i d'aquí que amb la lactància mixta i àdhuc amb
l'artificial, es pugnin obtenir amb la dietètica actual corbes de pes fortament
ascensionals.

Tractanient.
Ens limitem a considerar el tractanient indirecte, el dels pares. Quatre
punts ens plantejarem i caldrà resoldre. Són els que responen a les preguntes :
Qui?
Quan ?
Amb què?
Com?
Qui} Atenent la profilaxi de la lues congènita hem d'establir tot seguit
el tractament de la mare ; precisament ella és la que ha d'ésser tractada
sempre d'una faisó imprescindible, puix que fins en el cas que el pare fos
l'únic que es demostrés sifilític, la pràctica demostra que ha estat sempre
contaminada la mare (l'expressió de Carie de Lvó conserva el seu valor).
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El tractament del pare és lògic i s'ha de fer per ell i per l'esdevenidor, però
no és imprescindible sota l'aspecte de profilaxi fetal directa de la gestado
ja començada en el tractament de la mare.
Q u a n ? Diversos casos poden, oferir-se en començar la gestació :
La mare pot tenir una sífilis antiga, tractada i curada clínicament.
»
»
» congènita tractada o no.
»
»
» ignorada.
»
»
» antiga amb manifestacions actuals, tractada o no.
».
»
» recent, tractada o no.
»
»
» concepcional (?).
»
»
» postconcepcional.
Solament el pare s'ha demostrat siiilític.
En tots aquests casos el tractament ha d'establir-se com. més aviat millor,
immediatament de tenir esment del cas. No vol dir res que faci temps que
la malalta ja fos donada com clínicament guarida ; totes les lleis i presumpcions fallen. Avui no hi ha criteri absolut de guariment. La gestació exposa
massa a rebrotar una lues arreconada, i aquest rebrot pot ésser prou fatal
per al nou ésser per justificar tota prevenció en defensa seva.
Si raonem així en él primer cas dels citats, el que podria donar-nos més
seguretats, què no diríem dels altres. Establim, doncs, un principi : GEST A C I Ó E N UNA L U E T I C A , E N T O T S ELS CASOS ES SINÒNIM
DE T R A C T A M E N T IM M HI H A T .
Basem aquesta afirmació rotunda, absoluta, en els fets viscuts, lexpressió gràfica dels quals trobem en. l'esquema adjunt.
Sífilis ; l'arcs
Tractament
pre-coneepcional

y/

\*

ÍT

Moment
concepcional

i

í

Tractament
postconcepcional

Kill

2

Ja en començar aquestes notes hem fet una afirmació ; el principi ara
establert no és altre que el corolari de la dita afirmació, fonamentada en
l'experiència de deu anys d'observació en. el Dispensari de Puericultura
fetal de la Clínica d'Obstetrícia de la Facultat.
No cal dir que si la lues ha estat descoberta quan no hi ha gestació, no
és lícit esperar aquesta per decidir-se a tractar la pacient ; tampoc no s'ha
de suspendre el tractament en acabar-se la gestació ni durant el puerperi ni
després, fins que la lues pugui considerar-se clínicament i teòricament guarida (llei dels tres vuits, p. e.), però sempre tenint present la relativitat del
criteri.

A

N

A

T

R

E

B

A

L

L

S

O

R

I

I

N

A

L

S

001

A m b <¡iié? Dos grups poden fonnar-se dels niedicainents :
i mercurials
específics { arsenicals
bisim'itics

trivalents (tipus 914)
pentavalents (tipus treparsol)

iode i derivats
no específics

sofre i derivats
i opoteràpics

En termes generals, podem dir que tots els medicaments poden ésser
emprats durant l'embaràs, però que han d'ésser utilitzats amb preferència
els que essent tolerats per igual siguin més enèrgics, i , sens dubte, que els
arsenicals trivalents (914, 606 i derivats) no han perdut importància tot i
reconèixer la utilitat que poden tenir en casos especials els pentavalents
(tipus treparsol, p. e.). E l bismut els segueix en aquest ordre, però de cap
manera no els suplanta. IÎ1 mercuri queda ei; últim terme, no pas per manca
d'activitat en si, sinó perquè les dosis actives són tòxiques durant la gestació i , per tant, hom ha de mantenir el tractament amb dosis evidentment
insuficients.
Dels tractaments 110 específics és precís citar a part el iode i iodnrs
d'efectes particularment interessants en l'embarassada com coadjuvant dels
grans tractaments específics.
Considerem fora de lloc citar aquí els innúmers preparats de cada un
d'aquests medicaments i avantatges i inconvenients d'uns i altres ; basti
fer una afirmació: L ' E M H A K A S NO M O D I F I C A PER RES LES I N DICACIONS 1 C O N T R A I N D I C A C I O N S G E N E R A L S DELS M H D I C A M E NTS A N T IS1FILI T I CS.
C o m ? Tots els tipus de tractament : sèries senzilles, mixtes, alternants,
etc., són aplicables durant la gestació, això sí, amb una condició : A c t u a r
com davant d ' u n a lues recent i a c t i v a , m e n l r c s i g u i tolerat, tal c m n f e m
en aquestes. Les contraindicacions són les mateixes que fora de la gestació,

a més d'algunes peculiars d'aquesta, i que citem més endavant.
Com a tipus mitjà i per establir una pauta útil, reproduïm, a continuació
un tractament tipus en una gestant normal, en. la qual s'ha establert el
diagnòstic de lues :
Primera sèrie :
o^o — 0,45 — 0,60 — 0,60 — 0,60 — 0,60 — 0,60 — 0,60 grams de
neosaîvarsan, les primeres (fins a 0,60) cada 4 dies, les altres setmanals.
21 dies de repòs.

Segona sèrie :
injeccions, totes donades amb
0,45 — 0,60 fins a 4 injeccions, i 0,75,
intervals de 7 dies. ,
21 dies de repòs.
Noves sèries separades per intervals de 21 dies i del mateix tipus de
l'última anotada. Les sèries, sobretot les dues primeres, han d'ésser mixtes
i , per tant, hom dóna bismútics a la dosi i forma corrents.
Cal controlar durant el tractament la serologia i , a més, tots els signes
d'intolerància arsenical o bismútic.i, especialment estomatitis i albuminú-

ries, per suspendre el tractament davant els signes d'alarma. Recordem que
algunes albuminuries poden ésser específiques (albuminuries massives sense
altre símptoma ni signe — sediment—de començ de gestació sobretot) i en
aquestes el tractament portat amb la deguda prudència és curatiu de la lues
i de l'albuminúria.
Kl perill d'hemorràgies que s'havia assenyalat com consecutiu de la medicació arsenical intensa, no el trobem justificat en els nostres casos.
Contraindicacions durant la gestació normal no existeixen per cap preparat.
Durant les incidències patològiques de la gestació : avortament, intoxicacions, apoplexia uteroplacentària, etc., cal primer delimitar la part queia sífilis lii pugui tenir, puix si conceptuem que l'incident pot ésser atribuïble a la lues, no hi ha altra conducta lògica que perseverar en el tractament, almenys com, a tempteig i comprovació diagnóstica, l i n tot altre cas,
no podem oblidar que l'organisine ja sobrecarregat per l'embaràs i especialment els emunctoris afectes pel procés patològic concomitant, suportarien
dificultosament la nova càrrega que representaria la introducció d'una substància heteròloga encara que sigui amb fins de tractament i les alliberacions
de tòxics que comporta la destrucció de gèrmens.
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s i m p t o c o n g è n i t a

pel Prof. D r . P. M a r t í n e z Garcia
C a t e d r à t i c de Pediatria, D i r . de la C l í n i c a Nlèdiea Je la Infància de l'Hospital de la Sta. Creu i St. Pau,
de Barcelona

Pocs capítols de la Patologia infantil mereixen més una revisió crítica
que el referent a la sífilis dita hereditària. Les precisions ja es fan indispensables en la justesa de la denominació. Per a tots és reconeguda la ineexactitud de l'apellatiu d'iieredolues amb què freqüentment han estat estudiades les manifestacions de la sífilis transmesa al nen pels progenitors.
La transmissió materna de la lues al fetus no és un procés d'herència,
no compleix amb cap de les seves regles, i així com un nen pot néixer amb
una verola activa o àdhuc amb senyals evidents d'haver patit aquella malaltia in utero i no per això podrem parlar de verola hereditària, tampoc no
és científicament justificable la designació d'beredolues. Això ha portat, naturalment, a una sèrie de denominacions més o menys exactes o justes que
no és aquest el lloc ni és ara el moment de discutir. Diguem només que
en aquest treball estudiarem la dita abans sífilis hereditària, amb el nom de
sífilis congenita, denominació que té prou claredat i justesa per a.comprendre els quadres clínics a què ens referirem.
D'altra banda, els perfeccionaments que el diagnòstic i el tractament de
la sífilis han sofert en els darrers vint-i-cinc anys, especialment, han aportat tals modificacions a l'aspecte clínic d'aquesta malaltia, que si per a la
descripció de la lues infantil s'haguessin de tenir en compte els criteris sostinguts en obres de vint anys enrera i que, malauradament, encara viuen
massa en publicacions relativament recents i especialment en la ment de
molts clínics poc familiaritzats amb els aspectes actuals d'aquesta malaltia,
es cauria, segurament, en el perill de diagnosticar tan poques vegades la sífilis congènita, que àdhuc es pensaria si pràcticament aquesta no està gairebé extingida.
En efecte ; la rica simptomatologia de la denominada sífilis hereditària
m a j o r és tan poc freqüent en els casos que generalment veiem, en l'actualitat, que sense negar-los, de cap manera, llur realitat i llur indiscutible importància diagnóstica, és evident que avui dia no poden constituir la base
de les nostres descripcions clíniques més que en nombre molt reduït de casos.
En aquest sentit, les opinions dels autors de més experiència és unànime. Commandeur i Kheuter només troben un i % escàs de lues congènita
amb rica simptomatologia clínica ; Jean Hutinel ( i ) tres casos en. tres anys a
la consulta de l'Hospital Trousseau ; Pehu sis vegades en 210 observacions ;
Jeans i Cooke (2) remarquen com entre 610 casos de sífilis congènita indiscutible, 230, o sigui el 38 % eran adreçats al metge sense sospitar la naturalesa luètica dels símptomes. Recentment E. Muller insisteix sobre les dificultats amb què actualment es trobaria un metge que volgués demostrar a
un auditori els quadres clàssics de la lues congènita.
Aquesta evident escassetat de casos amb simptomatologia accentuada i
típica ve determinada, naturalment, pel predomini de les formes atenuades,
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Fig. 1. Siftliseongí'iiila: KiifoiiKammit
•le la liase del nas. Bosses fronlals.

KiL'iira 2. Matoix ca» île la
6g. 1. Infilliació ciiUnla dQ
plama dels peus. Ohservl's la
lluentor especial de la pell.

però també contribueix a augmentai* aquesta impressió el fet de la limitació del temps durant el qual es poden veure les gfans manifestacions clíniques de la malaltia, ja que aquests casos o moren ràpidament 0 amb un
tractament àdhuc molt insuficient, atenuen ràpidament la riquesa simptomàtica.
Es per tot això que les formes dites atenuades i fins ocultes són les que
en podríem dir actuals de sífilis congènita.
Si per una banda aquest estat de coses ha portat al desconeixement de
molts casos indubtables, també cal assenyalar que ha provocat una reacció
que no dubtem a qualificar de desmesurada en un sentit oposat, és a dir, a
una ampliació tal de la simptomatologia atribuïble a una sífilis innata que
inclou dins del domini d'aquesta malaltia una varietat de síndromes inacabables sense el control i l'evidència indispensables en un problema tan important com aquest.
A les formes atenuades i fins ocultes s'ha afegit modernament la dita
s í f i l i s larvada de la qual tant es ve parlant des del Congrés de la Sífilis
Hereditària tingut a París l'octubre de 1925. En les ponències respectives,
Eesné i Houtelier, Carle, Devraigne i Eeredde van insistir repetidament
sobre l'existència d'una sèrie de trastorns de diferents aparells i sistemes,
digestius, respiratoris, circulatoris, nerviosos, endocrins, cutanis, etc., en
aparença d'etiologies diverses o desconegudes que en. realitat serien produïts per una sífilis congènita que rols es manifesta sota aquestes manifestacions aparentment corresponents a altres factors etiològics (3).
Com era natural, una concepció, tan àmplia com aquesta, de les possibilitats clíniques de la sífilis infantil, iia provocat una forta reacció entre molts
autors que exigeixen, amb tota raó, que abans d'incloure un quadre determinat dins d'una etiologia determinada, es donin totes les proves i garanties de la seva realitat.
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Temps ha havia dit Osier que amb l'estudi de la sífilis es podia comprendre tota la patologia, i avui amb els conceptes, d'altra banda exactes
en alguns dels seus punts, de la lues congènita oculta i el problema tan
delicat com poc resolt de la sífilis de segona i tercera generació, creiem difícil eludir el perill d'ùna excessiva generalització dels límits d'aquesta malaltia (4), (5)Una multitud de síndromes endocrines simples o pluriglandulars (6), (7),
(8), (9), quadres hematics els més diversos, des de la clorosi a l'anèmia tipus
ven jacksh (ID), la melena neonatorum, certes formes de púrpura, cardiopaties congènites (11), (12), (13), anorèxia i vòmits habituals del lactant (14), la
dita per Alarcón dispèpsia transitòria del nen de pit, certs casos d'intoleràncies alimentàries, úlceres gastroduodenals, els vòmits periòdics amb acetonèmia, l'apendicitis (15), (16), les ptosis viscerals, les bronquiectàsies (17),
(18), (19), l'asma infantil (Ravaut), el raquitisme, l'epilèpsia, la corea de
Sydenham (Millian), la síndrome de Little, el mongolisme (20), multitud de
tipus de degeneració mental (21), i tantes altres síndromes s'estudien avui
com altres tantes manifestacions de sífilis congènita.
L'escola, alemanya especialment (Krant/., K. Muller, Rietschel, Levin,
etcètera), no admet aquestes opinions sostingudes per bona part de sifiliògrafs francesos. Aquesta reacció i aquest • afany de precisió dels autors
alemanys potser els fa restringir massa el quach'e clínic de la sífilis congènita, i com sempre, probablement un terme mig seria el més just ; però
hem de confessar que, després d'haver acceptat amb simpatia les concepcions
franceses, tenint en compte el que l'observació serena dels casos i llur estudi acurat ens ha demostrat, ens inclinem vers un criteri de restricció i de
crítica acurada. Recentment, en els seus magistrals estudis sobre sífilis infantil, Pehu, de Lió (22), assenyala, al nostre entendre, el bon camí en insistir sobre la necessitat d'un estudi biològic, clínic i radiològic aprofundit i

FIR.S. Sililis congènita: Sifilldes
del dors del peu.

Kiírura I. Siiilis congènlta tardana, fioma ulcerat del colze.
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d'una exacta ponderació dels resultats
terapèutics.
Heus ací com, si la disminució evident de les formes greus de sífilis congènita precoç podia disminuir el percentatge de lues diagnosticades, per
altra banda l'abundor de formes atenuades feia créixer la sospita de
formes ocultes o cmm¡ascaradcs amb
una freqüència exagerada, indubtablement, per alguns autors.
Això augmenta encara més l'interès que el diagnòstic encertat de la
lues innata ha de significar, especiab
ment tenint en compte que si molts
dels símptomes considerats un temps
com a suficients o molt importants,
han perdut molt de llur valor per llur
raresa actual 0 per llur insignificança, altres símptomes i altres conceptes clínics neixen dels moderns estudis sobre la sífilis infantil.
No podem, en aquest Hoc, ni intentar fer una revista crítica de tots
els símptomes atribuïts a la lues congènita en els diferents òrgans i segons els diferents ]>eríodes de la
malaltia, i molt menys exposar les diverses sistematitzacions nosològiques
que la sífilis pot presentar en la infància. La seva extensió ens obligaria o bé a una simple enumeració de
símptomes i síndromes, o bé a escriure un tractat clínic de la sífilis
congènita. Davant la inutilitat del
KiRiira
Ctu dltíàrocefüUii ktrflàthbiètíea. Observi s
primer i la impossibilitat del segon,
la ililatacló venosa do la regió tempioro • parietal.
ens limitarem a uns breus comentaris sobre alguns dels símptomes més
importants per al diagnòstic de la sífilis congènita, bo i guardant en la
nostra exposició el caire d'orientació general i de criteri personal que hem
volgut donar a aquestes consideracions sobre la sífilis infantil.
Intencionadament aprofitarem les possibilitats d'un article de revista,
lliure de l'aspecte elevat i conceptuós d'un tractat per a insistir sobre alguns punts potser massa elementals o desorbitats per a ésser tractats en
aquells, però possiblement adients en un petit resum, com aquest, dirigit
al gran públic mèdic. Qui vegi repetir-se cada dia intentar diagnosticar
l'heredolues cercant senyals de pèmfig plantar en Un nen de 7 anys, tíbies
en forma de sabre en lactants, cotices en acabar de néixer o dents de Hutchinson en les primeres incisives, per no citar més que els símptomes que
molts creuen més decisius i característics, 110 s'estranyarà d'aquest caire elemental que voluntàriament assignem a algunes de les consideracions següents.

•

« « *

Les diferents etapes de la sífilis congènita : sífilis precoç, tardana (deixem de banda l'estadi intrauterí, estudiat en. altre lloc d'aquesta mateixa
Revista) tenen característiques simptomàtiques determinades per do.s fac-
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torss principals : l'edat del subjecte i la forma més o menys generalitzada
la infecció (23). E l període de creixença activíssimi que representa la p r i de^ li
lera infància, la labilitat patològica dels òrgans en aquesta etapa de la vida,
mera
L'r .una banda, la infecció generalitzada, veritable septicèmia sifilítica que
peí
correspon a les manifestacions dels primers mesos, donen lloc a certes manifestacions simptomàtiques ben distintes de les que es troben en períodes
ulteriors de la vida. Per això, com encertadament escriuen J. Hutinel i A .
Linossier-Ardoin, a les lesions precoces, polimorfes, efímeres, superficials,
resolutives i difuses s'hi oposen les manifestacions tardanes, monomorfes,
durables, profundes, esclerosants o destructives i agrupades o regionals.
D'aquí també que els símptomes de l'una i l'altra forma, d'unes i altres
edats, mantinguin una certa identitat comparativa en els diferents casos i
que: hi hagi grups de lesions peculiars a cada un dels períodes clínics. Adlt.c entre aquestes n'hi ha que es presenten amb molta més freqüència
buc
que altres i per això adquireixen una categoria diagnóstica diferent. Segons una estadística de Ph. C. Jeans i J. V . Cook, de 1930, en 610 casos
de sífilis congènita, per sota dels dos
anys els diferents símptomes s'agruparen per ordre de freqüència de la
manera següent :
Erupcions cutànies
Coriça
^. ...
Osteocondritis
Condilomes
Convulsions
Periostitis
Paràlisis
Dactilitis ... .,
Meningitis
Infiltració cutània peribueal ...
Ulceracions linguals
Ulceracions bucals ...
Hidrocefàlia
Iritis
,
Total

ISS

68
58
9
9
4
4
3
2
I
I
I
I

323

Els restants 287 casos no presentaven signes clínics evidents.
Assenyalem algunes característiques de les lesions més freqüents segons aquesta estadística, la d'altres
autors i les nostres pròpies observacions.

Alguns símptomes de sífilis congènita precoç

'•''e. il.

Ileiniplfexia per silili-s congi·iiita. 'l aques do vitiligo, sobre
fre(|iiôncia <Ie la gual en la lues eongrnita tant s'ha insistit.

Pèmfig : Recordem d'aquesta manifestació cutània la seva especificitat
absoluta quan té la localització clàssica, però també la seva relativa raresa, en les formes que ordinàriament veiem en l'actualitat. Recordi's
la necessitat del seu diagnòstic diferencial ultra del pèmfig infecciós ba-
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nal, de difusió més intensa, de butllofes més petites, de contingut purulent,
no hemàtic, de la dita dermatitis exfoliatriu de von Kitter en el qual l'estat general greu pot fer pensar en una forma séria de lues congènita.
Kl pronòstic de pèmlig sifilític és gravíssim.
Entre les sifilides C u t à n i e s i dels revestiments entani-mucosos, recordem, especialment, els típics regatons amb llurs cicatrius radiades,
indelebles, tan útils per a un diagnòstic retrospectiu de l'heredosífilis, i
que quan es disposen entoni de la boca ocupen la DlUCOSa labial i s'estenen a la pell veïna, diferenciant-se així de les fissures labials banals.
IÍ1 c o r i ç a s i f i l í t i c no es presenta els primers dies de la naixença, sinó
generalment després dels quinze dies i , molt sovint, cap a darreries del
primer mes o comenvainent del segon. É s bilateral, apirètic, amb secrecions espesses, mucopurulents, verdoses, fètides, caràcters tots ells ben diferents dels del coriça catarral del nou nat i especialment del diftèric, tan
important de despistar en aquesta edat.
La roseola, els condilomes, eíjtre altres manifestacions cutancomucoses
de la forma precoç de l'heredosífilis, no creiem útil comenlar-les ; sols afegirem respecte aquestes lesions de la pell, les interessants hipòtesis de
Pischl (24) sobre la raó de llur localització especial. Així, per exemple, el
p¿mfig es localitzaria a les plantes dels peus i als palmells de les mans per
ésser les úniques regions del cos no cobertes pel overnix caseosa» que recobreix el cos del fetus i que tindria una acció protectora. Certes mucoses,
com la del nas, que és objecte de traumatismes i irritacions, són més predisposades a manifestacions sifilítiques que altres.
Un dels punts més interessants dels estudis moderns sobre la simptomatologia de la sífilis congènita, és sens dubte el de les lesions òssies del primer període. Des del treball inicial de Wegner, en 1872, en el qual va donar a les lesions que va descriure el nom, que encara perdura, d'«osteocondritis», una sèrie de treballs, especialment intensificats aquests darrers
anys, han aportat tina gran riquesa de detalls anatomopalològics i sobretot
radiològics que han donat a aquestes lesions un gran valor semiològic i
diagnòstic.
Com ja va precisar bé Hochsinger, la sífilisi innata ataca els ossos llargs
i la d'evolució més tardana els ossos d'origen membranós.
L'ordre d'aparició de les lesions òssies de la sífilis precoç, és : l'osteocondritis, la periostitis ossificant, i a continuació, menys freqüents i també
de menor utilitat diagnóstica, les rarefaccions òssies, les produccions exuberants i les faixes transversals meta- o diafisàries (classificació de Pehu) (25).
L'osteocondritis té un valor semiològic de primer ordre. La seva aparició en els primers mesos de la vida, precisament a la mateixa època que
el pèmfig i les altres grans manifestacions de la fornia precoç de la sífilis
congènita, significa un diagnòstic segur. La seva característica radiològica
principal és una coloració fosca intensa de la línia d'ossificació epifisària i
un aspecte dentat d'aquesta línia d'ossificació que sembla enviar perllongacions estriades cap al costat de la diàfisi i de l'epífisi. Segons els tres graus
en què Pehu divideix les lesions d'osteocondritis, la línia d'ossificació és
més ampla, fosca i , per tant, més visible, i les estries de la seva superfície,
més accentuades. E l tercer grau d'osteocondritis ja significa un veritable
despreniment epifisari més o menys visible i efectiu i es tradueix en clínica
per la síndrome de la dita pseudo-paràlisi de Parrot. I.'ltra els ossos de les
extremitats, es poden veure ben clarament aquestes lesions en les extremitats de les costelles, o en forma d'un doble contorn osteocartilaginós dels
ilíacs.
El diagnòstic radiològic ha d'ésser ajudat per l'examen clínic, especialment en els casos dubtosos. Així el diagnòstic diferencial en el raquitisme i l'escorbut, lesions amb les quals de vegades és difícil, ve orientat per
l'època d'aparició de les lesions, altres lesions concomitants, raquítiques 0
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esGOfbútiques, o bé al contrai-!, exantemes, coriça, esplenomegàlia, etc., que
decideixen clarament una orientació cap a la naturalesa sifilítica de la lesió.
Una altra lesió especial de la lues congènita i , per tant, de gran importància per al diagnòstic és la p e r i o s t i t i s o s s i f i r a n í . Apareix cap al tercer
o quart mes de la naixença i es caracteritza radiològicament per dues
0 tres línies que segueixen tota l'extensió dels ossos llargs (especialment
fèmurs i tíbies), paral·leles a l'eix diafisari i donen un aspecte de desdoblament foliaci a la
cortical.
Aquesta, lesió s'ha de buscar especialment per la radiografia,
puix que dóna escassos signes
clínics i poc característics.
L'estudi histològic demostra que en comptes d ésser una
veritable periostitis ossificant
es tracta d'un procés de rarefacció de l'os. E l períosti és normal ; la cortical presenta un aspecte trabecular.
. Les lesions més tardanes són
tractades en altre lloc d'aquest
mateix número.
A partir dels vuit mesos, generalment es travessa un període
silenciós en la sífilis congènita ;
dels dos als quatre anys acostumen a presentar-se els casos d'anèmia classificats com a tipus
von Jacksch-Luzet, i posteriorment les dites manifestacions tardanes de la lues innata, les sifílides tuberculoses i gomoses, els
eritemes terciaris, el coriça tardà, els gomes del paladar, les
distròfies, les localitzacions nervioses greus fins a la tabes i la
paràlisi general jovençanes, i entre tots aquests símptomes i quadres clínics hi ha tres lesions
que encara guarden tot el valor
de la seva principal descripció ;
ens referim a la dita triada de
Hutchinson : les alteracions dentàries, la queratitis intersticial
i la sordària produïda per una
laberintitis.
Fig. T. Sífilis congènita ocal ta, Hàbit pástós. SftUIs
coneguila deis paros. Wassennanii oosltlva del nen.

D'aquesta tríada simptomàtica no hi ha res a dir de les
manifestacions òtiques i oùùlars.
Només unes paraules, per acabar, sobre el valor de les alteracions dentàries
de la sífilis congènita.
Després que Hutchinson va descriure en 1856 la lesió dentària que porta
el seu nom, s'han anat descrivint i adscrivint a la sífilis multitud d'alteracions de les dents, alteracions d éstructura, de forma i fins de simple emplaçament (26), (27), (28). Així Gaucher (29) considerava com a signe cert
d'heredosífilis el trema o separació de les incisives mitjanes superiors. Les
erosions dentàries en forma de cúpula, linears, puntiformes, les dents l a m i -
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el microclontisme, etc., han. perdut molt de llur valor diagnostic (30).
Cada dia es veu més com aquestes lesions es poden produir en molts estats
patològics de la primera infància, en certes síndromes de carència, especialment. Kl mateix tubèrcul de Carabelli (31), eminència mainil·lar de la cara
interna de la primera molar superior, és considerat avui dia més com un
caràcter atàvic que com a signe d'heredolues (32). Idèntica opinió es té sobre els tnbèrculs de Bolk, situats a la cara externa de les segona i tercera
molars superiors (33).
Més valor té, en canvi, la dent en bossa descrita per Ménard i Mozer
La primera grossa molar presenta en la unió dels seus dos terços inferiors
i el superior un solc circular situat tocant la superfície triturant i que ve
a rodejar quatre cúspides atrofiades, groguenques, les quals molt sovint van
desapareixent pel fregadís amb la dent superior i quedant, així, una molar
curta i amb una superfície triturant llisa. La dent en bossa és unes set
vegades menys freqüent que la dent de Hutchinson. Com es pot veure, les
principals lesions dentàries de la sífilis congènita són manifestacions tardanes de la malaltia, pròpies de la segona dentició ; en la primera és excepcional trobar lesions indiscutibles i típiques.
Entre les alteracions dentàries de la sífilis congènita hem d'assenyalar,
també, malgrat la seva raresa, la dita «síndrome.del mamelló incisiu» (34).
Trobat també en la lues adquirida pot ésser vist en casos d 'heredó-sífilis.
Aquesta síndrome és coneguda amb el nom esmentat per localitzar-se sobre
el mamelló) incisiu que, embriològicament, prové del mamelló frontal. L'os
resultant, el dit os i n c i s i u sembla ésser un veritable lloc de predilecció per
la sífilis i quan està afecte, les incisives superiors, dents que porta suspeses
de la seva part inferior, comencen a bellugar com si es desprenguessin dels
alvèols respectius. Uns cops són les dues incisives mitjanes, altres les dues
primeres de la dreta o l'esquerra, qualssevol que siguin, crida l'atenció que
malgrat aquesta mobilitat dentaria que fa dolorosa i difícil la masticació, l'aspecte de les dents és normal i les dents veïnes estan sanes i fortes en els seus alvèols. I és que aquesta alteració no ve determinada per
una alteració dentaria pròpiament dita, sinó per una inflamació de l'os, on
estan insertades, la qual determina una supuració alveolar que provoca la
caiguda de les dents corresponents. Sovint (recentment hem vist un cas típic) a aquest quadre exclusivament dentari s'ajunta l'aparició d'una petita
tumoració que acaba per obrir-se, deixant escapar un pus poc travat i establint-se una fístula que arriba fins a l'os, d'on podrà eliminar-se un segrest..
Aquestes tumoracions poden obrir-se en les genives, en el paladar (així va
succeir en la nostra observació) o en les fosses nasals.
mides,

Respecte al valor sémiologie d'aquesta manifestació de sífilis òssia, Pehu
li dóna la mateixa categoria que a les dents de Hutchinson.
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Presentació
Constitueix un dels problemes mòdics nu's delicats, la recerca de l'etiologia luètíca en les diverses organopaties de l'adult. Les dificultats de l'enquesta augmenten més quan es tracta d'alirmar que la causa de 1 afecció
cardíaca, nerviosa o altra és la sífilis heredada.
Capítol és, aquest, captivador i ple de resultats per al pediatra, però en
extrem difícil en la Clínica d'adults.
E t tant que l'heredo va creixent, i dilatant-se, per tant, el període de latència de la infecció, aquesta en manifestar-se no lio farà amb La riquesa de
lesions polviscerals, acompanyada d'estigmes i amb reaccions serològiques
positives com acostumen a destacar-se les afeccions heredoluètiques d'aparició precoç. Com més tardi a presentar-se el període d'activitat de
l'heredoinfecció, les seves 1 esions i manifestacions clíniques tindran més
semblança amb les de la sífilis adquirida i àdhuc seran amb elles identificables. .
L'anamnesi no és sempre un recurs de gran rendiment, perquè l'enquesta de la infecció en els ascendents està plena de dificultats. Per altra part
és un fet massa freqüent en la lues adquirida el no poder precisar per
interrogatori l'existència de l'esclerosi inicial ni símptomes del període secundari. Les reaccions serològiques poden ésser dissociades, però en cap cas
no fan altra cosa sinó demostrar la sífilis, se'ise evidenciar el caràcter d'herència.
En un cas donat poden ésser tals les dificultats de diagnòstic que només
queda en peu el tipus de la lesió i el seu caràcter sifilític. Aquestes dificultats queden, resoltes quan la poca edat del malalt sigui incompatible amb
el tipus de lesió (aneurisma, aortitis, etc.) i les recerques serològiques en
els pares sigui possible. Degut a tals circumstàncies fou possible el diagnòstic en un cas de cirrosi hepàtica atròfica infantil que figura en aquest
treball.
La transcendència del diagnòstic d'lieredolues en les afeccions orgàniques de l'adult, la marxa que s'ha de seguir en la investigació etiològica,
queden palesades en l'estudi dels capítols que segueixen, dedicats a les malalties cardío-vasculars, a les afeccions nervioses i mentals, i a la contribució
a l'estudi de les cirrosis hepàtiques de tipus luètic.

II

L liereclolues com

a factor etiolò^íc en

cirrosis

liepàlicjues

pel D ra A . A n i c l l i Sans,
l'rof. A . <lc la l'ncullat

de \ l e d i c i i i u lie Hnrcilona

L'existència de processos d'esclerosi hepàtica consecutiva a l'existència
d'una lues heretada o adquirida és un fet que, avui dia, no cal ja discutir. Cal esmentar només com a forma la més típica de l'heredolues el fetge
dr s í l e x descrit per Gubler, cu el qual hom veu representada una intensa
proliferació connectiva tot al voltant del capil·lars intralobel·lars, i com a
tipus d'esclerosi hepàtica luètica de l'adult l'aspecte macroscopic del f e t g é
lligat amb els seus tractus i cordons esclerosos grúixüts que divideixen la
superfície hepàtica en grossos nòdu's més o menys poligonals.
Amb tot, però, hi ha encara un punt sobre el qual han estat emeses opinions en gran manera contradictòries i és el que es refereix a la determinació del factor etiològic de les formes de cirrosi infantil que d'alguns anys
ençà hom ha anat relatant en la literatura. Si hom llegeix els casos publicats per Aballi ( i ) , Meudum (2), Marquez (3), Careddu (4) i vSutton (5), nota tot seguit que, essencialment, es discuteix la possible etiologia de la cirrosi precoç, entre els clos factors d'infecció crònica específica ; la lues i la tuberculosi. En ambdues possibilitats hom considera el fet infectin com a hereditari en la major part dels casos.
Evidentment i d'acord amb la nostra concepció de la jxitogènesi de la
cirrosi hepàtica que ja ha estat esbossada en un altre lloc (6), d'entre tots
els factors que poden constituir una sobrecàrrega de l'activitat antitoxiinfecciosa del fetge, la lues és el més comú, i un cop admès això i donada
l'escassa possibilitat de l'existència d'un contagi luetic adquirit durant la
infància, és de suposar, d'acord amb Rollestou, que les formes de cirrosi infantil reconeixen, en la seva niajor part com a factor etiològic l'heredolues. Heus ací, per a major il·lustració, un cas típic de cirrosi, revestint el
tipus Laennec, en la qual el factor heredoluètic és el més versemblantment
determinant de l'afecció :
Dfarifl /.. I I . . de 10 anys d'cdnl. Pure v i i l . luètnc, amb WiisM'nnimn positiTA- Mmv
viva. ami) Wasseminim nejíiiliva. 'IV cinc j/emians. un mori d« ineiúngitlS als 4 anys.
AII.'lament malern. Xarampií'i. Ha tingut angines dues o tres vegades. Labililat bronquial els hiverns.
Fa 5 o (i mesos li apareix inllor al voltant dels ulls en despertar-se. que desapareix
despres durant el dia. 1)ok mesos més tard i en ple lion estat general noia que se l i
intla el ventre, apareixen epistaxis lleugeres i edemes a les cames que desapareixen amb
el deotiblt, Deposicions líquides i oliguria, essent els orins tèrbols i molt foscos. A la
clínica d'infància l i cs practicada nua Wassermann que revela nna lieuiòlisi retardada.
Kxnhiració. — Malalta desuodriíla, and) edemes miil·leolars. Tòrax deprimit, pel demés negatiu, bases elevades. Abdomen considerablement abullat, en obús. Circulocic'i
compleinienlíiria, de tipus portal. Pell livacla sense edema. Zona do percussió mato fins
n l'albada del melic, desplaçable amb el decúbit. Sensacit'i d'onada liquida palesa. L a
paracentesi permet obtenir fins a "> litres de líquid clar i transparent
Ihiilix de Tjahnrdfori. — Orina: Lleugers indicis d'ftlbi'miiua. urobilina i pigments
biliars negatius. ITematies, cristalls d'àcid oxálic i alguns leucòcits al sediment. Sang:
Urea 0'32 per m i l ; àcid úric 0*022 per m i l . Liquid ascitic: I"rea 0'27 per m i l .
f a r » . — La malaltefa mor als vuit dies del seu ingrés després d'haver presentat
una síndrome meníngoeneefíilica.
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Neerápña, — Sols hi ha a remarcar l'existència d"un fetge d'atMote nodular de t i pus Laennec, molt dur al tall i exhibint nòduls t a m b ó eu el pnW-n(|iiiinn nm\ en la càpsula. Molsa dura. Zona d'iml'arll cortical en els pulmons.
Eíttldi hiltopaioliigie. — Fetge : Presentà a l'estudi amb els oculars de petit augment, l'aspecte tipie de. la cirrosi dita anular de tipus l.aeunec, coustiluïda per una
(•norme lii]ici plíisia connectiva <|Uo es disposa en forma anular a partir dels espais portals seguint les bandeletes de Kiernan cu toma de feixos de coiuiec.liu adult, intégrât
per abundant coHàgeiia (fig. 1, e); tot al voltant d'aquests feixos la proliferació connectiva envaeix en una zolia extensa el parànquitna v e l , adoptant una disposició periceHular, engruixint les parets capillars a base d'una rica puHulació d'elements connectius de
tipus enibríonari (p) «(lie va essent menys iulensa a mesura <pie s'estén cap el centre
dels lobels, on hom pot veure les cohunnes d'elements glaiidulars (g) seriosajnent degeiicradcs i oirregades de gotes de greix de Iotes grandàries. Ai|uesla pn>liferacií'i pericellular dissecant, veritable reacció iiieseiiipiiiuiitosa iuflainalòria independent dels lenòmens de 'degeneració parenquimatosa, recorda d'una manera frapant els aspectes del
fetge de sílex dels fetus heredoluètics. A la proliferació connectiva jove s'ajunta ací,
com pot veura's en la microfotografla de detall, una rica infiltració gomosa plasmolimfociU'iria que contribueix a foniiar l'atmosíera dissecant i mutilant que ofega en el seu
si les columnes de cèl·lules glandulars (lig. 2 g) totalment dissociades i separades unes
d'altres pel teixit de neoformació, raslanf reduïdes a petits illots apretat* i deseonuexionals, amb veritable individualització, a vegades, de les ccHules nobles del teixit hepàtic.
E n les zones més centrals del lobel, on l'estructura capil·lar està m é s conservada,
hom pot veure els eloments Uupferians hipertrofiats i contenint espiroqueta, i-evelables
per la impregnació argéntica, moditicals i alteráis en llur forma en la major part dels
casos. KIs espiiriC|iiet8 són aixi mateix abundants en el si de les infiltracions gomoses,
les quals rarament mostren els centres necrotics descrits per (Ihon (7) al costat, de l'hepatitis intersticial dels fetges sifilítics.

Bn restiitl, es tracta d'una bena <le deu anys ami) pare sifilític que presenta una síndrome de cirrosi ascitògena completa i en el fetge de la qual
l'estudi histopatològic permet classificar-la com a sifilítica.

•

e;
p;
g::
e;
v;

H

h'ig. 1. Vista «le conjunt del fetee.
feixos île oól'l&gena de âUpoalctd anular voltats de
esclerosi perlcoliular proljferativa envaint tota In perifèria del lobel liepíitic.
parèiKpiiina deBÒneratsénSe esclerosi on la part central del lobel.
canallcles biliars biperplasiats en fornia psendo-adenomatosa.
vas portal.
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'Big. >. Detall dé l'esclerosi perlcel'lular.
A rciiiarcaK la rica ínliltració plasmoliínfocità.ria i els illot.s [Í, ile Cèl·lules liepàtiqnes dissociades, ofegailes per la proliferació connecliva.

La relació d'aquesta historia en la qual l'existència del factor heredoluètic juga el paper primordial, confirma l'opinió de Rollcston respecte a la
sífilis hereditaria que pot donar lloc a una cirrosi del tipus que hom coneix
amb cl nom d'alcohòlica tot i no existint en la història de la malalta cap
a;/ecedent etílic important. Cert que hi ha el parer prestigiós de FerrerSolervicens i Sala-Roig (8), Mendum (2), Pallasse (9), Paviot, Josserand i
Chevalier (10), Roque i Cordier ( n ) , G. Marquez (3), respecte a la possible
etiologia tuberculosa de les cirrosis en general i infantil principalment. Però
és el mateix Ferrer-Solervicens (12) i , per altra part, Letulle, Bergeron,
Lenduc, Lacombe, Fysmein i Parvue (13), Villaret, Bernard i Blum (14),
Courtois, Suffit i Giroux (15), que descriuen formes indubtablement sifilítiques de cirrosi, per la qual cosa cal admetre que, en aquest cas, l'esclerosi
hepàtica no seria, altra cosa que una de tantes conseqüències d'un estat toxiinfecciós latent, exercint damunt el fetge la seva influència a llarga data,
tal com correspon al concepte de Chauffard sobre les cirrosis. A l nostre
parer, la cirrosi pot ésser deguda a qualsevol causa d'ordre tòxic 0 infecciós
actuant d'una manera lenta per sobrecàrrega de la funció antitòxica exercida
principalment pel sistema reticular 0 kupferià del fetge. Aquesta concepció
correspon, encara que no enterament, à la de Fiessinger i Wolff (ió) quan
diuen que la causa tòxica de cirrosi més freqüent és l'alcohol, i la infecciosa,
la lues. La sobrecàrrega de treball del sistema R. E. hepàtic comportaria
una proliferació d'aquest, agreujada en. el cas d'infestació parasitària pel
granuloma pericapil·lar de reacció al cos estrany que hem vist aparèixer en
les inodulacions amb bacil tuberculós mort (17) i que veiem constatades en
el cas que acabem de relatar. Tot això vol dir que és perfectament admissible tant l'etiologia tuberculosa com la luètica o qualsevol altra causa d'ordre infecciós o tòxic, sempre que actuï amb persistència i llargament damunt
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l'endotell hepàtic, factors condicionals actuant damunt un possible fons constitucional de diàtesi esclerosa.
Si bé en els casos de cirrosi infantil amb antecedents luetics en els progenitors, és la major part de les vegades fàcil d'establir el caràcter hereditari de la lues, en els casos de cirrosi dels adults i principalment en els vells
en els quals hom troba el major contingent de cirrosis, la determinació del
moment en què fou adquirida l'afecció és sempre difícil i , per tant, cal escatir curosament tots els antecedents (negativitat real de contagi, presència
d'estigmes de lues hereditària, etc.) per a poder afirmar que es tracta d'una
veritable heredolucs. Amb tot, l'existència d'aquestes formes infantils provadamen.t heredoluètiques fa pensar que l a hies h e r e d i t à r i a j u g a t a m b é
paper e t i o l ò g i c important en l a g è n e s i de les c i r r o s i s dels a d u l i s i c a l d r à
p e n s a r en ella, a judici nostre, semp·re que no Ui hagi cap a l t r a c a u s a v e r s é v t b í a n t t n e n t e t í o l ò g i è a d'aquesles c i r r o s i s , i que e n c a n v i hem p u g u i det e r m i n a r l ' e x i s t è n c i a de lues en els progenitors, àdhuc a desgrat de la ne-

gativitat o poca claredat de les reaccions específiques.
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L heredosífilis cardiovascular de I aduli
pel O r . J. Gilíei·l i Q u e r n l l ó ,
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No és la nostra intenció fer una crònica dels més o menys nombrosos
casos que en el curs dels anys han aparegut en la literatura cardiológica amb
l'adjetivació etiològica de luetics liereditaris. Xo ens interessa ni creiem
que tingués cap finalitat raonable n i , àdhuc, valor pràctic.
Si bé per l'orientació que nosaltres tenim de l'especialitat en el seu
aspecte pràctic sols ens interessa l'existència de la lues com a infecció causal,
creiem, però, necessària la revalorització d'un tema que tant a la lleugera
sempre ha estat tractat. Això és : la sífilis hereditària com a potència capaç
de generar lesions en l'aparell circulatori i registrablcs en l'adult.
El pla d'exposició que seguirem és el següent :
Lues infecció i terreny luètic.
Lues i lesió cardiovascular.
Lues "i cardiopaties congenitals.
Valor diagnòstic de la serologia.
Valor diagnòstic clínic.
Conclusions.

Lues infecció i terreny luètic
La primera qüestió que se'us planteja en considerar el problema és el
diferent paper patogènic que pot jugar la sífilis, segons la considerem com
a infecció crònica en si mateixa o com un factor més entre els diversos que
són capaços de modificar la constitució individual i àdhuc familiar.
En les lesions congenitals sifilítiques de la primera infància, la infecció
actua d'una faisó tan patent que el segon aspecte del problema queda molt
a segon pla. La multiplicitat de lesions en els diversos sistemes, l'existència del treponema en el fetge, en el cor i aorta (Warthin, Sabrazès, etc.)
orienta ràpidament el diagnòstic.
L'assumpte, però, canvia completament d'aspecte en l'adult. En aquest
podem trobar-nos davant tres eventualitats : [. un infectat en. diversos òrgans del seu soma i que ha sobreviscut ; 2. que apareix en ell una lesió
tardana sense contagi ; i 3, que la seva constitució està modificada en el
sentit de fragilitat i menor resistència a les diverses malalties, retard de
guariment en processos mèdics i quirúrgics, etc.
Els primer i segon, punts seran comentats en el capítol següent del pla
que ens hem traçat. Per comprendre el tercer exposarem un fet biològic
altament interessant i ja comprovat.
(iillet, capellà francès, tingué la paciència de criar durant cinc anys
consecutius tin tipus especial de conill originat d'una parella que nasqueren
amb un pelatge especial, els quals formaren la raça coneguda amb el nom
de Castorrex.
Hom cregué haver obtingut una varietat de gran interès per a la indústria pelletera car la seva pell és molt més preada, fins que Lienhart (i) demostrà que aquests animalets estaven malalts ja que aïllà de llur sang un
treponema, el Treponema Cuniculi. Però bé, l'assumpte es complica més
encara quan Perrot, tractant una parella amb bismut, veié reaparèixer el
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pelatge n o n n i ú en la descendencia. És precís remarcar que l'única anomalia
observada en les distintes generacions fou exclusivament la del pèl.
Llavors, Apert (2) establí la conclusió que la sífilis pot atacar tant les
cèl·lules del soma com les del g e r m e n , podent-se en aquest últim cas, transmetre una anomalia sense que trobem l a lues e n els a s c è i i d e n t s . Kn honor a
la precisió de nomenclatura hauríem, de parlar no de parasíiilis o metasííllis
(Fournierl sinó de i e l e s í f i l i s . Per altra banda, la senyoreta Laurent en la
seva tesi doctoral ens diu que la transmissió de la lues a través de diverses
generacions pot fer-se per línia materna o paterna i que la realitat de l'heredolues de segona i tercera generació és un fet indiscutible.

D'acord amb aquestes teories podríem explicar-nos dos aspectes del tema :
1. " Si la infecció ataca les cèl·lules somàtiques, el malalt naixerà amb
lesions de capacitat evolutiva més o menys intensa ;.
2. "" Si lesiona les cèl·lules germinals podrà no tenir cap lesió momentània, però segurament evolucionarà de dues maneres : a) vers una malaltia
cardiovascular o d'altres sistemes, 0 b) quedant en un estat de menor resistència. D'aquesta manera Waldope (3) s'explica la lesió de les artèries
pulmonars en. un malalt de 38 anys, per l'existència d'un terreny sifilític.
És precís remorcar que nosaltres creiem més acceptable la teoria model na
de Castex i Capdehourat (4) sobre la patogenia de 1'arteritis pulmonar crònica, que la clàssica de l'escola argentina. Recordem, entre altres, un cas (5)
d'aneurisma del ventricle esquerre que en la seva història comptava una fractura de fèmur de consolidació molt lenta i difícil i en el qual bastaren dues
injeccions de 914 perquè el procés seguís el seu ritme normal.
Ara b é ; ¿és possible demostrar l'existència d'aquest terreny constitucional? Francament no. Podem sols sospitar-ho sempre que no hi hagi cap
lesió 0 prova confirmativa, si obtenim un canvi de reaccionabilitat del malalt amb el tractament antisiíilític. D'això a alïrmar-ho rotundament, h i ha
un gran pas.

Lues i lesid cardiovascular
Dos aspectes ens presenta aquest enunciat : a) existència de la lesió en
néixer el malalt ; b) aparició tardana de la lesió.
En el primer cas inclourem tots aquells malalts que en la primera
infància i des que nasqueren, ha estat controlada d'una manera o altra llur
lesió.
Variades són les comunicacions de malalts d'aquest tipus fetes en el
transcurs dels anys. Davant d'elles hem de formular-nos, però, la pregunta
següent: ¿ és que la coexistència de sífilis i cardiopatia congenital, lesió
valvular, etc., autoritza a establir una relació de causa a efecte entre elles?
Més endavant ja insistirem sobre aquest punt.
També s'han publicat diversos casos de l'apartat b). C a h o t (6) en presenta un de 21 anys en el qual el dignòstic etiològic es féu per l'existència
d'una lesió específica de tíbia i una de pulmó també probablement del mateix origen.
Bertin i Gayet (7) citen l'observació d'un home de 47 anys amb estigmes
de degeneració mentals i somàtics i una estenosi mitral que consideren d'etiologia luètica.
Croizat i Le virat (S), en un noi de 22 an.ys sense cap altra lesió, Decourt
i Bascourret (9), en un de iS anys, fill d'un tabètic que als 13 anys no tenia
cap lesió ; Queyrat, Gandry i Degnignaud (10), en un de 22 anys en el qual,
als 14, apareix una estenosi mitral amb dilatació de l'artèria pulmonar, atribuint-li una etiologia específica per l'existència d'altres lesions somàtiques.
I així podríem anar citant observacions amb les quals podríem plantejar la
mateixa qüestió que hem enunciat anteriorment.
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On es localitzen les lesions? En tots i cada un dels elements del sistema
cardiovascular. En el miocardi (Mac Cullo^h ( n ) , Mut, Conner (12), Warthin, etc.) on es troba de vegades el treponema. Més freqüent és la localització aórtica (Stadler (13), Conner, Mac Cullogh, Etienne (14), Tliiago d'Almeida, Schlésinger (15), Fornario (16), entre altres). En els vasos pleurals
(Durante (17) ; constituint endoflebitis oblitérant de les venes hepàtiques
(Beitzke (18) ; en les artèries del cervell ; entre les mitjanes i petites (Conner) ; esclerosi renal (fitienne (19), Levy-Fraenkel, Forges). Heitz (20) ha
tractat diversos heredoluètics tots més joves de 30 anys que presentaven
hipertensió elevada.
És interessant fer notar que Ribbert (21) creu que malgrat la difusió
de tréponèmes que hom troba en la sífilis congènita, no hi ha lesió valvular.
Fischer i Her/.heimer no han pogut observar mai cap lesió sifilítica en les
valvules del nou nat.
Un tema de gran interès és la relació causal entre sífilis i cardiopaties
congènites, com ara veurem.

Lues i cardiopaties congenitals
No és possible trobar un acord entre les opinions dels diversos autors
sobre el paper etiopatogènic de la sífilis en les malalties congenitals.
Mentre els uns creuen en la intervenció ocasional de la lues com a factor
causal, altres en dubten.
Entre els primers tenim Clerc (22), de Stephano (23) que troba entre
32 cardiòpates congènits 23 de luètics, Lesné (24), etc.
En canvi, Donaldson (25), entre 84 malaltets d'afeccions cardíaques, sols
troba la Wassermann positiva una vegada.
Per la intervenció que la lues congènita pugui tenir en l'adquisició de
les cardiopaties en la infància, creiem interessant citar les observacions de
Mac Cullogh (26) el qual creu que sembla que aquella infecció no té ca])
intervenció en l'aparició de les lesions cardíaques adquirides.
Una vegada estudiada la localització i la relació de causa a efecte entre
lues i afeccions de l'aparell circulatori, anem a abordar els temes de diagnòstic.

Valor diagnòstic de la serologia
No discutirem aquí el valor de la serologia com a diagnòstic general de
lues, sinó que solament comentarem el que fa referència a la modalitat
hereditària.
Bertin i Gayet (27) ens diuen, que .la Wassermann és positiva en quasi
tots els casos d'heredolues, si bé en alguns és negativa malgrat l'existència
de lesions indiscutibles. Si la serologia és positiva, hom pot fer el diagnòstic
etiològic àdhuc en els casos dubtosos. Aquests mateixos autors, en una altra
comunicació (28), donen, a la reacció de Wassermann un gran valor per al
diagnòstic en els malalts d'estigmes no clars.
Thomsen i Hoas opinen que els resultats són comprovats tant en. l'heredosílilis tardana com en la dels primers temps.
Aquest optimisme dels autors citats no és compartit per tothom. É s
cert que la serologia és positiva en la majoria de casos de la primera infància, però les dades ja disminueixen intensivament quan ens acostem a l'edat
indicadora de l'estat adult d'un. malalt.
Podríem discutir quina de les reaccions serològiques té més valor. Així
Nicole i Fitzgerald (29) diuen que la Wassermann és la més deficient en
sensibilitat (66 % ) mentre que la de reacció de Kahn dóna un 88'3 % de
positivitat, quedant com intermediàries la de Meinicke i la de Sachs-Georgi.
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Es una cosa evident que en la lues adquirida la Wassennann sols és positiva en un tant per cent variable segons les estadístiques (d'un 65 % a
un 97 %, Brenner (loe. cit.). Aquestes xifres de positivitat encara queden
disminuïdes quan ens referim a l'hereditària en I adult. No menys afortunades són les reaccions del líquid cefaloraquidià ja que podem esperar quelcom d'elles si el malalt té lesions nervioses o disseminació suficient per a
poder modificar aquelles reaccions. Però en els casos de lesió aïllada de cor
o de certes regions de l'aparell circulatori, que és quan més falta ens fa
l'ajut del laboratori, llavors la positivitat queda enormement rebaixada.
(Juan es troben, dades d'anormalitat, o bé les diferents reaccions apareixen dissociades (positives les unes i negatives les altres), o són molt dèbils.
Acabarem aquest apartat dient que mantes vegades no podem valer-nos
de l'ajut del laboratori per a fer un diagnòstic patogènic i sols en certs
casos d'invasió de l'eix cerèbro-espinal podem tenir una guia de no massa
precisió.

Valor diagnòstic clínic
Ací se'ns presenten un sens fi de qüestions que és pràcticament impossible de resoldre, en l'espai disponible d'un article de revista. Creiem, però,
necessari insistir sobre : a ) valor de la lesió inicial ; b) estat latent de la
infecció ; c) de la coexistència lesiona! en altres sistemes ; d) relació causal
entre sífilis i trastorn cardiovascular ; e) diagnòstic anatomopatològic.
fl) La manca d'una lesió primària no ens permet de cap de les maneres
d'eliminar una sífilis adquirida. Lian i Venies (30) diuen haver observat
en 10 malalts de Hogdson amb Wassermann positiva, la manca de la lesió inicial en 8 d'ells i remarquen en cursiva : «el fet que el malalt no es cregui
atacat de sífilis no té cap importància. Entre els nostres 26 sifilítics atacats
de malaltia de Hogdson, 19 ignoraven que eren luètics». 1 més avall afirmen que l'absència d'estigmes clínics de lues no és prou per a eliminar
aquesta infecció. Moore, Danglade i Keisniger (31) troben que un 49 % dels
malalts examinats no tenien ni idea de llur sífilis, i Stokes en una estadística
de 200 malalts, una tercera part d'ells no sabien que eren sifilítics.
Gaté (44) recorda molt bé que la lues (congenital o adquirida) sols concedeix una immunitat passatgera, un estat refractari momentani lligat a la
infecció i , per tant, heredosifilítics amb manifestacions secundàries es poden reinfectar (sífilis binària de Tarnovvsky).
L'escassa intensitat de la lesió primària, les inoculacions extragenitals,
les transcutànies, la forma filtrant de Levaditi, etc., són factors que predisposen al fet que l'aparició de la malaltia passi desapercebuda.
h) Hom podria creure que quan. la lesió cardíaca i luètica apareix en
joves, això seria una prova a favor del caràcter hereditari de la malaltia.
Si bé correntment l'aparició de la sífilis cardíaca és, com a terme mitjà,
vers els 50 anys en l'home blanc i més precoç en els negres (Moore, Danglade i Reisinger), i segons Benner dels 40 als 69 pels homes i dels 40 als
79 per les dones amb una mitjana d'estat latent de 27 anys (Benner), o de
24 anys (Stadler), s'ha demostrat avui dia que aquest període latent pot
quedar extraordinàriament escurçat.
Stadler mateix diu que pot ésser menor de 3 anys. Brooks (32) cita dues
observacions amb lesions típiques de l'últim estadi de la. lues als pocs mesos
de la lesió inicial. Indubtablement que en aquests casos hi han circumstàncies favorables com'les citades per Schlesinger (33) que durant la guerra, en
els anys de fam, no era pas rar trobar als pocs mesos de la infecció trastorns
vasculars i nerviosos que ordinàriament sols es veuen passats alguns anys
de la manifestació inicial.
Nakajima i Ishiguro (34) ens parlen d'un home de 24 anys que als
3 anys del xancre morí bruscament, al qual trobaren clos gomes en el seu cor.

I finalment citarem el cas de Laubry i Marre (35) d'uns accidents bruscs
d'aortitis als 16 mesos d'aparició d'un xancre.
L'aparició de les lesions cardiovasculars no í-s pas patrimoni del període
terciari de la lues, car Gager (36) en cita en una proporció de 1 x 40 en el
període primari ; Oddo i Mattel (37) i Saggioro (38), en. el període secundari,
podent ésser benignes (arrítmies, extrasístoles) o malignes (hiposístoles o
asísteles).
Hens ací, doncs, que si és possible l'aparició precoç de trastorns cardiovasculars luetics, el factor que podria invocar-se en' pro del possible caràcter
hereditari queda sense cap valor.
c) S'ha donat com a prova, també, l'existència de lues en altres sistemes que per llur característica hom cataloga en l'heredosífilis. Kntre les
comunicacions citades en tenim alguna d'aquest tipus (Cabot, Bertin i Gayet, etc.). Dues consideracions hem de fer en aquest ças : una és que pot
coexistir nna lesió cardiovascular no luètico amb sífilis nerviosa, òssia, etc.
i l'altra és que els autors no estan d'acord sobre el valor diagnòstic d'aquest polifacisme.
Així mentre Korbsh (39) creu que la coincidència d'una aortitis i una
mel sa que, si no palpable, és grossa a la percussió, té un gran valor diagnòstic, tant 0 més que la Wassermann positiva ; en canvi, Laurent diu que
és difícil el diagnòstic quan es tracta de lues de segona i tercera generació
i sols el conjunt de símptomes, la scrologia i la reacció al tractament, ens
orientaran.
Coin a signes de valor en pro de l'heredolncs s'ha citat l'estrabisme
(Fournier», que Herti i Gavet troben de tipus convergent en un 29 % ^e
casos i divergent en un 29 12 %. La sordesa, les deformacions dentàries,
ultra totes les psicopaties i neuropatics que no és de la nostra incumbència l'enumerar.
d) Ara bé, si en. un malalt sifilític hereditari apareixen lesions cardiovasculars, ¿ estem autoritzats científicament a poder establir una relació de
causa a efecte ? Francament, no.
Pot molt bé un heredo luetic presentar una estenosi mitral reumàtica,
per exemple : ICs precís que les lesions que apareguin siguin netament de
les característiques que hom atribueix a les originades per aquella infecció.
Però, quines són aquestes malalties?
No pretendrem estudiar-lesi Són conegudes ja de tothom (Hogdson, aneurismes, etc.). E l que sí direm, és que cada dia s'aconsegueix rescatar més
càrdiopaties que abans s'englobaven entre les sifilítiques, i que Gallavardin i Gravièr (41) afirmen que és molt difícil distingir clíuicameut la insuficiència aórtica reumàtica de la sifilítica.
Sols l'ajuda de certs signes especials, la densitat i dimensions de l'aorta, el reforçament del segon to (Thiago d'Almeida (42) en les congenitals,
etcètera, poden fer-nos precisar el diagnòstic.
e) Anatomopatològicament les dificultats són enormes, car, àdhuc, moltes vegades, és difícil diferenciar les lesions cicatricials que corresponen a
la lues 0 a una altra inflamació crònica. La major freqüència de lesions
miocàrdiques interslicials i la troballa més freqüent del treponema en les
congènites, té el seu interès. (Hrnschke i Fischer, Duperie i Cautornt,
Warthin, Snyder) (45).
Els granulomes perivasavasorum poden trobar-se en una i altra classe
de sífilis.
No ens estenem més en aquest apartat, car no és de la nostra estricta
incumbència.
Resumint, doncs, tenim que és exposat qualificar com a luètica una lesió cardiovascular coincident en un sifilític hereditari (sempre que no siguin lesions que serien catalogades com a tais en un altre malalt) ; i que
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hom cs troba amb dificultats enormes en pretendre diferenciar
diopatia congènita d'una adquirida, comparant-les aïlladament.
(43) que no pot dir-se que una sífilis cardiovascular és congènita
ten, estigmes o lesions de la mateixa naturalesa en altres òrgans
Com a conseqüència de tot l'exposat, establim les següents
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Conclusions
I . ' Solament podem dir que un cardiópata adult i luètic és hereditari :
a) Quan hi ha lesions concomitants congènites.
h] Quan la lesió ha estat observada abans de tot contagi possible (píi
edat, medi ambient, anomalia genital, etc.).
c) Cas de poder eliminar-se rigorosament el contagi per manca de possibilitat del dit contagi. (Recordem l'escàs valor de la manca de la lesió inicial).
d) Per l'anamnesi familiar.
a.0. La lesió cardiovascular ha d'ésser típica de lues (aortitis, Hogdson,
aneurisma, etc.).
3. " Podem admetre l'herència de la lesió i l'herència del terreny.
4. " Pot coexistir una lesió cardiovascular no luètica en un sifilític hereditari.
5. " La serologia pot en uns casos orientar el diagnòstic. Kn la majoria no.
6. '1 Pràcticament sols ens interessa l'existència de la sífilis. K l pronòstic queda supeditat :
a) A la fase evolutiva de la lesió,
/i) A la resposta al tractament.
c) A les condicions residuals d'hidrodinàmia de l'aparell circulatori (dèbit cardíac, vascular perifèric, coronari).
d) A la importància lesional dels altres sistemes.
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S í n d r o m e s neurop.sicjuiàti'ic(ue.s en els keredoluetiics
pel D r . Santiago Montserrat,
De la C l í n i c a M è d i c a A . de la Facultat de Medicina de Barcelona i de l'Institut M e n t a l de la Sta. C r e u

En moltes ocasions i per diferents autors ha estat abordat aquest tema
sen.se que, però, s'hagi arribat i especialment en relació a l'adult, a conclusions d'importància de caràcter ampli i definitiu. Això és degut, en
bona part, al fet que el tema, en ell mateix, ja porta involucrades tota
una sèrie de dificultats que mantes vegades són impossibles de superar.
Cal escatir en primer lloc, si cl malalt que es considera és realment
heredoluètic. Aquest diagnòstic que, de fet, sol resultar relativament fàcil
en els infants, es va fent cada vegada més difícil en tant que l'edat augmenta. Per una banda els malalts més greument atacats han anat sucombint i sols queden aquells en. què les lesions han estat menys greus. Per
altra banda hi lia el fet de l'atenuació progressiva de les lesions en activitat, que contribueix a enfosquir el diagnòstic. Per a establir-lo, ens basarem en les dades subministrades per l'interrogatori, signes clínics i anàlisis.
L'interrogatori s'ha d'estendre en els ascendents no oblidant els avis,
car encara que no amb freqüència, es doneu casos en els quals la lues congènita de tercera generació ha atacat el sistema nerviós (Eournier, Gibert,
Igersheimer, etc.). Cal tenir en compte que ni la intensitat, ni l'edat de la
sífilis dels pares no guarda relació amb el percentatge de fills hercdoluètics i menys encara amb el de localització nerviosa del procés.
Els signes clínics no solen ser molt aclaratoris per al diagnòstic com
tampoc les anàlisis tant de sang com de líquid cefaloraquidià, car en tant
que l'edat avança, les reaccions serològiques esdevenen menys clarament
positives, i cal comptar que en la majoria de casos les trobarem fins i tot
parcialment negatives (reaccions dissociades). Tant és així que, en. els
adults, davant de reaccions francament positives, caldrà posar en dubte,
que llur causa sigui la lues congènita, puix encara que aquesta existeixi,
segurament que el veritable motiu era una sífilis adquirida (binària), no
massa excepcional.
Un eop diagnosticada la lues congènita s'ha d'averiguar la relació de
dependència que pugui haver-hi entre aquesta i els trastorns que el malalt
presenti, car no és recomanable d'atribuir a l'heredolues d'aquests malalts tota afecció, la causa de la qual no estigui del tot clara. Amb relativa freqüència, amb l'herència luètica sol haver-hi l'alcohòlica, la tuberculosa o altres de semblants que actuen, paral·lelament amb ella i dificulten l'averiguació de la part en què cada una intervé. Tampoc no és aconsellable en aquest sentit l'estudiar el percentatge d'heredoluètics que hi ha
entre els malalts mentals i nerviosos, com han fet alguns autors, volent-ne
treure conseqüències etiològiques.
Comparant la bibliografia publicada sobre aquest tema, es veu que
abans, quan el diagnòstic no es feia massa acuradament, s'atribuïa més
importància que no pas ara al factor heredoluètic en l'etiologia de les malalties mentals i nervioses. Avui encara, en general, els autors francesos
hi concedeixen més importància que els germànics. Així i tot, el sistema
nerviós no es mostra ni de molt tant atacat per la lues congènita com al-
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tres òrgans i sistemes tais com el fetge i f aparell locomotor del nen per
exemple (Rumpf, Heubner, etc.).
El sistema nervios pot ser lesionat per l'heredolues en diferents èpoques i per procediments molt diversos. En el període fetal, ja pot háverse originat el procés, de manera que en. néixer el nen pot presentar estigmes nerviosos que l'evidenciïn. En molts altres casos el nen ha nascut
aparentment sa i l'afecció no s'inicia fins més tard. Ho pot fer en èpoques
diferents, àdhuc en edats un xic avançades, com en el cas de Müller, en
el qual el començ de la paràlisi, mal anomenada aquí jovenzana, va tenir
lloc als 42 anys.
L'afecció nerviosa pot ésser de vegades el primer símptoma d'una sífilis congènita. Kohts, Gross, Caspary, Dowse i altres autors han posat
de manifest la presentació de síndromes neurològiques en infants heredoluètics de diferents edats que fins aleshores no havien mostrat símptomes de
cap mena, que descobrisin la seva herència.
La lues congènita pot actuar o bé per lesió germinal, posada en dubte per
alguns autors (Husler), o atacant d'una manera directa el teixit nerviós
0 d"una manera indirecta a través dels teixits vasculars, glandulars, etc.
Donada aquesta multiplicitat de mecanismes, no és d'estranyar, com remarca Fournier, que la lues congènita pugui originar totes i cada una de
les síndromes neurològiques.
En molts dels nens heredoluètics pot posar-se de manifest l'espiroqnet
en el seu sistema nerviós. Toyofuku l'ha trobat moltes vegades en la substància blanca i gris, meninges i vasos cerebrals. Però no sols en els nadons, sinó àdhuc en adults heredoluètics pot trobar-se l'espiroquet o les
lesions sifilítiqucs genuïnes (Lepine, Charcot). Ranke ha descrit la presència d'espiroquets en els plexes coroides on produirien lesions que explicarien l'hidrocèfal concomitant. Cnopf, Hathevvson i altres han descrit
gomes meningis d'origen heredoluètic. Aquestes lesions gomoses, però, són
bastant rares (Heubner).
Ranke és, potser, l'autor que ha fet estudis més detallats sobre l'anatomia patològica del cervell dels fetus herédosifilítics. En el teixit nerviós
moltes cèl·lules les va trobar destruïdes amb neoformacion.s reaccionáis de
tipus inflamatori. L'endoarteritis i els focus hemorràgies eren abundants
1 dispersos pev les diferents parts del teixit encefàlic. També en els vasos
pials i en alguns llocs veïns del còrtex s'hi manifestaven lesions concomitants.
Focus d'encefalomalàcia i encefalitis poden ésser originats, també, per
la lues congènita, encara que Oppcnheim, Recklinghausen i altres autors
treuen importància al factor heredoluètic.
Generalment en els adults heredoluètics es troben alteracions tissulars
molt semblants a les produïdes per la sífilis adquirida. En aquesta hi ha
més tendència, però, a la formació de processos més limitats. Per altra
banda, tant els processos meningítics com els gomosos, vasculars, etc., poden freqüentment trobar-se com a lesions nervioses heredoluètiques. Aquestes solen atacar a la vegada diversos sectors de l'eix nerviós.
La medul·la es troba també atacada en alguns casos dc sífilis congènita,
però no sembla que pugui estar-ho isoladament, sinó en combinació amb
altres lesions nervioses, degudes també a l'heredosífilis (Siemerling, Nonne). Ara bé, clínicament els símptomes medul·lars poden presentar-se d'una manera gairebé única, podent fer creure que els altres segments nerviosos estan indemnes.
Altres òrgans principalment els glandulars, poden estar alterats, per
l'heredolues, donant lloc d'una manera indirecta a síndromes nervioses combinades, algunes de les quals recorden la de la malaltia de Wilson.

A

N

A

Kls quadres clínics de la neurolüea congènita són condicionats en gran
part per l'èpoça en què es desenrotllen. Kn l'època fetal, en trobar òrgans
que estan encara en període formatiu, lii produeixen alteracions molt intense;. Illx'rt, descriu el cas d'un nen en el qual mancava tota la substància blanca cerebral, trígon, tubèrculs mainillars, gran part de la via piramidal, fibres del nervi òptic, etc. Alguns casos de microcefàlia, anencefàlia, microgíria, etc., són atribuïbles també a l'iicredosífilis. Així mateix
nombrosos casos d'hidrocefàlia, deguda a diversos mecanismes : lesions
vasculars amb exsudació de líquid ; paquimeningitis hemorràgiques (Heubner) ; processos meningis combinats amb obstruccions vasculars (BiedertVogel) ; lesió dels plexes (Eisner) ; gomes ventriculars i ependimaris (Virchow), etc. No entrarem en detalls que més aviat corresponen a altres llocs
d'aquest número ; com tampoc i per igual motiu, no descriurem les meningitis sifilítiqucs del nadó ; sols direm que l'iiidrocèfal pot no donar lloc a
símptomes nerviosos o contràriament pot presentar-los i fins esdevenir greus
i arribar a la idiòcia, convulsions, contractures, etc.
La idiòcia, la imbecil·litat i altres formes de debilitat mental, poden presentar-se en els heredoluètics. Segons Daytom, el percentatge de casos en
què la sífilis congènita és veritablement la causa d aquestes afeccions, és
molt escàs. Aquest és un punt que ha estat objecte de moltes investigacions
i d'haver-se arribat als resultats més diversos. Així Wacbsmuth sols va
trobar un cas de luesi congènita entre 185 idiotes. Hübner, en canvi, calcula
en un 23 % el percentatge dels idiotes heredosifilítics. Aquestes divergències depenen en gran part del divers criteri que es segueix en la confecció
de les estadístiques. Per regla general, el dèficit mental dels heredoluètics
es fa progressiu amb l'edat.
La idiòcia mongoloïde seria deguda a l'heredosífilis segons alguns autors (Stevens) ; és molt discutible.
La debilitat constitucional que presenten la major part dels infants tarais per la lues, sol anar acompanyada per una gran. irritabilitat de tot el
sistema nerviós. Rs per això que hi ha en ells una gran tendència i per
les més petites causes, a les contractures i accidents convulsius més diversos. Aquests estats no són específics de l'herència luètica, car es presenten en molts fills d'alcohòlics, tuberculosos, debilitats, etc.
Kn més del 40 % d'iicredoluètics amb queratitis, Igcrheimer ha pogut
observar en èpoques posteriors lesions del neuro-eix.
L'epilèpsia és una trobalhi molt comuna entre els heredoluètics ; si més
no, és una manifestació de la menor resistència del seu sistema nerviós
(Reynold Kowalewsky, Biswangcr). La síndrome en si, per altra banda,
no presenta res de particular en relació a les síndromes epilèptiques d'altre
origen.
La paràlisi jovençana, que és una de les afeccions heredoluètiques més
importants, sol tenir el seu començ entre els 10 anys i la pubertat. H i ha,
però, grans variacions en la seva època d'aparició. Així, deixant de banda
el cas de Millier ja esmentat, podem citar el de Takéouchl corresponent al
d'un nen de 3 any» i n mesos. Molts casos són d'aparició tardana per anar
precedits d'una tabes, és a dir, per ésser casos mixtes de taboparàlisi.
Schmidt-Kraepelin basant-se en les seves observacions ha arribat a deduir
que per terme mig sol haver-hi un espai de 20 anys entre la data de la
infecció paterna i la d'aparició de la paràlisi jovençana. E l fill que
generalment és atacat per aquesta afecció, sol ésser el tercer. La paràlisi
jovençana ataca aproximadament per igual ambdós sexes.
Segons Alzheimer, la duració de la malaltia és d'uns 4 anys i mig. El
curs és més lent que en el de la paràlisi general dels adults. La duració
de la malaltia sol estar en raó inversa amb l'edat en què es presenta.
Els símptomes solen, en essència, ser els mateixos en la forma jovençana i en l'adulta. Les diferències són més aviat originades pel distint
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grau de desenvol upa ment del sistema nerviós atacat. Per això la demència, que sol tenir una forma progressiva senzilla en la paràlisi jovençana,
s'assembla més a les diferents formes de debilitat mental congènita com
més jove és l'individu afecte. Kls coneixements més senzills que cl paralític adult conserva, desapereixen totalment en el pacient afecte de paràlisi jovençana. En els menors de 14 anys la parla, l'escriptura, les operacions aritmètiques més senzilles solen realitzar-se molt defectuosament. La
personalitat continua romanent infantil ; els sentiments, làbils ; les idees
de grandesa no són freqüents. Kls fenòmens d'impotència motora solen ja
manifestar-se precoçment. Els trastorns de la marxa i els atacs epilèptics es
presenten sovint. Igualment són freqüents l'atròfia òptica, la rigidesa pupillar sola o combinada amb midriasi (Stocker). Els atacs apoplèctics són
rars.
El començ de la malaltia sol ésser lent. Els primers símptomes acostumen a ésser els mals rendiments intellectuals i la indiferència afectiva. A l gun cop hi ha precocitat sexual. Quant a trastorns subjectius, deixant a
part alguna vegada Ics cefalàlgies, són poc freqüents.
Les remissions espontànies són molt rares.
L'anatomia patològica d'aquesta afecció, eu termes generals, coincideix
amb la de la paràlisi general progressiva de l'adult. En la paràlisi jovençana,
Straussler ha observat polinucleació en les cèl·lules de Purkinje i dilatacions
en les prolongacions cel·lulars. Aquest autor i altres admeten una connexió
entre la pàralisi jovençana, la idiòcia amauròtica i l'atròfia cerebellosa congènita, basant-se en els seus estudis anatomopatològics.
La tabes pot presentar-se realment en els herecloluètics, encara que no
sota una forma intensa. Alguns casos descrits com a tabètics són, però,
d'atàxia de Eriedreich (Dydynski), altres ho són de lues cerebroespinal o
d'esclerosi múltiple. L'edat de presentació de la tabes jovençana és molt
variable, encara que en general és anterior a la de la paràlisi jovençana. En
el cas de Dydyski la tabes es presentà als 5 anys d'edat ; en el de Heubner,
als 25.
En molts casos hi ha símptomes tabètics isolats sense que pugui diagnosticar-se una veritable tabes.
Els casos d'apoplèxia cerebral d'origen heredoluètic són molt rars. U n
dels pocs descrits és el de Gowers. Més freqüents són les alteracions vasculars lieredosifilítiques de tipus Heubner, que es poden presentar o soles o
en combinació amb altres lesions gomoses, escleroses, etc.
Homen ha descrit una afecció en la qual a les lesions nervioses se n'hi
unien d'altres especialment hepàtiques, i originaven quadres clínics que recordaven la paràlisi jovençana i la síndrome de Wilson. Les funcions hepàtiques alterades contribuirien a caracteritzar el quadre clínic. Antra, Sommer
i altres han descrit casos semblants.
Kn fi, totes les síndromes neurològiques podeu ésser imitades per les
afeccions nervioses heredoluètiques : la paràlisi espinal espàstica (Hoffmann,
Eriedmann), la polimielitis anterior, l'esclerosi múltiple, la idiòcia amauròtica de Tay-Sachs, síndromes cerebroespinals complicades (Siemerling,
Mendel), etc. Nistagmus, de vegades completament isolat (Igersheimer), alteracions pupil-lars diverses, sordària (per lesió laberíntica o del propi nervi
acústic), lesions del nervi òptic, paràlisis diverses dels nervis cranials, etc.,
poden presentar-sé isoladament o en combinació amb altres símptomes.
Quadres histèrics i histeriformes (Nonne), infantilisme psíquic, anomalies de caràcter i defectes ètics (Foiïrnier, Plant) i psicosis diverses poden
tenir l'heredolues per causa. Encara que s'han, descrit alguns casos d'esquizofrènia en què la sífilis congènita era posada cora a causa, és molt dubtós
que en realitat ho pugui ésser.
Per al tractament, vegi's el capítol corresponent en aquest mateix número.
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Sens dubte, a causa de la seva poca freqüència, el metge davant d'una
afecció osteoarticular acostuma a negligir la possible etiologia luctica. Kn
aquest fet recolza aquell aforisme francès que fa : «I.es médecins de SamtLouis devraient penser plus souvent à la tuberculose, ceux de Herck plus
souvent à la syphilis», aforisme que Privat completà amb aquest afegitó :
«Tous devraient encore plus souvent penser au scrofulate de vérole», car
en clínica resulta molt difícil la separació entre els quadres de tuberculosi
i els de sífilis i no són tampoc rares les coexistències d'ambdues malalties.
Guiats per la nostra experiència personal hem de declarar que les lesions osteoarticulars heredoluètiques són rares en els lactants o, si més no,
són. moltíssim menys freqüents del que ho són les manifestacions cutànies.
Aquesta constatació sembla que pot trobar un recolzant lògic en el fet que
les osteoartropaties del nadó impliquen un tal grau d'intoxicació fetal que
resulta incompatible—gairebé sempre—amb la supervivència extrauterina.
Això explica també els avortaments múltiples i motiva que bagi esdevingut norma invariable el començar l'interrogatori dels casos sospitosos amb
rinquiriment del nombre i forma dels embarrassos truncats i dels naixements de criatures mortes que han precedit la naixença del subjecte motivador de la història clínica. Moltes vegades de l'interrogatori que encapçalarà la història pot deduir-se que un tractament específic intens, instaurat
pel metge al qual fou demanat un consell per tal de combatre la fatal successió de gestacions fallides, ba fet possible la naixença de l'infant que
ha motivat la història, però en aquestes circumstàncies són majoria les vegades que la lesió osteoarticular correspon al grup de les que pmlem anomenar manifestacions tardanes. Puc excusar-me de dir els meus escrúpols
sobre la diferenciació i escatiment de la naturalesa, congènita o adquirida,
de Ics manifestacions luètiques osteoarticulars que fan llur presentació en
organismes adults. Altrament, convé no deixar sense menció la possibilitat de confondre amb la sífilis congènita les manifestacions luètiques que
pot presentar l'infant i l'adult que foren alletats per una dida espiroquetòsica.
Tot amb tot, anem a exposar d'una manera abreujada les lesions osteoarticulars heredoluètiques que el clínic pot trobar en la seva pràctica i que
convé que sàpiga diagnosticar i tractar.
Kn els nou nats i els fetus hom troba lesions en forma d'ostecondritis
perfectament identificades per mitjà dels raigs X . Segons diu Thomseu, en
142 estudiats per ell, ha pogut constatar que un 86 % presenten afeccions
de tots els nuclis i de tots els cartílags de formació òssia. Segons Hochsinger, la malaltia dels cartílags epifisaris dels ossos llargs comença sempre
en la vida intrauterina, mentre que la inflamació de la part lligamentosa i
la dels teixits de conjunció perioòssia que embolcallen l'esquelet es produeix, gairebé sempre, en la vida extrauterina. D'ací es desprèn que
l'osteocondritis epifisària de Wegner és una malaltia fetal, mentre que la
periostitis cranial hiperostòsica difusa és sempre una manifestació luètica
extrauterina del lactant.
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Entre les manifestacions osteoarticulars prematures de la sífilis congènita cal establir una diferenciació d'acord amb llur substratum i també a
base de llur manera d'agrupar simlròmicament llur simptomatologia. Així
s'ha d'establir un criteri patogènic diferent per a explicar les afeccions
dels ossos llargs, dels ossos curts, dels que integren cl crani i la cara i , finalment, interessa fixar les bases de diferenciació del raquitisme i la sífilis congènita.
Les toxines dels espiroquets i els mateixos espiroquets que pul·lulen pels
teixits fetals tenen un tactisme positiu molt notable per a les estructures
osteògenes del fetus i , per tant, hom troba els espiroquets en particular
profusió en les zones on la creixença òssia és més activa. Paul Schneider
demostrà l'existència d'enormes apinyaments espiroquetòsics en els espais
cartilaginosos, en les zones d'ossificació i en les anfractuositats osteogèniques del periosti : També, aquest autor, demostrà la persistència dels espiroquets en unes zones mentre desapareixien successivament d'altres, circumstància que explicaria la tendència récidivant de la sífilis congènita.
En els cartílags epifisaris dels ossos llargs, la lues heretada es manifesta per trastorns de la metaplàsia de la substància fonamental cartilaginosa, després va seguida d'un creixement anormal de les cèl·lules del cartílag i de focus necròtics i processos anòmals de la calcificació per manca
de fixació dels osteoblastes. La circulació també és alterada per defecte de
la xarxa vascular. L'eixamplament i la confluència dels espais cartilaginosos,
dóna la impressió—com diuen Rossinski i Hochsinger—d'un aparent duplicat de la zona de calcificació primitiva. Més tard, els trastorns d'ossificació periòstica es tradueixen per ossificacions suplementàries i superposades que constitueixen veritables hiperòstosis juxtaposades en forma de
capçs, visibles a la manera d'ombres i ratlles a l'entorn de l'os primitiu.
Juntament a aquesta periostitis ossificant difusa hom constata una cartilaginosi de la regió limitant epifisària que prepara una solució de continuïtat.
Macroscòpicament es poden distingir, segons Wegner, tres períodes d'osteocondritis. En el primer, la zona de calcificació del cartílag és ample i
irregular. Si hom la talla amb bisturí, sagna a causa de la forta hiperèmia. En el segon període hom constata l'estabilització de l'eixamplament
ossi en forma de morter a nivell de la zona compresa entre el cartílag epifisari i la diàlisi. E l tercer període es caracteritza per la formació d'un
teixit granulós subcondral tan poc resistent que hom pot considerar-lo com
responsable de la migrada adherència que és constata entre l'epífisi i la diàfisi, adherència que queda establerta siniplement pel periosti engruixit. A i xò explica la facilitat amb què una petita força o una simple contracció
muscular puguin provocar el despreniment epifisari. Aquest despreniment
pot presentar-se en el període fetal i cal que hom no el confongui amb l'osteogènesi imperfecta o l'osteopsatirosi fetal, afecció que motiva que el fetus aparegui amb fractures múltiples de l'esquelet, però sobretot localitzades a les diàlisis.
La roentgenología proporciona el mitjà de diagnòstic més estimable per
a circumscriure la sífilis congènita. Sobretot forneix el mitjà explorador
de preferència, car el diagnòstic és clínicament molt difícil si hom ha de
fer-lo a base de símptomes i reaccions serològiques que resulten sovint dubtosos.
La imatge a la pantalla acusa un eixamplament de la zona de calcificació dels ossos llargs amb infundíbuls irregulars i engruiximents periòstics. Quant a la freqüència de les localitzacions hi ha disparitat de criteris,
car, mentre Erànkel, Barbier i Hochsinger indiquen com a localització més
freqüent el colze, Reyes parla de la distal, de l'epífisi, de l'húmer, Tlioenes, de la distal, de l'avantbraç, Wegner, Schmidt i Heumer de l'epífisi
distal del fèmur.

A

N

A

En el període de despreniment epifisari» les imatges radiogràfiqnes ofereixen una gran semblança amb l*s de la malaltia de Barlow, per bé que,
clínicament, la primera es presenta molt precoçment i la segona, en canvi,
ho fa cap a la fi de l'alletament, (i)

Símptomes í diagnòstic
Ja havem dit que els símptomes radiològics i clínics consisteixen en abombament de les extremitats, engruiximent dels punts de proliferació òssia i
cartilaginosa. Molt sovint es constata una inflamació a nivell dc les insercions
tendinoses, fortament dolorosa a la pressió.
Els trastorns de la motilitat es tradueixen per manifestacions, parèsiques i espàstiques. Aquestes darreres són les que en l'infant en període
d'alletament han estat descrites amb el nom d'hipertonies sifilítiques i es
caracteritzen per llur independència dels trastorns nerviosos. Aquesta particularitat justifica la normalitat de les reaccions. En canvi, llur base anatomopatològica és el despreniment epifisari acompanyat de contractures.
Aquest fenomen té un gros valor diagnòstic per a establir una diferenciació
entre aquest procés i les pseudoparàlisis dels membres superiors que són
generalment flàcides.
S'ha discutit molt sobre l'etiologia d'aquestes pseudo-paràlisis. Alguns
autors les consideren degudes a una contractura muscular d'origen central,
d'altres, en canvi, les atribueixen a una inflamació específica del periosti
que cobreix els llocs d'inserció muscular. D'acord amb aquesta darrera manera d'opinar caldria considerar la posició adoptada pels membres com resultat directe de l'afecció d'uns determinats muscles.
Cal distingir aquest procés de la p s c i i d o - p a r à l i s i de P q r r a i que es presenta en els infants entre la primera i la sisena setmana de la vida i va
acompanyada d'exantemes.

Afeccions dels ossos curts
Les afeccions dels ossos c u r i s tenen una gran semblança amb l'espina
ventosa, interessen diverses falanges ensems, tant de les mans com
dels peus, però no afecten ni les articulacions, ni els teixits tous de la perifèria. Kadiogràficament, el periosti presenta en aquest procés un engruiximent i una sobreposició d'ombres paral·leles a ell. En un període més avançat—durant els primers anys de la vida—pot escampar-se el procés i interessar les parts toves i envair les articulacions veïnes. En aquesta forma
d'artropatia crida, però, l'atenció l'escassa dolor que hom provoca en mobilitzar l'articulació.
E l diagnòstic diferencial entre la falangitis sifilítica i l'espina ventosa
tuberculosa és gairebé impossible de primer antuvi. Però la manca de supuració, la no afectació de les parts toves, la manca de dolor i , sobretot,
la regressió ràpida del procés sota l'acció d'un tractament específic, farà
possible la diferenciació per bé que, de vegades, poden associar-se i conviure conjuntament els dos quadres morbosos i , aleshores, les dificultats
prenen excepcional magnitud.

Afeccions cranianes
Quant à les afeccions c r a n i a n e s , cal consignar que el crani pot ésser
afectat per les toxines luètiques i experimentar un reblanimcnt total. Per
contra, altres vegades hom pot constatar una exagerada fixació de sals de
(i)

Per a l'eslmli ropnt^ennlítfiii-.-u'onsollem l'Alins (îe K. Vrílnkol -iDk' Konfirnilalcr Knoclien sífilis in Roent-
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calci que es tradueix per la formació d'hiperòstosis i , més endavant, per
la presentació d'un quadre mixt, és a dir amb formes de reblaniment interposades entre zones de condensació.
Cal registrar una hidrocefalia sifilítica que s'assembla molt a la del raquitisme. L l u r diferència radica en el fet que la primera és més precoç en la
seva presentació i , en general, no va acompanyada de deformacions toràciques. En aquest punt resulta molt interessant fer un incís a propòsit de la
possible confusió que pot produir-se entre les osteopaties luètiques congènites, sobre tot l'osteocondritis, i el raquitisme, l'escorbut i les tuberculosis
òssies.
A casa nostra el raquitisme és d'origen tòxico-alimentari i , per tant, no
afecta mai la forma del raquitisme dels països nòrdics, en els quals cal considerar el procés com una simple carència deguda a la feblesa de les radiacions solars (raigs químics fixadors de la calç). A favor d'aquest criteri no
cal sinó contrastar la duresa de l'os en fer una osteotomia correctora—fàcil
de fer a Alemanya i , per contra, molt dura i costosa de fer en el nostre
país. Altrament el raquitisme ací es presenta tardanament i això evita la
seva confusió amb la sífilis congènita. La malaltia de Barlovv o escorbut,
encara que és rara, acósturaa a presentar-se més tard, cap el quart mes de
la vida, i va acompanyat d'hematomes subperiostals. La tuberculosi òssia,
en general, no afecta tot un sistema ui acusa lesions simètriques.

Sífilis tardana
Hom acostuma a distingir una forma d'osteïtis hiperplàsica difusa, una
periostitis i formes gomoses. No és rar trobar aquestes formes reunides en
un mateix individu i fins en un mateix os.
L a forma hiperplàsica és la forma tardana de la lues congènita i pot afectar indistintament els ossos llargs i els curts, però la seva preferència és,
generalment, per a la tíbia.
La tíbia en aquest cas pren la forma característica de beina de sabre.
De vegades el malalt té febre, anàlogament al que s'esdevé en la sífilis ad-,
quirida.
A voltes es constaten petits abombanients periòstics de fornia aguda,
disseminats en localitzacions diverses de l'esquelet, tant en els ossos
llargs, com en els curts i els plans. La consistència d'aquestes tumoracions és semidura, són doloroses a la pressió i poden curar deixant una
depressió. Algunes vegades s'obren a l'exterior espontàniament i si el procés tendeix a guarir hom constata la formació d'un conjunt de cicatrius
adherents.
Contràriament al que s'esdevé amb la sífilis congènita precoç que respecta les articulacions, la forma tardana pot afectar-les i ho fa de dues maneres :
1. ' Afeccions articulars que no interessen l'os ui el cartílag. En
aquests casos—que, generalment, tenen, una localització de genoll — o es
tracta d'una fornia hidrartròsica crònica simple, no dolorosa, sense trastorns de mobilitat i amb participació de la càpsula, boives i sinovia!, o es
tracta d'una forma hiperplàsica en. la qual de més a més de la simptomatologia de la forma anterior es podeu constatar cossos estranys. Aquesta
variant sindròmica pot afectar i n d ú s les petites articulacions.
2. " Afeccions articulars que ultra interessar els elements de contigüitat
esquelètica afecten les epífisis. Aquestes formes són molt semblants a l'artritis tuberculosa quant a l'aspecte, però es diferencien d'ella quant a la localització, a la mobilitat i el dolor.
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L'artritis tuberculosa, efectivament, acostuma a ésser monoarticular. En
canvi, la sifilítica o bé és simètrica o afecta diferents articulacions al mateix temps. També l'artritis tuberculosa pot presentar-se en forma poliarticular, però quan es produeix d'aquesta manera, com succeeix en els casos
de localització vertebral, ho fa per etapes.
L'artritis tuberculosa bloqueja aviat l'articulació i limita, per tant, sensiblement la mobilitat. En canvi, en l'artritis sifilítica Contrasta la poca l i mitació de mobilitat amb l'extensió de les lesions.
Quant al dolor, cal remarcar que és escàs en les artritis sifilítiques mentre que succeeix el contrari en les tuberculoses.
Per a completar aquestes dades diagnostiques, caldrà que afegim la conveniència de no negligir el concurs del laboratori amb les seves aportacions
d'ordre serològic ?
Fuig del nostre tema el comentar—per tal com són massa coneguts—els
estigmes de la lues congènita que el clínic constata durant la segona infantesa : trastorns de desenvolupament, infantilismes, retard d'evolució articular, deformitats cranials, hidrocefàlia, prominencies, asimetries, dents
de Hutchinson, etc.
Altres companys s'encarregaran dc glossar, en aquest mateix número,
aquestes formes i d'altres que jo puc ometre. Únicament m'interessa per
cloure aquest treball recordar que la triada de Hochsinger en els casos de
dubte diagnòstic enfront d'una osteoartropatia, té un gran valor decisiu
a favor de la sífilis congènita. La triada de Hochsingcr es resumeix així :
1. "
ample

Deformitats esquelètiques [deformitats cranials, cap olímpic, nas
(zaltelnase)'].

2. "" Cicatrius radiades als llavis i comissures.
3. "

Ganglis cubitals.
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l ) r . Francesc Bortlnn

( )íialiii(>lr¿-<lc 11 lospiiiil dt In Smiiii Creu i Sani Pan, (l<- Barcelona

Té la lues liereclitàri;i, un conjunt simptomàtic tan nombrós i complex
que no és pas cosa fàcil en tots els casos fer la seva ordenació per a establir un diagnòstic cert, més que més quan és molt difícil una anamnesi
exacta, car la infecció del fetus dins de l'útCT no sempre es pot asegurar.
A més, les anomenades distròfies vénen a complicar el quadre i augmentar aquesta confusió. Ks per això que cal tenir en compte que les alteracions que determinen no depenen de 1 acció directa del treponema, sinó
que aquí tan sols es tracta de la transmissió dels caràcters que es troben
amb molta freqüència en els atacats d'aquesta tara hereditària.
Aquestes d i s t r ò f i e s poden refer r-se a tot l'organisme, és a dir, presenten un caràcter general, com són l'atrèpsia, el retard del desenrotllament,
infantilisme, obesitat, etc. ; o bé són purament locals com les alteracions
dentàries, òssies, etc. Ij<SS primeres són menys característiques perquè altres causes determinants ultra la lues poden protluir-les. K n general es
creu que depenen de la Mies endocrina (Grenet).
Cal també esmentar que les manifestacions inicials de l'heredolues poden afectar tots els òrgans, en major o menor grau, modificant el mitjà
humoral, creant un terreny especial característic eu tots els sifilítics anomenat per Hutinel terreny heredoluèt^C, que segons el dit autor fins als
,í o 4 mesos del naixement pot donar lloc a greus manifestacions, amb perill de la vida, però que un tractament adequat, promptanient instituït i
insistent (tractament d'atac) pot fer regressar i fins guarir.
La infecció intrauterina del fetus es fa, sens dubte, per via plaeentària, la qual cosa suposa com a condició absoluta una afecció luètica de la
mare durant l'embaràs.
S'ha cregut també (Max Kassowitz i Hachsinger) que la infecció podia
fer-se per via paterna directa, és a dir, el treponema conduït directament
a l'òvul per mitjà de l'esperma, en el qual cas la mare representa no tan
sols un paper passiu, sinó que per aquest mecanisme assoliria una immunitat a la lues (Llei de Colles-Haumes).
Precisament per haver-se trobat la Wassermann positiva en moltes d'aquestes mares ha estat combatut i posat en dubte aquest mecanisme de
transmissió de la lues.
Rs de molta importància per al diagnòstic de l'heredolues observar i
recollir atentament totes les dades i antecedents dels pares, especialment de
la mare, car els encastameuts i morts en néixer i fins morts prematures tenen molt valor i peden aclarir molt la situació. Per part del pare s'han
de cercar amb tota cura els estigmes o les relíquies de l'afecció, sigui hereditària o bé adquirida ; per exemple : trastorns pupillars, cicatrius de
gomes, lesions òssies i de fons d'ull, etc.
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Tampoc hom no pot oblidar
el fet possible d'una dida luètica que pot infectar un nadó sa,
i determinar-li alteracions que
podien fer suposar una lues paterna.
De totes maneres la lues hereditària apareix ja des del naixement amb signes característics
que sumats als que poden presentar els pares, ens ajuden a
aclarir la situació no sempre del
tot clara, si bé cal tenir en compte que en molts casos es tracta
de lues no sols de la primera generació sinó de la segona i fins
de la tercera (Igersheimer i E.
T . Collins). Marfan els classifica
en : s i g n e s de certesa
dc p r o b a b i l i t a l .
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signes

Són considerats com Signes
i/c certesa • en el lactant : el
pèmfig, especialment
de les
mans i plantes dels peus, coriça, color groguenc de la pell i
aspecte senil de la fàcies plena
d'arrugues. Eisures i cicatrius
en el nas i comissures labials i
palpebrals, ganglis ben evidents
no dolorosos a la regió cervical
<> en. altres indrets veïns (supraepitrodearsl, nutrició deficient,
pseudoparàlisi de Parrot, esplenomegàlia abans del tercer mes.
I''l(f. L TIpiM hurodoluéUc, (Xena ilo l i anys ami) coiio-ri'thiUi^ als
A mesura del creixement es- <lo,s ulls i rOffOtltatB B la cresta ilo la tíbia dreta). (Obsorvncló ilc
l'Hospital de la Santa Crrn i Sant l'all).
devenen trastorns de l'esquelet .
talla migrada o petita, exòstosi
o pèrdues de substància òssia (deficient ossificació) del crani, cicatrius cutànies adherents, volta palatina ogival, enfonsament del dors del nas (nas de
boxador), rugositats i exòstosi a les crestes
de les tíbies. Sordària (lesió del n. acústic),
artritis d J genoll i dents Elutchinsotti
Com a manifestacions tardanes podem afegir la meningitis, paràlisi facial i d'alguns
músculs oculars, paraplegia espàstica, queratitis parenquimatosa, retinitis, entre les
més freqüents.
S6n signes de probahilitai : la melena, adenitis supraepitroclear bilateral, convulsions, l'origen del qual no resulta clar, estrabisme convergent essencial, hidrocele irreductible amb induració del testicle i vegetacions adenoides abans del tercer mes.
També, la hipertròfia del timus, els vòmits,
retard o atur del desenrotllament, raquitisme, especialment de predomini cranial, anèmia, debilitat, naixement prematur, retard
Plg. H. DeátodeRutohlnwm-
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d e 1 desenrotllament
liualgrat una alimentació normal.
En
l'adult tenen
molta significació les
alteracions dels ossos
del crani que donen un
aspecte típic i especial :
front olímpic i l'anomenat c r a n i o c a p u l
natiforiiie
(protuberància excessiva de les
eminències frontals i
parietals), microceíàlia,
nas en forma de sella i
les ja esmentades cicatrius i fisures nasals,
labials i palpebrals, alteracions dentàries, oculars, auditives, exostosis tibials i lesions
aòrtiques.
Fig. I I I . Corin-refinin* lirrrilolmlicM. (Tipus I <lo SidUsr-Iliisuenin).
(De H. KOlinér).

Pel que fa referència a l'aparell visual,
s'ha considerat la forma oval de la còrnia en sentit vertical amb o sense queratitis parenquimatosa, com a signe cert de la lues hereditària (Antonelli, Fuchs i Rüdel).
Antonelli cita un cas que coincidia amb el crani oxicefàlic.
E l mateix autor fa remarcar que cal establir una distinció entre les
còrnies amb taques als costats de la seva circumferència, tals com embriontòxon o arc senil deguts a cicatrius de queratitis esclerosants intrauterines i les còrnies ovals, car aquestes representen un atur en el desenrotllament en l'últim període

^ ^ ^ I ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H ^ ^ H ^ H H I H

Fil IV.

l'rrifbria il'1 la rHina.
(De H. KSÍlner).

de

la

En. alguns casos s'associen la còrnia oval amb
microcòrnia i petits punts
d'esclerosi en el quadrant
inferotemporal, corresponents a l'època fetal.
Com es desprèn d'aquesta enumei'ació de tan
variats signes, té l'hereclolucs especial predilecció
per certs òrgans i regions
de l'aparell visual, constituint vertaders quadres
clínics típics i ben definits i alhora tan característics, que el diagnòstic,
llevat de rares except
cions, pot establir-se amb
tota seguretat des dels
començos, la qual cosa no
deixa de tenir molta inih
portància quan es tracta
d'establir un tractament
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prematur, enèrgic i sostingut, base essencial d'un guariment deíinitiu.
De les alteracions oculars, patrimoni de la lues hereditària, podem fer-ne
dos grups tenint en compte la seva freqüència i importància :
1) En el primer es farà tan sols una lleugera ressenya d'aquelles que
sense ésser típiques es presenten alguna que altra vegada i que, per tant.
convé conèixer.
2) En el segon grup s'estudiaran les dues més interessants i característiques : a) la q u e r a t i t i s i n t e r s t i c i a l o p a r e n g u i m a l o s a i b) la d e g e n e r a c i ó
p i g t n e n t à r í a de la r e t i n a .

Referent al primer grup anotarem certes paràlisis musculars i trastorns
d'inervació, estrabisme, queratomalàcia, gomes de la conjuntiva.
Alguns casos de dacriocistitis del uadó sóu clarament heredoluètics >
la major part de vegades són conseqüències d'un èofiça <> bé de les deformacions dels ossos del nas. Acostuma a ésser gairebé sempre bilateral.
EI pèmfig, encara que molt menys
freqüent, té certa importància perquè
en el seu període final ó de cicatrització pot donar Hoc a una atròfia essencial de la conjuntiva coneguda amb
el

nom

de

xerosi

intersticial^

amb

simblefànm i opacitats cornials definitives.
L'iritis pot presentar-se en el nadó o en un. període més avançat. Presenta alguns caràcters que la diferencien de la sífilis adquirida, i que val
la pena d'esmentar. \ o presenta nòduls a l'iris, és gairebé sempre bilateral i té una marcada tendència a la
formació, no tan sols de sinèquies sinó d'exsudats i membranes pupillars
que ocasionen complicacions greus
com el glaucoma, cataracta simptomàtica i algunes voltes el trastorn distròfic conegut amb el nom d'uparilal
c o r n i a l en f a i x à .

Queratitis intersticial parenquímatosa o uveitis anterior.

Kig. V.
ui.i, ESíínKiini-;
Còrio-retiniHi lieretlàluiUM. (Tipus 11 do Sldláf-Htiguénln!)• (t-or'
responen a la nona del tipus lieredoluètic ()l>soi v. do l'Hpspita'
do la Santa (-reu i Saut l'au).

Encara que no és exclusiva de
l'heredolues, pot afirmar-se que un
90 % dels casos tenen aquest origen. Jonathan Hutchinson, metge anglès,
en 1857 va descriure com característica de la lues hereditària la cèlebre
triada simptomàtica que porta el seu nom, integrada per alteracions dent à r i e s t í p i q u e s (dents dc Hutchinson), s o r d à r i a o d u r e s a d ' o ï d a i la quer a t i t i s i n t e r s t i c i a l ; si bé per la seva constància i coincidència amb els esmentats signes, cal afegir-hi una h i d r a r l r o s i c r ò n i c a especialment localitzada a les articulacions dels genolls.
Els primers símptomes d'aquella malaltia no són clars, i si el tipus
general lieredoluètic no és ben típic, cosa rara per altra part, pot molt ben
ésser confosa amb una vulgar conjuntivitis o quera tocón juntivitis flictenular.
Comença generalment per un, u l l , amb molèsties, llagrimeig i lleuger
enrogiment difús de la conjuntiva bulbar. Amb el transcurs dels dies van
en augment tots aquests símptomes, tant més com poques vegades s'ius-
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titueix el tractament oportú per creure que es tracta de quelcom banal.
Esdevé fotofobia el que en els començos era tan sols heliofòbia, s'inicia
blefarospasme que ve a dificultar l'acurada exploració, augmenta la hiperhèmia del globus formant a voltes com un rodet més o menys marcat
al voltant del llim esclero-cornial.
Si llavors s'explora amb tota detenció l ' u l l , amb l'ajuda d'una lupa i
una bona il·luminació es veu aparèixer, per part de la còrnia, precisamenl
en el llim esclerocornial, un enterboliment (més sovint en el quadrant inferointern o extern) difús, format per petits punts blanquinosos d'infiltració profunda, confluents. A la part corresponent de la conjuntiva bulbar
es destaca una zona de més intensa vascularització que ressalta fortament,
formada per finíssimes agrupacions vasculars rectes, en forma de pinzellets que traspassen el cercle Hmbar i s'introdueixen en el teixit propi
de la còrnia.
Heus aquí ja la malaltia establerta i en, vies d'evolució ; i cal advertir
que malgrat el tractament posat en pràctica, seguirà un curs cíclic, inevitable, interessant els dos
ulls, si bé comença p r i • i
mer en un d'ells seguint
m •
després l'altre, cosa tant
més freqüent com menys
edat té el malalt.
No cal insistir que és
una malaltia que causa la
desesperació dels malalts
i de llurs famílies si a.: bans no se'ls ha explicat
amb tot detall les característiques d'aquesta insidiosa
afecció.
<
Tenint en compté la
seva evolució, poden establir-s'hi tres períodes característics : i ) Període

•

*^

Fig. V I .

(V infill r a c i ó , 2)
c u l m r i l z a c i ó i 3)
sorció.

de
vasde reab-

La sola enumeració ja
fa pensar en les alteracions que lentament i
progressivament
va sofrint la còrnia i en general tot el segment anterior de l ' u l l , car l'iris i la
regió ciliar, així com la part anterior de la uvea profunda són també interessades ; d'aquí el nom à ' u v e i t i s a n t e r i o r amb què també se la coneix.
I) La infiltració cornial va estenent-se en superfície i a voltes en profunditat, caràcter que agreuja en extrem el pronòstic ; en algunes semanes, la còrnia queda completament blanca, opaca, prenent un aspecte de vidre glaçat o despolít, com si fos untada de greix ; ha desaparegut d'ella
la seva lluïssor característica. S'esborren per complet els detalls de l'iris.
Conjuntament esdevenen fenòmens congestius per part de l'iris i de la
regió ciliar que determinen la formació de sinèquies 0 adherències amb el
crístallí, cosa perillosa que ha d'evitar-se per mitjà de 1'atropina instil·lada
des dels començos de la malaltia.
Malgrat aquests símptomes, els fenòmens dolorosos no són, exagerats
com es podria suposar. La visió queda, com és natural, reduïda a la més
mínima expressió.
I I ) Poc a poc la vascularització profunda va estenent-se i augmentant

VIA, OBBT
OorioretlnUií hemMuHh-n. (Tipus II do siíllor-lluKuouiíi). {('orresponen a la noua
del tipus heredolnètlc. Obsorvació do l'Hospital do la Santa Crpu I Sant Pau).
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Fig. V I I .

Ciirin-nlíiiiU* coHuiínlta. (Tipus I I lie Siiller llURUenin).
(De Sidler-Hagnenln).

per tots els indrets fins que queda envaïda tota la còrnia, la qual pren,
llavors, un color de carn, és a dir, un roig fosc, còrnia color de salmó.
III> A mesura que la infiltració progressa per una banda, o quan ja
tota la còrnia està atacada, s'inicia pel mateix indret on aquella començà,
l'aclariment o sigui el començ de la reabsorció lenta i progressiva de la dita
infiltració, talment com si s'anés descorrent un vel.
Sense que els finíssims vasos desapareguin del tot, es va veient clarament que la còrnia reprèn la seva transparència ; es poden veure cada vegada amb més claredat els dibuixos de l'iris i la pupil·la dilatada.
Al cap d'algunes setmanes no queda quasi senyal de l'ocorregut quan el
cas ha seguit un curs normal com el que s'acaba de descriure.
Nb obstant, en els casos greus de fortíssima infiltració, aquest retorn a
la transparència va fent-se en les zones perifèriques de la còrnia amb més
facilitat, però en el seu centre, aquesta reabsorció és més difícil i , per tant,
roman més temps infiltrat ; a voltes queda, en els casos més greus, una
taca blanca nacrada, una vertadera cicatriu o leucoma que malgrat el tractament local i general emprat quedarà sempre com una relíquia o senyal
de l'afecció soferta.
En altres casos, encara que la còrnia reprengui tota la seva transparència poden apreciar-se en el seu teixit propi petits punts o zones d'enterboliment (esclerosi) que si no es troben en l'àrea pupil·lar no ocasionen molèsties per a la visió.
La durada d'aquesta malaltia és de dos a tres, quatre i a voltes cinc i
sis mesos. Es presenta de preferència en la infància i la joventut ; és un
fet curiós que, en els infants, després d'un ull és atacat l'altre amb els
mateixos símptomes, si bé en general de menys durada ; en canvi en els
adults hi ha més probabilitats que quedi localitzada en un sol ull.
Com a fets intercurrents d'aquesta malaltia cal no oblidar que en molts
casos esdevenen accessos més o menys marcats d'hipertensió ocular que cal
saber explorar i conèixer per a prendre les mesures oportunes. Així mateix s'han de tenir en compte els possibles fenòmens d'intolerància de l'atropina, l'ús de la qual és constant durant tota la malaltia.
S'ha observat que després de finida la malaltia, i aparentment tot en
perfecta normalitat, apareixen en la perifèria de la retina, en la part equa-
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torial o més avant (voltants de l'ora serrata) taques d'un color groc clar,
allargades o rodones en quantitat variable de pigment en el seu centre.
Altres vegades es tracta d'espais clars d'un blanc grogós arrodonits i confluents.
Es tracta de lesions de la coroide anterior en les quals l'epiteli pigmentari d'aquesta membrana ha desaparegut per complet d'aquestes zones.
També és un fet d'observació que després de la malaltia molts esdevenen miops o augmenta la miòpia dels que ja ho eren. Tal volta aquest fet
podria explicar-se per l'acció dels accessos d'hipertensió ocular que passen
desapercebuts quan són. lleus i intermitents, sobre una còrnia alterada i ,
per tant, menys resistent.
Cal esmentar igualment el fet curiós que malgrat la completa guarició
i la represa normal de la visió, queden senyals de la vascularització típica
de la malaltia, ja en forma de finíssims vasos, invisibles a simple vista, encara amb una columna microscòpica de sang en llur interior, ja en forma de
línies blanques, talment com les ratlles del micròmetre dels microscopis de
fines i delicades ; resta dels vasos que complerta ja llur missió, han sofert
un procés regressiu d'obliteració i esclerosi. Amb el mirall de l'oftalmoscopi i una lent al darrera de + 2 0 dioptries, poden observar-se perfectament,
contrastant amb el fons rogenc del fons d'ull, a través de la pupil·la, o també per contrast amb la superfície .'interior de l'iris ben il·luminat.
Ultra aquest tipus que podríem considerar com a clàssic i típic, n'hi
ha d'altres que varien per la forma anòmala de la infiltració cornial ; per
exemple, la q u e r a t i t i s p a r e n q u i m a t o s a a n u l a r de V o s s i u s i la ( ¡ u c r a l i l i s
punctata p r o f u n d a de M a u t h n e r 0 punctata s i f i l í t i c a

de R r y n que

encara

que 110 són patrimoni exclusiu de l'heredolues, els esmentats autors n'han
descrit casos en els quals aquella etiologia no podia ésser posada en dubte.
No essent feta aquesta descripció per a un tractat d'Oftalmologia, no
crec oportú entrar en més detalls sobre les característiques anatomopatològiques d'aquesta curiosa afecció ocular, però sí no vull deixar d'esmentar
que tots aquests trastorns cornials es creu que són deguts a la presència del
treponema en aquesta membrana. En el nadó i també en el fetus, la queratitis seria deguda a l'acció directa del treponema, mentre que en l'adult
cal afegir-hi una capacitat 0 predisposició especial d'alteració del teixit
propi de la còrnia.

Pig. V I I I .

Mrl'íln ile l a retina i p u p i l · l a en l a si/Ilia lierediMria.

(líe H. UOnno).

(IV Tipus (le S -II.)
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Igersheiiner creu que en la còrnia sana dels infants sifilítics hi ha espiroquèts. Aquests inoren, deixant, però, una condició o predisposició auafilActica contra els productes metabòlics del treponeina. ,Si, ulteriorment,
espiroquets d'altres indrets del cos entren en activitat i arriben al torrent
circulatori amb llurs productes tòxics, la còrnia que està hipersensibilitzada
pot arribar a intlamar-se.
Axefenld la considerava com una afecció degenerativa primària, no com
efecte de la localització del treponema en la còrnia.
No cal insistir en la importància d'un tractament específic enèrgic i
sostingut (Neosalvarsan, H g i iòdics abans que el bismut) i si pot ésser el
més prematur possible (tractament d'atac), car de no fer-ho així les lesions
inllamatòries degeneren en teixit fibrós que enquista i aïlla les lesions en
la mateixa intimitat dels teixits. Ks formen llavors vertaders acumulaments
o reserves de tréponèmes en el centre d'aquests nòduls fibrosos aïllats de
la circulació i , per tant, poc influenciats pel tractament.
Però aquest estat latent o fase silenciosa (Drs. Valledor i Cabrera Calderón) pot, per qualsevol causa intercurrent, promptament o tardana, ja en
la segona infància o bé en la pubertat i també en l'edat adulta, sofrir fases d'agudització, moltes voltes inexplicables, que vénen, a demostrar a
bastament que malgrat l'aparença de guariment, hom no pot estar del tot
confiat sinó que cal instituir llavors l'anomenat tractament de seguretat
precisament per a evitar aquestes reproduccions a primera vista incomprensibles.
Ultra el tractament específic seguit segons les normes indicades i ja prou
conegudes dels especialistes, cal, però, instituir conjuntament una cura tònica a base d'aire i sol i regles higièniques d'alimentació, factors essen.cialíssims sense els quals els efectes d'aquell tractament serien insuficients i ,
per tant, menys beneficiosos.

Degeneració pigmentaria de la retina. Atròfia heredoluètica de la
retina. Corioretinitis heredoluètica.
Totes aquestes alteracions que comencen a voltes prematurament i que
amb el temps i l'edat sofreixen ulteriors modificacions (corioretinitis sifilítica tardana), corresponen tant a la retina com a la coroide, i és per això
que s'acostuma a descriurc-les conjuntament, perquè si bé en els començos
sembla que la retina hi prengui certa part preponderant, més tard, i a voltes ja en iniciar-se la malaltia, la coroide mostra també les seves alteracions
característiques. Per tant, més que d'una simple retinitis cal parlar d'una
corioretinitis.
També s'han de considerar aquestes'lesions típiques de l'hcredolues com
a un capítol a part', car llurs simptomatologia i evolució difereixen notablement de les retinitis pigmentàries que tenen per causa altres factors tals
com : la sífilis adquirida, la consanguinitat, transmissió hereditària en certes famílies, etc.
Pot', doncs, aquesta malaltia, ésser considerada com un signe precoç de
lues hereditària, encara que cl conjunt simptomàtic característic es presenti
en certs casos més tardanament.
No s'ha de parlar aquí d'una vertadera inflamació com el nom de corioretinitis fa suposar, sinó d'una degeneració crònica vers l'atròfia lenta i
gradual, de marxa centrípeta, amb les alteracions pigmentàries típiques
que han servit per a donar el nom a la malaltia, i que per llur morfologia
donen lloc a tipus especials dels quals farem tot seguit una breu descripció.
Abans, però, cal establir una diferenciació entre aquestes formes especials de l'heredolues i la clàssica retinitis p i g m e n t a r i a de l'adult, especialment en el que fa referència a la forma i repartició del pigment.
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Kn aquesta el pigment s'agrupa a la perifèria, s'acumula al voltant i
fins a l'interior dels finíssims capil·lars que acaben per ésser obliterats ; és
per això que les agrupacions pigmentàries prenen la forma estrellada semblant als corpuscles ossis o osteoblasts.
A mesura que la degeneració i , per tant, la pigmentació va progressant,
la retina preu un color gris cendra a de plom (atròfia de la retina). Ensems
esdevé till aprimament exagerat dels vasos, els quals acaben per sofrir ufl
procés d'endo- i perivasculitis amb obstrucció total de la llum del vas. La
papilla del nervi òptic pateix també les conseqüències d'aquestes alteracions
de tal manera que acaba per perdre la netedat del seu contorn, prenent tota
ella un color groguenc de cera, estat conegut amb el nom d ' a t r ò f i a g r o g a
(atròfia de tipus ascendent).
Aquests greus trastorns determinen símptomes subjectius característics,
tals com : V h e n t e r a l ò p i a (ceguesa nocturna) que cal no confondre amb la liicl a l ò p i a (ceguesa diürna). Kn aquella, el malalt que durant el dia amb bona
llum hi veu normalment, en caure el dia i fer-se fosc, o amb poca llum, no
pot orientar-se, no pot valdré's d'ell sol, l'han d'acompanyar car La seva
visió baixa extraordinàriament.
El camp visual a compàs de l'evolució del pigment va estrenyent-se concèntricament, cada vegada més fins quedar limitat a un vertader punt o
zona mim'iscula central. Llavors la visió que disfruten aquests malalts pot
comparar-se a la que s'obté mirant a través d'un tub estret i llarg, per
exemple, un canó d'escopeta. La visió central o macular està més o menys
conservada, cosa que permet al pacient de llegir i fer certs treballs de prop ;
en canvi, la visió perifèrica resta del tot abolida. Per les seves relacions
amb el món exterior, el subjecte pot considerar-se com un orb.
Amb la progressió i l'agreujament de la malaltia, en establir-se l'atròfia
papil·Iar va minvant la visió d'aquesta part central fins quedar, si no del
tot, gairebé orb, cosa que no acostuma a succeir eu la corioretinitis de la
lues hereditària.
Let aquest esbós de la forma típica, clàssica de la degeneració pigmentària de la retina, anem a veure ara les diferències que presenta la de l'heredolues.
La retinitis pigmentària o degeneració pigmentària de la retina en l'heredolues presenta un conjunt simptomàtic ben diferent.
Essent les lesions molt variades dintre, però, d'una norma especial característica, s'ha fet per a llur classificació i més profitós estudi una ordenació en grups o tipus, considerant-se com a clàssica la de Sidler-Huguenin
que estableix quatre tipus ben diferenciats.
En farem un breu esbós.
/ liptis de S i d l e r - J I n giten i n .

(Figs. I l l i I V )

És el clàssic fons d'ull anomenat de «pebre i sal», perquè sembla talment que sobre la retina hi hagin espolsat aquelles substàncies.
Es caracteritza per la presència a la perifèria de la retina de gran nombre de petitíssimes taques pigmentàries d'un color groc rogenc barrejades
amb punts molt fins de pigment gris, també abundantíssims, que ressalten
sobre un fons retinià de color gris plom.
Aquestes taques groguenques són degudes a irregularitats de l'epiteli
pigmentari i són tan petites en certs casos que no és pas cosa fàcil diferenciar aquest aspecte del d'un fons d'ull normal.
La malaltia no ataca generalment més que un quadrant de la perifèria
deixant el centre o pol posterior normal i , per tant, amb bona visió. Aquests
casos lleus són els que Antonelli considera com «estigmes oftalmoscòpics
rudimentaris», car aquest aspecte pot observar-se en les primeres setmanes
de la vida.
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Algunes vegades el fons de l'ull pren a la perifèria un. aspecte semblant
al marbre, constituint, en aquest cas, la c o r i u r c l i i i i l i s p e r i f è r i c a a l r à f i c a f/c
Heine,

En els casos greus, el camp visual presenta escotomes, la visió disminueix i llom pot apreciar clarament una descoloració de la papil·la del nervi
òptic (atròfia). E l cos v i t r i , però, resta sempre normal.
Aquesta imatge oftalmoscòpica persjstébc sempre amb les mateixes característiques morfològiques.
/ / tipUs de S i d l e r - I l t i ^ i i c n i í i . (I'igs. V , \ T i V I I )

El constitueixen la presència de grans taques de pigment grolleres, irregulars i variables, les unes tocant les altres, però deixant espais. La retina
presenta parts o zones molt clares entremig d'aquelles taques de pigment.
Moltes d'aquestes taques clares presenten un punt pigmentari en el centre.,
l'aspecte del qual s'ha comparat als cartons de t i r al blanc amb el cercle
negre central.
No és rar trobar alteracions del cos vitri (cossos flotants, lleuger enterboliment, punts de liquefacció) i la coincidència d'aquestes lesions amb una
queratitis intersticial, si bé les lesions retinianes són sempre anteriors.
///

tipus de S i d l c r - U n g u c n i í i .

Es tracta aquí de vertaderes alteracions inflamatòries seguides d un procés atrofie de la coroide amb pigmentació secundària.
Apareixen focus grans i [K-tits, arrodonits, clars, blanquinosos, confluents, a la perifèria del fons d'ull.
Aquestes lesions poden romandre molts an3's sense variacions apreciables, però a voltes adquireixen certa tendència progressiva (coroïditis disseminada perifèrica) amb la migració pigmentaria característica.
Al contrari del que ocorre en. el tipus I I , aquí els focus de pigment són
molt menys nombrosos, tenen la forma irregular, són dentats, ramiticats i
barrejats els uns amb els altres.
I V - tipus de S i d l e r - k h i g u c n i u .

(Eig. V I I I )

Constituït per lesions greus de l'epiteli pigmentari, del teixit retinià i
del nervi òptic, amb disminució de les seves funcions.
El fons de l'ull pren, en tot el seu pol posterior, un color gris plom
(atròfia retinal', veient-se també en la perifèria focus grans i irregulars,
agrupats uns, separats altres, de corioretinitis amb el pigment que presenta
la fornia estrellada o dentada.
Aquests casos tenen certa semblança i és fàcil confondre'ls amb els clàssics de la degeneració pigmentària de la retina d'altra causa (lues adquirida,
herència familiar), que com ells poden presentar opacitats polars limitades
del cristallí.
Tots aquests tipus, com pot suposar-se, no es presenten purs, aïllats i
perfectament definits, sinó que es combinen, especialment el I i I I , donant
lloc a aspectes oftalmoseòpics característics que en certs casos són d'un, valor
positiu per al diagnòstic.
Cal advertir que el tractament específic modifica poc les característiques
generals d'aquestes alteracions que, per altra part, rarament acaben amb
la ceguesa definitiva.
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A pa rel I c ircul a tori
MaMttes dc les coronàries, pel Dr. DURAN A BROM.
«Archivos del Instituto de Mediciim Práotfica», Bimielona, abril 19;!4 i anteriors.
Conolusions' CKnirnies :
1. " Les nltei'iw'.ions de ¡es eoroníiries caraoterltzades per llura signes clínics, disnea, dolor, as.
nía, taqnicíu'dia o arritniia, entre els més expressius; radiogràfios acompanyant alteraoiÓM d'aorta
o cavitats als ícriómcns precedents : electrooai'diogràfics, T negativa i ninplitud de QS, biâdesa de
R, ofereixen a l'estudi :
a) Dolor precordial intens i incirtal en raríssinis casos i deguts a esclerosi coronària sense
altra síndrome, com passa on certes formes rares
d'esclerosi aïllada de la Sylviana. Alteració de
tronc sense presentar disnea ni cap signe cardíac
abans de l'accés.
b) Dolor lleu o asma suportable però amb
modificacions de Raigs X , d'aorta i cavitats. Pronòstic sever. Aquests casos són amb eleotronormal i féuòmetna d'insnficicncla cardíaca.
2. " Arfierials constituïts sense angor (Mgia)
amb umiliiicacions minimes de Kiaigs X i sí d'eIcc.tro : T negativa en derivació J, o m é s . Aquesta i QS ampla són de pronòstic greu.
H i ha u n grup de coronaritis aïllades o conjuntes a perforants, i|ue no es classifiquen electrocardiogràlicament i ofereixen normalitat del
complex ventricular i presenteu solament grau
di nea; tenen tnnl pronòstic perquè poden existir
grans zones d'infart sense alterar les primeres
perforants que són les que localitzen aquestes síndromes i sí obstruir les altres.
ü," Cardíacs amb signe de coronaritis anterior
o posterior. Bloqueigs.
a) Bloqueig de branca dreta.
b) blocatge de branca esquerra.
6) Taquicàrdia per isquèuiia.
d) Taquicàrdia inflamatòria o degenerativa, i
només per autòpsia pot. establir-se la diferència.
e) Blocs d'arborització.
f) Kxtrasístales atípiques.
Qualsevol d'aquestes alteracions en un pacient
arterial, agreuja de per sí cl pronòstic, ja que
significa la participació coronari ana. D'aquí que

o c c i t a n a

han d'of'ectuar-se electrocardiogrames seriats en
els pacients arterials.
• I . " Síndrome coronària anterior: insuficiència
ventricular esquerra i bloqueig de branca dreta.
Síndrome coronària pôëterior : alta, bloqueig
a-v; baixa, sens© anomalia electrocardiogràlica de
localitzacions; nomes lesions inhlbitòries, baix
voltatge. Taquicàrdia ventricular esquerra. Dilalació dreta alta. Taquicàrdia nodal o bloc.
5. a La lesió completa, de branca esquerra és
signe evident' d'endocarditis septal, ja que la
branca esquerra té assegurada la nutrició per ambdues coronàries.
6. ° Forma aórtica de la coronaritis anterior.
Asma, angor, batecs, aprimament, insomni, esclerosi renal. Alteració radiográfica... E i pronòstic
agreujat per l'anarquia i taquiarritmia, fibrillació.
Les alteracions de les coronàries en les seves
branques extraventriculars que poden ser en les
següents expressions : .
a) Coronària del ramus ostii capae superior»,
alteracions sinusals. diferent situació de l'ona P
precedim, a més del normal, el complex ventricular o situada després del complex, que, si no
es presenta cap altra alteració, no ha d'aceeiituarsB la nota pronòstiea per això sol, j a que permet
una notable tolerància; íara sospitar aquesta alteració coronària l'edat del pacient i l'absènci.. de
miocarditis i lesió oriticial.
b) Branques aurliculars aïllades que donaran
origen a les diferents alteracions d'asistòlia auricular, ones P de flutter molli especials susceptibles
d'un pronòstic acceptable si hi ha bradiarrítmia.
L'ona T aïllada, amb cap, o pocs signes cardíacs,
ofereix un pronòstic molt reservat, àdhuc en els
casos amb sigues cardiacs evidents.
Conclusions terapèutiques :
1. "- Tractarem l'àngor sobtat, d r a m à t i c , qne
presenta nu pacient sense antecedents patològics,
amb la clàssica injecció opiácea, inhalacions de
n í t r i t d'amil i ouabains endovenosa de preferència a la intramuscular; en els pictòrics i d'alta
tensió podrà sangnar-se (només 150 ó 200 grams),
mujorment si persisteix l'accés o amenaci, edema
pulmonar, cafeïna i altres tònics cardíacs.
2. * L'asma cardíac sense anlecedents, serà
tractada en la mateixa forma.
L a terapèutica ulterior d'aquests casos es
dedueix d'un dictamen complet:
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a) Caiisiil : La lues serà tractada ami) insistencia i jugulant les medicacions en evilaeió de
la reacció de Xerxecmer o crisi extemporània ; això é s , cautelosmnent, però sempre tractant el pa-cient segoixs normes usuals. Antiesclerosa, iodnr.
Antiliipertensiva. aceolinn, Padutina, Cudromyl
antidiabétíca, etc.
b) Siudi'òniii- : Oligi'iria. diiirèlics de lota mens, Pulmonar, digit'al (edema). Hipertensió cefálica obtinguda per l'aparell de Hailliart, sangoneres (regió mastoidiana), citrat, petites sangnies én
la n-.itjana. Hepàtic : Pildorea de Trousseau, aiguardent alemany, oleosos. Kègiiii. K l sim|)loma
algio amb R X , profunda 0 intervenció quirúrgica.
Insomni, Veronal, etc., etc. Hipcitensiu, vasodiiatodors, al comeiu; del tractament sangnia.
4." (iran iiwuficiéni'ia dreta o esquerra, digital,
dràstics, sangnia. En la .segona, onàbaina, aedació,
saugnia, diüivtics en ambdues.
¡5.* T negativa, aïllada : el general de la síndrome i emisa.
!>.* Bloqueigs; en general com en el cas anlerior.
7.11- Taquicàrdia vetítrtQUiar dreta o esquena.:
l'estat general coníiraiiiidiea la quinklina en la
majoria dels caso*.
H." Extraristòlia, bloqueig i anarquia i fioi'ilac i ó : digital amb oauteln)., onabaína, diiiictics, iode. A aquests malalts vells d'artèries', i organismes subjectes a dieta i teràpia, poc se'ls ha de
molestar.
J , PÀMIES i XKKCAVINS
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sisteixen a vegades llarg temps després de la intervenció.
D allies i i i són enviais a títol preventiu, per
mantenir i acoenlnar llur curació postoperatoria>
i prevenir-se contra el possible retorn d'accidents
semblants als que ja han sofert anUirionnent. Són
malalts qne queden fràgils del fetge, arlrítics hepàtics, bipeivolcsierolènmics, que han de lluitar
constantment contra, Uur diàteai.
Ent'i-e els malalls del segon grup, els que són
efliviats a Vichy anys després d« la intervenció,
es compten tof« a<iuells als quals l'operació els
tregüé en al>solut iotes les molèsties, i s'han considerat guarits.
Però si bé la intervenció suprimeix les conseqüències i les complicacions immediates de la Htiasi o In, inleccii'i vesicular, )i<> Hé acció sobte ^
causa primera, general o local, més o menys »llunyada, eslivt, humoral, terreny diàtesi, que continuaran la seva acció, i donaran lloc, si no són
vigilats i tractais com abans de l'operació, els mateixos liasiorns i molèsties do la primera vegada.
I això és el que passa en molls d'ells, uns per
negligits, altl-os per raons econòmiques, altres
massa feliços de Irobnr-se bé han oblidat les nies
elementals precaucions dietètiques, i per a'3^
molts han de fer la cura termal anys taét terd
de la iiiltivenció.
Els autoi-s, m-alvii. naturalment, remnreant la
necessitat de vigilar el curs d'aquests malalts i
prevenir-IòS de noves recaigudes, per mitjà de les
cures termals a Vichy.
J'. PÀMIUS i XEBOAVWS

Apai'cll digestiu
Quins són èlà colvcinloctoiiiitzals que hom ecu ocInulnicnt a Vicluj?, pels Dr. 'PAÇL VAtTHBÏ
i MAX VAUTHEY. «Cahiers de Pratique Médico.('hirurglca.le», Avinyó, abril 1934.
De fa una dotzena d'anys ha augmentat coJisiderablement! el nombre de malalts enviats a. Vichy
després d'ésser intervinguts per eòlics hepàtics,
per càlculs de la bufeta del cístic. o del calf'doc,
per colecistitis litiàsiques o no, amb o sense pericoJecistit'is, amb o sense peritonitis subhepàtica. Els m é s nombrosos són actualment' els colecis'tectomítzats, que podeu classificar-se en dues
categories: 1.* Els que són enviats a Vichy precoçment) després do la intervenció, des de la primera temporada termal que segueix a l'acte operatori, i a.a Els que són enviats tardanament, alguna anys després de l'operació.
Entre els malalts del primer grup es tn'ohen,
primer, els que hom envia a Vichy a títol curat i u , per combatre els trastorns funcionals lligats
a la litiasi p a les colecistitis, trastorns que per-

Goléóiitiiit i ulcus, pel Dr. B. DCBODRG. «Le Bollelin .Médicjil de Bordeaux», Bordeus, desembre 1033.
Es Corrent observar en patologia digestiva, sín,dromes complexes, que tradueixen el solríment simultani de divei-sos òrgans : és així que h'»n trobà diàriament, la colitis i l'ulcus, la liflo-colecistitis, l'apendicitis i elg trastorns bepàtdosEntre aqu'éfites asBooiaoiòns, n'hi ha una menys
freqüeni
n( assenyalada, perí) que mereix é s s «
coneguda i)er raó de la seva gravetat ; lo d'un
ulcus i una colecistitis els símptomes dominants
de la qual retenen tota l'atenció.
í í o es tracto aqu( del cas dels malalts afectes
d'un ulcus clínicament ben caracteritzat, on els
quals hom troba en l'operació alteracions m é s 0
menys
uíuades de la vesícula, que poden arribar, malgrat Dur laWmcia fins a ta litiasi confirmada. Es tracta al contrari, do subjectes portadors
de lesions hèpato-vesicnlars tan importants, q»1»
ocupen el primer pla i en els que un ulcus evolu-
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cionant paraHolniieiil. i's trolm coiniiietmiuMit dissinuilat.
Swwn l'user l'i'(M|iii'nli, aqut'Hla coexistincia està
llimv d'assez excepcional, i segons l'experiència de
I'autor, tot fa presumir que els casos es multiplicaran COU róàs es buscarán, l i s sobretot desooneguda quan l'uloua radica ii nivell de la patita
coi'vadiira.
E l quadre, ¿s en j^'neral el d'uua colec.islitiis serio-ia amb o sense litiasi. Aquests malalts sofreixen m é s o menys cmulinuament amb exacerva^
ciona brutals i irregulars) propagació dels dolors
cap a l'espatlla dreta, intolerància vis-a-vis dels
aliments reveladors (ous, crema. et«.) i tot això
encaixant en la història liabilual de les afeccions
hòpatovesiculars.
Quan, per un euinUCÍós interrogatori s'arriba a
la noció de crisis diferenls, sobreafegides, oferint
•més o menys els e u à o t é n de la síndrome ulcerosa, l'existència de l'ulcus pot ésser fortament
Bqspitada si no afirmada. Bs procurarà, dones, diferenciar els dolors especials, amb llur aparició
periòdica, llur horari disciplinat, llur propagació
particular, a part dc l'espatlla dreta, etc. I/evidenciació d'aquesta dualitat d'aspecte simptomàtic
ég extremadament important pel dingiiíisic. Algunes vegades, e.n les foranes subagudès, existeix
una espècie de balança entre els dos elenieuls del
complex : segons, el moment' de l'evolució i de
l exaniiMi, tal subjecte, primitivament etiquetat i
cuidat com 1111 «biliar» serà considerat, després
com un «ulcerós», i aquestles alternatives tenen
un gran valor semiològic. Desgraciadament el m é s
sovint es tracta de malalt» severament afectats,
presenfanlt un conjunt de símptomes m é s o rnenys
continus que s'intrinquen, s'exageren, sense possibilitat de dissociació.
E n efecte, l'exploració física no proporciona
cap dada; tot l'epigastri és sensible principalmeiil;
en la regió vesicular, (ieneralnient no es pol localitzar el dolor provocat per la palpaCió, el qual
permet sospitar el lloc d'un ulcus isolad. Tot el
valor es treurà de l'interrogatori.
Si la radiografia no mostra més clarament la
coexistència de les dues lesions i sobretoti si dóna
una resposta favorable a la lesió vesicular sola, «-I
diagnòstic de l'associació és difícil de fer.
Generalment aquests malalt» són portats a l'operació que és l'eventtualitat m é s feliç, perquè
rulciis pugui ésser reconegut en el curs de la intervenció, quan, m m passa sovint, la importància d-" les lesionis vosiculars i peritoneals no passen a primer pla esborrant també l'ulcus. E n aquests casos hom es l i m i t a a acliuar sobro la
vosíonla. i el resultat no és pas satisl'aelori. A l gunes vegades, la síndrome ulcerosa és precisa
després de l'operació, i aquesta. persistència dels
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dolors i dels tra*llonis dispèptics farà suposar
l'ulcus: no caldrà sempre atribuir-ho a l'oblit
d'un càlcul on les vies biliars a alguna complicació postoperatòria, i un nou examen radiològic
minuciós de l'estómao i duodè, serà necessari.
Pot àdliuc passai-, que després d'nua colecistectomia penosji. en el curs de la. qual haurà restiat
ignorai, l'ulOUS serà identificat de manera indubtable per ía radiografia i no obstant, molt difícil
de trobar en el curs de la nova oi>enició que llaurà inotivali.
L a radiografia haurà d'éssex sempre completada
per l'anàlisi del sue gastric.. Així sabrem no sols
si I i ha hemorràgies ocultes mliiiincs. sinó t a m b é
si existeix hiperelorbidria en dejú.
Es evident que aquesta sola constaidció, independentment de tot altre símptoma, no comportia
el diagnòstic d'úlcera; i d'altra part. les hiperclorhídries reflexes, per exemple d'origen biliar,
són ben conegudes. Se sap igualment' que els ulcus de la petit* corbadura s'acompanyen menys
freqüentment d'hiperclorhfdria que els ulcus }nxtapilòries o dnodeiials. Però. en nua eventualitat
c<«n aquesta <'ap elemenu de diagnòstic, (lodi-à ésser negligit, i aquesta constatació ha. de fer cercar
l'uloua, S'ha de desconfiar dels hepàtics i dels
«vesiculars» que si'm hiperclorhídrics i que ho queden descrés d'una colecisteclomia.
E n resum, l'associació de l'ulcus i la colecistitis és nna possibilitat més freqüent del que es
eren, que passa moltes vegades desapercebuda i
d'nua gravefal que lia de lenir-se molt en compte.
•T, PÀMtr.s i Xr.iuAViss
CtmtnbÚeió a l'extudi oUnié i fsrapiuttO fa
estimis intesiinai» crtfniguea, ]«'l Dr, A. RoMKKO i CALATAVCD. «Crònica Slèdioaj», València, abril 1984.
L'autor eren que les estasis intestinals cròniques
no han de considerar-se com entitats nosològiques pròpiament dites, sinó, en la majoria de ca-'
sos. com mers símplomes d'un desequilibri funcional, afectant a tot l'organisme, i l'etiologia del
qual no sol ésser difícil de precisar.
l'.n cont'ra d'aquest criteri s'oposen a primera
vista, les èxtasis lligades a una causa essencialment local : els estrenyiments mecànics. Però àdhuc en aquestes, est roben molts aspecte» disejitdbles. Tal succeeix amb les èstasis coincidents
amb ptosis viscerals.
Repassa les teories proposades per a explicar
l'efiolopatogènia d'aquestes èstasis, detallant a
continuació dòttee casos personals i sobre els quals
fa dues consideracions, a) que han estat compresos com símptomee d'intoxicació enterògena, tots
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aquells que Imliituiilment' són considerat» com tuls,
malgrat que W determinats ninJiüls l'econeixin
clarainoiit una etiologia ben diferent, i b) que
els casos entudialw jxxlen ésser distribuïts així :
de l ' I ui .'(. ptòsls lleugera amb èstasi accentuada; del 4 al (S ptosi marcada iimb èstasi lleugera;
del 7 al 0, ptosi i èstasi manifestes, i els resíunts, casos de ptosi accentuada sense èstasi intestimil.
D'així» en dedueix, que ha d'éascr refusada la
ptosi. ootn mal formació etiològioament productora de l'èstasi inteslúnal, si bé ambdiu-s poden coexistir i obeir H min mateixa causa general, que
podrà radicar en un desequilibri endocri, vngosimpàtic-, constitucional, etc.
Constiiiiilut. doncs, les .estasis la major part de
vegades símptomes dependeiiK d'una deficiència
orgànica totul. és necessari orientar el seu tractament en Un senWt general ben dilereut del criteri simptomMia que Mus ara ha vingui persistint.
-T. I'À.MIKS i XKIUAMNS

H.:l l,'iicidesii lliure estil disminuïda.
0 / il) El l ' l i de la sang dins de la normalitat
s'inclina cup al cantó àcid. b) H i ha relació entre
el Ph gàslric i el valor del ( ' I I I lliure déterminai
pels procediments clâiswsB. c) L a relació entre el
Pli gà-slric i urinari no és tan clara, d) Sembla
ésser-lio més entre el Ph giistric i hemàtic.
10.· Trobem vagotonia en els nostres malalt».
11. » l l i bu tendència a xifres menors de 1»
unitat en el metabolisme basal.
12. " Ks troba
fíiperóaloémla18.•· Semlil» desprendre's de l'estudi d'aquests
ínalàjtb, la presència de certs trastorns que hap
d© teñir alguna relació més íntima que la de coexistència.
14.a
La ptosi ha d'ésser considerada com malaltia general en el qual l'allargament de l estómac és un símptoma ni de molt el més importuni.
.T. PÀMIES I XHUCAVINS
Vegeu, encara :

ContribUetó « l'uttudi ¡h' lu plo*i gimlrica,, pel Dr.
E. I{>»l\ i UII·I»I,I,ÈS. «Revista Mèdica de Barcelona». Harcelona, abril 1934.

Kl diagnòstic precoç del càncer de l'esiòmac. pel
Dr. I'Í:I.I\ PAIMN. «I* BuÜetin Médical de
líordeauxa, Hordeus, desembre ll'i!:!.

E u aquest (locumentadíssim treball, que constitueix In lesi doctoral de l'aufinir, s'estudia minuciosament l'important problema de la ptosi gàstrica des del punt do vis'.ni. dels trusloms Immorals d'aquests malalts, pel que a tots ois malalts
seleccionats uso'ls ha fet una sèrie de proves :
ghicèmia. metabolisme basal, calcèmiu, Ph en suc
gastric, orina, sang. fórmula L c.ontotgo, prova neurovegetulivii de I)iinielopolu, tensió mlerinl, desdejuni de prova, i exti-acció del suc giWric, orina i exploració radiològica.

ÒoleeHtiiié i m'n m aniieatreploeòoic, pel Dr. A.
DKVAUX. «La Gazetlk! Médical Limousine»,
Limoges, abril 1934.

Els resulUils d'iii|Uests estudis, fels en vint-idos nmlidts seleccionats, les històries dels quals
detalla, es concreten en les conclusions següents :
L ' S"lia de considerar que un malalt és ,plòsic quan essent el seu estómac allargat, no presenta cap lesió orgànica.
2.1 L a ptofli no és m é s que un slmptome d'un
estat general; fem mal fet nnoinenant a aquests
malalta ptòaios (aínlptome).
ií." Semblu existir oposició enlre l'hàbil «sfènic i l'hàbil lisie.
4.' La OonügUraciÓ corporal influeix en la forma de l'estómac, però no és l'única causa.
ñ." AtODÍO i pl<»si, no són ni de molt. coses
que vogin unides en parlar d'aquesí* malalts.
6.* Es evident lu limfocitiosi i el dèficit d'hemogloiliina d'aquests malalt^; el valor globular és
normal.
7. " l.a tensió és normal o descenilidu.

Do* canos de perioració de ¡a vesiciila biliar, pál
Prof. .IEANNF.NKÏ. «Jo«irnal de Médecine de
Bordeaux». Lordeus. abril 1034.

Biología
Vegeu.
Tu Miaig de (y"/mico immunològiea, pel Dr. OBiii i.i I''I:II.NÁNDEZ i RODKÍOIIEZ, «Crónica Medica». València, abril l'.»34.

Cirurgia
Elxporiineia personal de l'aixecament precoç de»prés de les intervencions alidaminaU. pel Dr( i . •IHVVM.SKY. «T« Dnlletin Médical de Bor'
deaux», Hordeus, desembre 1033.
L'autor, oolpit per la conviòçió de ('holier, ha assajat des de fa uns mesos, d'aixecar precoçment
la major part dels deus operats.
E n t é n per precoçment, des qne les reaccions
postOperatòries són desaporoguiles.
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Oi'diimriimienl fií nixecur :
—els estómacR, del segoii al (|Miirl dia :
—lus histwec'kmutis (¡10 casos) i'l quart, dia
(l'riidiMiiii d'un [iiiiganti lleuger).
—les ap&ndicitís (31 easos) eu fret, el quart
dia (l'eodemà d "un ptirgánt Ueugec)'.
—les a|>eiidicitis (10 casos) en calent, del cin<)in'' al setó dia.
—les hòrnies (W casos), oi desè dia, i des de fa
un nies el segon dia (|)eri|iiè min paret abdominal és (eòrioament tan ben tancada en l'estació
dreta qua en resolució muscular).
I'll nmteix fa amb els perineals.
l'in tots aipiests clisos lia |ii-es certes precancions tècniquQS, en particular en cl ipie us refereix a la refecció de la parefi.
L'hemoBtària
parietal ha d'ésser assegurada
amb gran cura, i ep aixciai-sc ela malalts porli·ii un lii·iiatge sub-umbilica! cenvinl l'oHamení)
el neutre. Demés d'això. cU malalts estan asseguts en una bul«ca i no se'ls permet caminar
lins <|ii() In marxa no és gens doJorosa.
E'B avantatges del mètode són : menor estada
a la clínica, millor etaat general físic i pslcpiic. i
aconseguir que el malalt torni a casa seva guarit
i no impoieiit.
No ha tingut, a part d'un estómac, cap accident pulmonar.
El problema és el de les embòlies i flebilns. No
ha tingut cap etnlxMia, i en quant a les flebitis
si bé tampoc s'ha piosenlal. cu cap dels sens opèral.s, oreu que sobre aquest punt la discussió no
està pas acabada.
No ha observat cap evcnlració IHrdana, i ho afribiicix n que en In esdició dempeus, els membres rectes tendeixen a aproximar-se a la línia mitja, contràriamenl a lo que passa cn el decúbit
dorsal.
Acaba aíionsollant el mètode, recordant, però.
qu« en tols els casen éa qüestió de bou sentiti i
de· clara visió clínica.
J.
JM
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PÂMII'.S I XURCAVINS

reisecció iiieiliolarxiaiia cu li:n onlco-arlrilis
(itbetfiülàtqí ilrl- ¡icu, pel Dr. 3 , KlOSAI.IDO.
«Revista de Higiene V de Tuberculosis:». València, marc 1984.

L'autor fa un repàs dels trac'tinicnls consevadors
i cruents més usais, en les tuberculosis del peu,
en ois nens i en els adulis, estudiantine els resultats, i en dedueix que en el nen. s ' u l i l i l / a r à
el traciiament conservador en l o t momeivl, i si l'ex.
leiisió d<> les lesions reclama alguna inierveiició,
aquesta es reduirà a simples raspuN.
K11 els adults, no s'ha de confiai «nassa en els
beneficis que puguin aporlar. S'ha de recórrer á
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raséçdiÒDs- més amples : mediotarsianes o torsomet«1arsianes. El IÍJIUR d'aquesles tarseclonies és
el (pío idearon Dolbol i I lallopeiiu. modificat per
Sovrel i Meinal.
J. PÀMIKS i NKIICAVINS
Vegeu, encara :
AV l-raoia/meni otiopèdie éMple de l'artriti» crònica de la eaâerà en l'aditlt, pel Dr. CBABLEB
liAssKium. «Le Bulletin Médical de Hordeux»,
Uonli'iis. dcsembi'O li'.'t.'J.

Derfnatologia ¡ sifiliografia
Pregüinoiá ¡ fiàiotfomia

Dr,

IIKNUI

arlual* Se la Bifilis,,

pel

(ioni.f.A»K/. (Toulouse Médica!».

Tolosa, .maig 1084;
Aquesl Ireball eonslilueix la sintOSÏ (le les Conclusions departamentals franceses de lu investigació sobre la freqüència i tisioucunia de la sífilis a
l·'rango.
Actimlmenl1 la sífilis apareix oslacionària sonso
augment ni disminució sensibles, sobre l'avautguerra.
Però. contrasta la freqüència en el camp que
110 passa de 1 per 20, amb el de b-s ciutats que
arriba a 1 per S.
Kls rcsuMials obtinguis en l'exèreil i la .marina,
la situació sanitària dols qu'ails és remareiible. demostren l'eficàcia d'una acció profilàctica mèdica nielíxlica i vigilant.
L'accident primitdu-, es constata excepcional,
essent el jn-imer awident clínic en l ' h o m c e l xancro, i en la dona la roseola.
Là sífilis és sovint descimoguda fins el període
terciari que sembla freqüent ; la paràlisi general
és mOlV freqüent, mentre la tabes és for(;a menys
greu que. abans. Les localitzacions vascnlai·s. sobretot aòrtiques són d'observació corrent, fins al
punt d'aparèixer toies les altres localit/aeions vis.
eel als reial ivaineui ras.
Per la difusió i l'eficàcia dels Iractanienls actuáis, la gravetat de la. sífilis ha disminuí't notablement en intensitat i comparativa.mon1, al darrer segle la sífilis està si no en regressió en millorament*.
Por raó de la prostitució clandoslina. i dels oficis femenins fora do casa, malgrat els esforços
considerables dels poders públics secundáis por
l'obra social dels metges, la sífilis c'-s massa freqflent en les ciutats 1 les regions de gran tràfec.
I'll camp de França, gràcies a l'estabilitat dels
camperols^ limita la difusió dols perills do la ciulal : manl'cnint-se en conjunl, roinaroab'omcnl sa.

Es réoqpuini) restublinieni dis nnwiircw protilàct i q u ^ (nós sevevM, i una éstcota còHaboraAió mèdica i sdmintekativa pel millor ('•xii de In lluita
autisitilltioo.
3, T w i n s i XBBCAVINS
Vu can dr HHUTÍMÍH VeraiqoloT noròttticai pels Drs.
.1. Soi.iai i Bpteoa i CÀBtBí PAÜBAÍ «Cròujnjes Wàdieft», València,
1984.
Ela auton (Míeseiiten el ctts d'unn neim de sis
iiiivs. ami) pell pi^meiiludii jiel sol, (|lie presentades de l'estiu darrer ta<pies u la cura, espeeialDlétll en el front, i les galtes, i algunes en el coll
i esipicmi. <l« color l·laiicpiinós. Ileugerainént escambses. IA'S taquee són de diferents dimensions.
des de pops lins diversos min {metres dr dii'imetre,
de (orines arrodonida o ovalar, no fent cap relleu
solire la superfície cutània i recobertes d'una fina
deseamauió furfuràeia.
Kaspani aml> una cullereta, s'aconsegueix una
major descamació ; no lii lia prurit' ui cap símptoma subjectiu. I,'examen micro«cí)plc de les escames rcvi'li'i la presencia de mieelis i esporo» de
malassezia furfur. I1)! traclamenl l'on bastant rapid, ja que la malalta guari amb poques sessions
de lànlpara de quars i unes friccions amb alcoliol
i tintura de i<)de al 10 pet 100.
Repasseu després els pocs casos de la literatura,
ex(M>saut la tleoría de Kistialiowskv, «ple considera
racromia com un si),'iip de j;uarimenl de la malaltia, i la de QqugeFOt qüe eren que els productes del metabolisme del par&sit impedeixen la
fomiaçió régulai del pigment i qué quan es sotmeten les liii|ues acròniípies a l'acció de la llum,
es i ij;inen(en mi's dificilmeiit i ipie el perden
amli més facilitat que la pell sana,
L'autor creu que existeix veritable acroinia
i
que els pmductes del inetabolisnn- del paràsit tenen una «oció biològica be
niiilesta que det e n n i n à là deaaparioió temporal del pigment, però
que aquesta acromia no és detiiiiliva. ja <|ne. beu
tractats, aquest; malalts 'ornen a la normalitat
completa.
•1.

l'ÀMIKS I XlMUAVlXS

Fisiologia
Ojrc i règfilMió téfmiea cu Vhórfte {contribució a
l'estudi dol nïecanùine del tsegon re spin),
pel l'rofessor ItooKH l·'Alini·;. «.lournal de Médecine di' l'ordeaiix». liordeus, abri] l'.KU.
Qnan B'obMrva Un subjecte, que del re|M')s relatin
o d'una activitat molti re<luïda, passa a un treball
muscular suficientment intens i sostingui per provocar l'ofec, s'assisteix desjirés d'uns minuts de

oometrçâtl l'esforç, a l'aparició d ' u u femunen l i siològic bastant curiós, i l'anaciraiisnie del quw
no està més que parcialment aclarit. Aquest fenoinen consisteix en, un alentiment del ritme respiratori, en una disminució de la ventilació pulmonar, és a dir, una disminució aparent de l'ofec,
per bó que la intensitat del treball efectuat continuï conslant i que, per ooDSégflenfi, les quantitatfl d'oxi),t*ii absorbit i d'àcid carbònic eliminat
SigUÍn It'órieamenl invariables.
l ' n eixenTpJie ooncpeli: n u individu precedent»ment en repòs, va a recórrer, corrent a una velocitat delerminada i nnitornie, un espai domil.
K l treball mecànic produït t é en aquestes condicions un 7al0r constiint relacional eu particular
u n b c! pes de l'iudivicíu i la velocitat de pro]inls'ó.
Dinant els primers miitutfl de la carrera liom asBisteix a modificacions del ritme i de l'aínpliWd
dels moviment* respiratoris carac.lerfsticB de l'oleCi
i ben aviat sembla establir-se un règim deternuaal i uniforme de ventilació pulmonar, l'is un règim tal que la quantitalt d'àcid carbònic elimina!
pels pulmons en un temps donat., és exactement
igual a la quantitat produïda pels, teixits en el
mateix lemps. per tal de no modificar la composició química de la stOÍg (essencialment el Ph)i
i •ecundarlaineni. el ritme de la respiració per excitació dels centres nerviosos reguladors.
N'a obstant, després d'alguns minuts d e trebidl
mtiecàlot, el nombre dels quals varia amb els SUD"
jecteti, dintre de límits bastant estrets, el grai'
de l'eiilrenament i la naturalesa del treball
posit, s'assisteix a un fenomen que indicàvem
al principi, a saber: un alentiment relatiu del
ritme respiratori, un menor ofec o <segon respir».
I , per l a n l , el tieball mecànic produït: ba BS"lt'
el uialeix, ja ipie en lexMiqiJe escollit la VÒloOÍW
del corredea- és consteJtt i les quantitats d'oxigc"
absorbit i ('(i., produït no han pus variat.. H i l>ftt
en això, una paradoxa aparent; que es tracta de
resoldre ; o la ventilació pulmonar i la quantitat
d'àcid carbònic eliminat són susceptibles de disminuir en el curs d'iuv treball muscular uniforme,
0 I é lu respinudó anterior és una respiració de
luxe.
l.anglois i Ch&iUey-Bert s'han dedicat a la s0"
lució d'aqiiestl problema i ban donat una interpre
ta ció racional, però parcial, del mecanisjne d'nquest fenomen. Aquests autors estimen qt'6 al
c
eix; d'un treball inusQular, durant el pei"iode
de epostíí en m a r x a » , més o menys llarg segons
l'entrenament, l'individu posa en joc c.ontïacoicnie
musculars que Do són absolutament indispensables
pel treball executat. L a coordinació motriu és i " 1 '
perfecta, peri|iiè alguns nnïsculs o grups musculars són soMicitats inótilmcnt. Però, aviat el subjecte 8-adspta exactament oi treball que ba de
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produiri redueix " I mliiim el IMIIIIIMV i
conttaooiood dels músoula iinonisies p antagonistes neOttasal'iB pt"!' ni Orelmll ii efecliiiiv. La coordinació
iiuisciiliii' esçiev'à tnillúr, ulgimos vo^Hdcv pcrfeclu.
i en aquestes condicioiw es ooinprèi) que els oáuyis
respiratoria siguin reduïts lleugeroniçíit en relació
amb el període anterior i . oonnegüeiitnient, hu^i
iileiiMmeiit del riinne respinittiri. disinimició de
l'ofec, aparició d'un veritable «se^oü respir».
Aipiest niecMMame d'intérprétapió. de l'e^aotitud
del qual no cs |ioi diibtaj", doiiaíi el que se sap
actualment de la posta en marxa del treball muscular, de reutrenameut i la coordinació de les
liiueions musculars, no ivpn'seiila. uo ohstanl.
mes i|\ie un, nspccli" de la. i|üesti('i.
Qúan s'observa atetiUunent. els snbjwtes. es
(•cusíala que l'àlentímenl respiratori coincideix
amb l'aparició d'una sndoreoió abundant'. Cap fe.
lacló no be estat eslalilerta entre aquests dos fets
i , per lan'.l, és evident, ja que es dedueix de In
poli|iUca tèrmica de Hicbel. Sc sap. eu electe, que
en la lluita contra l'elevació tèmlicà de la salin',
els animals que no suen, erm el gOS, iililit/en un
mecanisme polipueic. I/'<irga,nisni« es desfà a!eshores d'un cert. nouibre de ciiloiries per dJUgeraQiÓ
de la venltilació pulmonar i elimiuació d'un aire
saturat de vu|Kir d'aigun. Per tiint. un subjieot'e
que no sua, i» millor, en cl qual In secreció sudoral
noivnal CÍO ha assolit encara el retorc; que 68 tradueix per l'aparició de gotes petites de suor sobre
la pell, |HI|I esser comparat des del punt de vista
de La seva regulació tèrmica, al « " s desproveït do
glàndules sudorípares. Així. lamlié. eu la lluita
COntra l'eïevaoty tèrmica central corresponent a
les reaccions químiques cxolèrmiqnes del Ireliall
mnscnlar. el subjec'ie lia d'ntilKzar els els mecanismes de socors, en particular, la poiipn^a.
Així es i-oncclieix que l'amplitud de la. ventilació
pulmonar ( é s a dir, objectivament; la intensitat
de l'ofec) sifjui condicional per dos factors durant,
el període de la posta en marxa 0 període presiídoral ; d'una part, la quantitat de CO, a elimiuar; de l'altra, l'eliminació de calories pel vapor
d'aigua exhailat. Però, des ipie intervé el inecanisine regulador l^mnic per evaporació entimia abundant, cl l'actor poli|aicic especial dismimieix 0
desapareix, i itlesliores s'as.sisíeix a un aleiitiinenl
del ritme respliatori. Aquest, darrer, està aleshores
l'ssi·iicialment sogi la dependència de In oompúsició (isioo-química de la saug.
l l o m veu nixí, dones, que la calma respiratòria
reial iva observada després d "alguns minuts de treball muscular, o «¡Ségon respir» dels anglesos, té
per mecanisme de producció e!s dos elemenlM segttentfl :
l."r Millorament, del rendiment i .millor adaptació do l'individu durant el période de posta eu
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marxa. Hedncció al mínim de les contraccions
musculars necessitades per l'exercici. Reducció
consecutiva dels recanvis respiratoris i de la quantitat de OÔj, a eliminar, d'on la r«-<liic-eió de la
ventilació pulmonar.
Z,™ Aparició d'umi secreció sudoral nbundtuit.
Intel venció do l'eviiporació cuhVuiíi en la regulació
tèrmica. Disininnció o desaparició del factor polipueic d'evaporació pulmonar, d'on reducció de la
vent ilació pulmonar.
J. PÀMIKS I Nl.IKAVINS
Medicina

interna

IM ¡KIII (Ir cam in l'vliiiliiijia de l'umiia (i nui (/m'ai
i rínttíi eBpoêinôdica. \ie\ Dr. X. FAKHHUOXS.
«Ars Mèdica», Barcelona, abril 1984.
Després de descriure les nombroses investigacions
realh/adcs per lal de precisar el paper etiològic
de la pols do casa en l'asma bronquial i rinitis
espasinòdiea. l'autor exposa la freqüència amb què
es dóna, així com les ocasions en què els pacients
stan sotmesos al seu electe. Kstndia. la composició do la pols així COm els sens possibles principis
actius. Descriu la prova cutània establerta amb
difeienlN lècniques per l a l d'eslublir un diagnòstic
i assentar nn tractament encertat, basat ou dos
menes d'indicacions: precaucions contra la pols.
i en els casos qua aquestu mesuru aplicada amb
rigor Do sigui suficient, cal recórrer n les injeccions d'extracte de pols fins a obtenir nua completa dessensibilily.ació.
Retultoi dr 1500 oaçunaoioim (itítitifiquet tper on»
rèaliUadeí m medi endémie intens, \»-\ D r .
ANTONI Mono MUS. cRevista Mèdica de Barcelona». Harcelona,, abril IIKI).
L'autOr ba emprat les vacunes elaborades segons
la tècnica de Domingo i Vidal, cedides |iel Laboratori Municipal do Barcelona, en «KMISÍÓ d'esliablirse d'una manera endèmica la febre tifoide en la
vila de Cardedeu.
Kn octubre de
feren nparieii) els primers
casos de febre tifoide. Arribaren a cinc, la majoria do caràcter greu, amb Una definició. Després
d'un curt período de calma, apareixen altres set.
casos seguits de lires definicions, l l i ha. doncs, en
aquest primer any dotze (ifoides i ipiatro definicioas, o sigui, un 33 % .
I,a vacunació coineni;a el nies de maig do 1982
i no ÓK possible, de moment., aturar L'epidèmia,
que continua, donant algun cas entre els vacunats.
Així. durant tot l'any 1982, observa 30 tifoide?
amb 5 definicions, o sigui, un deseen- de la mortalitat de 33 a 16, 16 % .
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l/iiiitor estiidin les ouooterbttiques déla oasi^s
prèBeotata en aquéfel se¡íoii any i en dedueix les
segik'iils (MMiflusions :
Primera: Que la vncunació anlitfñea «|>^r o-»,
segons la tècnica de D o m í n ú i X'idal. ba fet
minvar la mortalitat en un .10 ",, iinineflialirnu'iil
daSpréa dé la aevà aplicació.
Se^diin : Que la litoide és exl raordiniiriainent

benigna en eh vacunats.
Teroenl : Que en el període d'un any i|iie lia
segniti la varuiiai'ió, lian desaparegut, totalment els
oasoa dií litoide.
Quarta : Que é s possible que la vae.unaeió per
via pareulèrica priKiueixi nua ncoió més enèrgica
s o b r e la morbililat. però aquesta queda e o i i q K ' U sada amb «screix per la facilitai amb què en les
grans eanipanyes sanitàries és possible fer ingerir
la vacuna aatitlfiee per os, qtífl en cap cas no ha
delerminat trastorns <rinloleriincia.
3, I'AMIKS I XIJK'WINS

Cùùfribuiiô n lo tècnica de lu (nnta/uaid. Príaenlaefó d'nu nou tnodtel d'agulfa, pel Dr; MIHI:BÀOHS i Hm.u/r. «Annals (!<• Medicina», l i a r
colona, m a r ç l'.t.'il.
Per lui de suprimir els inconvenients que es presenten en practicar la, prova biològica abans de la
transfusió, sense, haver d« repetir la pnnció, i per
tal d'.' facilitar la pràclicn d aquesta, l'auto^ presentía un model d'agulla i cánula (pie permet punxar l-i vena amb nua agulla q u é va introduïda en
una ciinnlu de líí dècimes de ni i 11 (met re de diàmetre. Quan té Ics venes catelerit/.ades, substitueix
l'agulla per un mandril de puiitla arrodonida <pie
sobrepassa lleugerament l'exti litat de la càmda
per tal de no lesionar la paiei de la vena. K l
pavelli'i d'aquesta agulla i cánula és de grandària
Universal i pot adaptar se a INs gig tipos de xeringues, r t i l i t z a n l aquest .model especial d'àguiles, l'anlor lia practicat u-eiita transfusions, algunes d'elles de més de ")(M) c. c. de sang i mai nu
lia fracassat per haver-se coagulai la sang en l'int«rior de les cànules. Acpicsles agnlles-cànnlcs són
adaptables a fols els aparells utilitzats per a la
transfusió directa do brag a braç.-. També poden
utilitzar-se per fer transfusions quan no es disposa
de material especial i s'ha de reciirrcr a xeringues
de 20 O 1)0 c. c. eslierilitzades i parafinades, amb
les quals s'aspira sang del donador i s'injecta al
malalt.
Párpüra reuírt-ataide i tibdomeH "¡yiií. pel Dr. F.
SEBSA I SAI.SKS. «Annals de Medicina». Harcelona. març 1334.
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l·ls descriuen dos casos en els qnals domino el
quadre d'un abdomen agut. demostrant l'etrtudi henmlològic ¡ l'apaiició d'accidenii- cutanis |iurpurics. ipie es tracta d'nua gfndrome de púrpura abdominal.
[/'autor, després d'ana'il/.ar les causes d'error
diagnòslic d'aquests casos amb altres síndromes
d'tfbdomèn agut. fa ressaltar (pie en els seus casos no |K)giié ésser demostrada de manera certa,
l'existència d "un element infecciéis causal i qúe no
existeix cap motiu, constil ncinnal ò accidental,
per a invocar en la pa'ogènia dels Irastoms descrits el mecanisme aHèrgia-aiiafilaxi i , p e í últim,
que hi síndrome bemàtiça d'aqüests malalts. i>ertanvents al sexe mascnli. és anàloga a 1» descrita
per Weil, com exclusiva del sexe femení, amb el
npm d'heiiKigènia.
Vegeu, encara :
L^tiepartriii» da l'auca d'origen melilocòcic, p^s
Dis. BKODSXBT i CMSSWO. (Journal de Médecine de Bordeaux». Bordéué, man,- ,1084;

Metabolisíne i nutrició
iHVóttigetèiOn'i tobte cl meiabolítmc delu glficid».
I l.n corba 'l'Iiiperijliichiiia
iiroriicii·lu c"
imlicidiiK nprmaU, pel Dr. -T. PUCHE-ALVABEZ.
«Revista Mèdica de Barcelona». Barcelona,
abril 1984.
Practicada la corba de glucemia en l'li subjectes
noimals SotmèBÓB a idèntiqúeg previsions, es comprova que La hipeiglucèmia màxima i's produeix
en quasi tutes los proves als
minuts, únicament
en un tant per cent reduït (!• % ) : la ghicèmia 68
•més elevada als (SO minuts d'ingerir el sucre.
A les dues hores, la glucèniia sol presenter xifres m é s baixes que les inicials en dejú (50 % ) •
altres vegades els va!ors poden ésser lleugerament
m é s altts (42 Çg) i més rarament es registren idèntics valors que en començar la p i w a (H "/0).
V.w algunes observacions i , , ceoupçroòió glueé"
mica és moll ràpida, prodninl-se als (10 minut- el
valor m é s baix de la corba. Aquests mateixos subjectes, per un balanceig dels mecanismes de compensació, acostumen a donar al cap de duos hores
glncèmies niés altes que les inicials. D'aquestp
manera els casos de recuperaciéi ràpida contribueixen a elevar el valor mitjà de la darrera presa de
la corba.
l'.s troba tina àrea de variació glncèmicii nOrmal, que es i>ot utilitzar per la interpretació dels
resulMis obtinguts amb aquesta prova.
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Kiiii(> tes resooiOiM glucèmiques noniuus, <•< linden iissi'iiviilni' difevenls tipÜS :
a ) H.ecii|iei-iU'ió ríipidu, <jiie reoail príiioipalment en ¡ndividn-i i|iie iirnctnjiien esports, en els
vagotònics i eu els megaîoespUicnica. b) Recnperaoió leníh, astèuies, siiii|iàlic<i-tôiiies i en els niicrosplàenics. c) Keeii|)ei nein iiiiljana o nomial,
de la (|iiiil païtíoipeB els nonnotiptta i un cert
nombre de subjeetes eliisslficables en altres grups
eniisliliiclonals.

J . P\MII:S I ÜÍEROAVIK8

Neurologia i psiquiatría
Les aUuoinaeions eplwitàtùt, lad Dr. M . QCEKOT.
«(ia/.elito hebdnniadaire des S é a n c e s Médicales». Bnrdens, abri! 1984:,
I / a u t o r fa un detingui esttldi de les aHiicinacions.
reiiassanl Unis diverses modalitats segons lu intervenció més o men\s segura de la voluntat;. Re.
corda alguns dels casos m é s demostratius, com
els citato |iei" Dbeiir, «-xposa Ires casos personals
d'atimiacii) d'àl·lueinaoiong voluntàries, i arriba a
les conclusions següents :
1.* AHiicinaciouH niliiiiliiries, — A l costal de la
multitud dels aUuoinatS passius, In lui, aillais,
basllant malalts, i alguns subjeetes normals, que
asseguren tenir aHnòinaoions volnutnries, que pretenen veure i sentir en el silenci i la n i t , quan
volen i el ipie< volen.
Alguns malalts s'adrecen a llur perseguidor, i
el perseguidor els respon. D'altres tan nn gest. i
per aquesta operació màgica o mecànica, ob'ienen
i percebeixen les converses i els actes de l'aliseut.
Alguns es troben, de vegades, en un estat patològic lui que els és suficient pensàj' en un objeclio
per a veure'l.
Després d'una mirada bren a un objecte leblement il·lnniinat o feblement lluminós, born pol,
tanchnt els ulls i ceroanft veure, descobrir de l'objecle una inialgc positiva exl reinadiimenl l'e.ble,
però durable, literalment visin i sorprenent, de
personalilal i d'aciuó persuasiva.
Alguns, quan acaben d'examinar un objecte, podrien em portar-se'1 sense cessar de veure'l. gairebé
real, sobre la taula 0 la pantalla on ja no ¿8,
Kscoirollanl la n i " , sense pensar. sense imaginar, mirant fixament el buit per per veure-hi aparèixer el (pie l'at/.ar hi dibuixarà, hom |)ot algunes
vegadi's fer sorgir aparicions.
Kls ulls tancats, però sense cessar de mirar,
sense cessar de fer esfòrç, sense caure en l'eslati
de somni en el qual les visions que sorgirien no
serien voluntàries, àdhuc no serien ni mirades, ni
potser localitzades, iilgiuis rars subjectes poden.

O C C I T A N A

"45

en (ilena normalitat, assolir veure llums, colors,
formes, objectes, caaes que coneixeu, imaginen i
s'esforcen per objectivar.
Voluníí'iries, sensorials i normals, però rares i
discutides, aquestes percepcions sense objecte,
provocaran potato, si es coniirmen i multipliquen,
una refonna dels concepteé d'al·lucinació, de percepció i de voluntat,
Sj." AfiTtnació d'Muefnaei&tt» eOlUiitàrie»- — Al
terme d'un estudi de conjunt de les aHucinacions,
dèiem : « l l o m pot afirmar la presència o la per.
cepció d'un objecte quan és present i percebut,
quan és absent i percebut, i quan no és ni present
ni percebut.» Al costat dels à&ucinata voluntaris,
hom veu malalts en els quals coexisteixen la VOluntut i l'atirmaciéi de veure i de sentir quan ells
volen i el que volen, quan aquesia afirmació no
està fonamenlada ni sobre una percepció veritable,
ni sobri' una al·lucinacií'i, Aqui «jo veig, jo sento»
no és una al·lucinació, és un d e l i r i ; i igual que el
me'm de la perce|>ció, voluntària 0 passiva, està
folrat d'un món d'alluciuacioiïs voluntàries o passives, a nqiieslis darrer es barregen a llur torn de'iris en els quals el subjecte es plau, sense percepcions, sense aHucinacions. sense il·lusions, afirmant que veu o sent, i desenrotllanl indetinida.
ment aquest sistema.
J . l'ÀMIKS I Xl·lK A\ l \ s
E l diagnMie e n t r í rebUMlmeni cèrabral i ftitMbr
irnlnal-. jiels Profesfiors BlSBB i D i c r i N o .
«Toulouse Médical». Tolosa, maig L984.
fils autors tan Un estudi dels casos en ela quals
és possible la confusió entre tumor cerebral i reblanimenl ; analitzen després, meliculosamcnl. el
diagnòsdic diferencial, i conclouen que en la majoria
de' casos el diagnòstic és possible, si bé no sempre
passa així, ja que han trobat focus de reblanitnent
comprovats microscòpicamenll amb una simptomatologia m o l l semblant a la de los neoplàsies. Posen, també, indicacions operatòries, d'altra banda
ben ¡irecises, |)er als fets de l'edema i de la meningitis serosa local.
-I

propdsti dt (/"I'K olmerradoiiK tir tunim ce.
rehral mettutàÜO, ]>el professor J, A. BlBBÍ i
Dr. J. E . PÀIL·LAS. «Marseille Médical», Marsella, febrer 1884.

K!s autors presenten dos casos do tiumor cerebral
metastatic, a propòsit dels quals fan algunes consideracions d'ordre etiològic, analòmic i clínic.
Les duos observacions podeu ésser considerades com excepcions perquè una obeeixi a un càncer primitiu de l'ovari, dels que només existia
un cas publicat, i l'altre, a nu càncer p r i m i t i u

del fetge que is e! primer que es publica, iifectuut aquest darrer cas una disposició excepcional
ja «pie. inelàslH'si d'un càncer visceral llunyà, el
nòdul tumoral era uo obstant únic i cortical.
Tols don casos tingueren nn comeiu; brusc, u l l
amb hemiplegia progressiva i l'all re per nua crisi epiléptica, i evolucionaren rópidamenli cap a In
mort. en, plena caquexia, en deu mesos un, i en
tres unesos l'nltre.
J,

l'ÀMIKS I NlülCAVINS

Acrideiita uerciogog poHl·m'rOitTlt'pie», pels DtS, 3.
I'OIUSIM.S i M . Rict'oiliumi. «Marseille Médical». Marsella, febrer 1084,
Ela accidents nervioso, p.isi seroteràpics, la raresa relativa dels quale, en relació amb les inuombrablee Ëajiecalions de sérum practicades diarinmi'iit, és evident (70 caso» solament, recollits en
la lilernllura a lins de l'.WO per 11. Roger. Matlér
i l'aillas). I'.s presenten semiològicainelit c«ni neuritis (localitzades al plexe braqnial) o polineuritis,
però en alguns casiK poden, clinicament ésser referits' al menys parcialment a l'altleraoió del sistema nerviós central.
Ln hipòtesi d'una causa tòxica, actuant a l a
manera dels productes químics o biològics neuròtrops, semilla que ba d'ésser abandonada. Pel
contrari la concepció patogénica, integrant aquests
nccidents en el qundre formal de la malaltia sérica, i considerant-los com la IncalitKació nerviosa
del procés lesion al, particular als accidents suerics
(trastorns d'ordre circulatori arterio-eapil·lii'). és
més satisfactòria.
Aquesth teoria explica que aquests aocidents
nerviosos puguin aparèixer en coincidència amb
accidents cutanis o viscerals, o bé, constituir unn
forma especial de la malaltia snèrica. deguda a
la localització, si no exclusiva, almenys predomi.
Dant, sobre el teixit nerviós.
I'll «procés, lèsiOnal» sèrie pol agafar tots els de,pnutatnent del sistema nerviós. L a sevn localització central, pod explicar certes particnlalit.ats del
(juadre clínic.
En un cas que els autors han pogut estudiar
des del punt de vista anàtomo-clíuic, era netamént! acusnda.
•I. PÀMIKS 1 Xl'.lU'AVlNS
Pqiooéii ikfániñ», pel Dr. A. VAMJBJO I NAJKHA.
«Paidoteràpia». Barcelona, abril 1ÍÜJ4.
L'autor fa u n estudi de les |>sicosis infantils, describint l.'t dols 45 casos internats en el Sanatori
Psiquiàliríc do Sant Josep (Ciempozuolos, Madrid),
del qual é s direcloT.

El grup do los psicosi- infantils ha de reduir-so
a una sèrie do síndromes endògenes, principalment
esquizofrèniques, i a certes psicosis de quadre clínic perfectament detinil i curs molt greu, compreses eu repfgraf cdemeñtia infantilis*. Entren
tambó en el grup. els casos do ciclofrènia i poniDoia observats excepcionalment en la infància.
Ln raresa do les malalties mentals en els nens,
l'havien assenyalada diferents autors i la conCnina
reoentme'nfi Willingev, á Alemanya, en observar
liiucamont dos o tres casos de psicosis infantils
entre més de dou mil neus que, com inspector escolar, ha examinat en el transcurs de cinc anys.
Els casos inlernatls en el sanatori de l'autor son :
epilèpsia. 7; oligofrenia profunda, 27; psionpal les.
S; posleiicií faütis, 1: esquizofrènia, 1 : varis (neurològics), 4. En total 43 cnsos tot« menors de 14
anys.
Caracterilfcu eapeoíficiunent la demència infantil
de Heller, la producció progressivu d'una involució cerebral que çondueix en pocs mesos a unn demència profunda : s'aniquila la inteligència. La
l'reiiastèilia aparètico-afàrica, desiU'ita per Sancta
de Sanctis l'anv 10115, és una procés d'esclerosi
cerebral. de naturalesa, probablement diferent, de la
demència in faut 11.
Sota la denoniiiuició genèrica de demència precoofseima s-'hañ do comprendre tots els casos d'esquizofrènia infantil presentat* abans dols l ' i anys
d'edali del subjecte; en les seves causes i Blmpto
mes. difereix po<^ de l'escpiizofrènîa de l'edat adultá; Potser sigui més freqüent del que es diu.
Pot observar-se en In casuística de l'autor, que
només en tres casos manquen antecodonts fainiliars
de malnltin psíquica i que en rnbsèilcin no influeix
que el em's signi ngut o cn'mic. h'.s desconeixen 1>'causes determinants do l'explosió do la malaltia.
S'accepta una fornia QgUda amb accentuada angoixa, aHiicinacions. obnubilació del sensori i tque
estnt demencial prqgTOMili. E n ln forma crònica,
la senyal d'alarma sobrevé inentre i·l nen estudia:
en uns cosòs es deté el desenvolupament inteHecíinal ; on altres, el nen «no pot aprendre» per molts
«sforços que fnci. Altres malaltets «snben les cotes
jierò no jiodon dir-les».
Les formes pubernls de l'esquizofrènia, no tants
precocíseimes com les infantils, s'assemblen a les
de l'adult : llur CUTS pol ésser agut o crònic.
Aipiesti Irebnll no |H>t fonamentar-se en extensa
experiència, perquè han estat pocs els casos de
psicosi infantil que l'autor ha tingut ocasió d'observnr.
Per fortuna, són cnsos que. per llur presentncK'
i • forma clínica, difereixen els uns dels altres i
poden servir d'exemple a cada una de les formes
de psicosi do la infància.
Sóu els següent's: demència infantil de

Heller,

flciiu'iiciii prci-nrissiíiin de curs crònic, deincnci»
|irc'<'i!<iissiinii, esquizofrènia puberal, esquizofïènia
puberal cn'mica, esquizofrènia puberal aguda, esq p i n ^ t è n í a pnliend periòdica, aHucinoai eëquizôivè'
nica (•.'), esquizofrènia pre-ptiberal injcrtiida sóbre
oligbfri-niii, de|iiessiò cndògcnn. es<|UÍZofrènja processal puberal-

Vegeu, oucara :
Diagnòatic i troefameni de léi oompteieion» medidlarM (eapetííÜnteni pey (temors), pel Dr. M .
CHAKBONKRL. «linlletin Mf^dical de ItordeauX».
lloí deus, desembre l'.'.'t.'t.
Eh

Kjryi*!
CÍIDI/I/CJ- d'Eilip [Kobrc la /m/cortiiò/iVi/).
pel Dr. •IOAX J. I.ni·iz i boa. (Crònica Mòdica». Valencia, abril I934t

C0í««»pámc'»í8 infooeioioe en patologia tier,
eioia, pel Dr. Moi,IN DÉ TKvssiKf. (Le Bulletin Médical de liordeanx». Bordeus, desembre l'.'.'l.'l.

Diagnòetic de '''» amioiròfiett pel Dr, J. Ai.i.n:/.
«Marseille Médical». Marsella, lebrel 1984.
L'aulor fa nua rigorosa crítica del concepte de
ranonienal complex d'Edip, que lanta acceptaci.'i
ha tingnll en l'escola psicuinalista que pWtôn que
es tracta d'nna direcció de la libido de tot infant,
idèntica a la cpie existeix en l'adult, vers les
persones de l'alifre sexe.
L'antar eren (pie és cianpletament arbitrari pretendre q u é tot home OODipts en la seva biograli i
amb una tragèdia d'Hilip.
Aquesl complex sols pol admetie s amb el coriicter de símbol d'una fase en l'evolució de l'infant. 1)1 complex d'I'idip no és més que el símbol
d'nna actiltit falsa i desviada en les dues fases
que poden distingir-se en cl descnroldlament de la
sexuaUtal : una precoç, entre el tercer i quart any.
i la segona, durant la pubertat.
Kn la primera fase del desentotllámeoi de la sexualitat, el complex d'Kdip représenla la direcció
primitiva de tota l'aiiinmlitat o instintivitat de l ésser, cap al principi biològic que té mós a prop :
la more, i no tlindrà valor patogènic quan apareix!.
sinó (pian persisteixi més enllà dels seus limits
temporals corrents.
Quant a la pubertat, significa el descobriment
de la pròpia individnlita!'., i rarament poden trobar-se símptomes amb valor patològic procedents
d'èpopies infantils lan remotes.
Fa una crítica del concepte rrendià de la libido,
que lié el greu error de confondre l'eròtica amb l.i
sexualitat, per a dednir-nc que és en la pubertal
que s'inicieu les discordàncies més essencials entre
uno i altra, i diu qm» el complex d'Kdip és aleshores quan s'estableix d'una manera definitiva,
perquè l'eròtica cpieda fixada en la mare i la sexnalitht es decanta cap a altres peinónos, no arribant a enUàçOr-ae eo la maduresa com hnnrion
de fer. Per això. en la vida del nenròsic, aquesta
segona fase dol desenrotllament, de la vida sexual
és la que t é transcendència, [lerquè en ella és qnan
es converteix en mnlalt.
J.

PAMIF.S I XKRCAVIXS

Obstetrícia

i

ginccoloiria

HriaorriKjiiH ri'lrojilacvullirifH. pel Prof. FAÜGÈRE
«llulletiii Médical de Bordeaux». Itoideus. desembre 1988.
La placenta inserida Qormalmeút pot desenganxarse; en aquest nionient es produeix darrera d'ella
una hemorn'igia més o menys abundant, que él'hemorràgia relToplacentària, complicació rara en
fa forma greu i que es presenta en Ixl.fiüO deis
ciasos.
L'autor estudia les canses d'aquesta complicació,
i B l'art dl' les Iraiimàl iipies, endomel rit is. lesions
vasculars o musculars, comidera la major (reqüència en les gesluints que pivsenton símptomes d'intoxicació : hi]iertensió, edemes i , |>rineipalnieiit, albuminuria.
Va un lepàs de l'a simplomatologia i del diagnx'is.
(ic diferencial, i en tractar del trac'fciment din que
tà la ruptura de les membranes i la injecció de
morfina no donen resultats ràpids, és precís operar.
a) Si la dilatació és completa : os fa la intervenció necessària por via baixa (fòrceps, extracció,
enibriolomia). De vegades, aquestes operaoiòns són
inxuficicnls : en aires casos. Papdpjexia nterin i
porta una impotència funcional comple'ia, rhomoi •
ràgia continua, i aloshores el millor és for una,
hislorectomiai immediata i ràpida. Uecomana l'ope,
ració de Porro.
h) Si no hi ha dilatació: el coll osseivt rígid,
s'imposa la intervenció pep via allia. No s'ha do fer
là cessària vaginal sinó l'abdoiuinal. i lia d'anar
seguida d'histereotomia.
Només act liant molt ràpidament- èy pot milloinr
el pronòstic matlernal. que dóna una mortalitat de
50 % .
I,'autor exposa després el cas d'una primípa··a
vigilada dnraiHi IVmbaràs, i que no presenta albúmina ni cap signe d'intoxicació: la prosoutació és
noi-mol.

748

L A

M

E

D

I

C

I

Aquesta iiiiiliiliû eiitni i'n Kfejaall de part i es
queda anil) una dilatació de dos rels, després do
divuit hores de contraccions utérines semblant normals. B u p t u í a de bossa ; el liquid és Kenyit da
meconi i els sorolls del cor íetal es fan irregulars!
A i tacte, el coll presenta a la part posterior .un
endurlmentl a nivell de l'orifici extern, és à dir a
la part més baixa, del segment Inferior,
Es fa una cessaria baixa indicada per la insuriciència de dilatació després d'un treball prolongat,
l'estat del coll i el sofriment fetal, l'.s pensa en
unes circulars de, cordó ò en un cordó curt).
La intervenció dóna. per resultat. : infant i ma fe
vins, cap circular de cordó, però, darrera la placenta. On heniatonia de petit volum que determinà
els accidentis.
1.'autor es pregunta si no I'N això un priímer
estadi, preludi d'accidents més greus, i creu que
s'ha d'esbrinar si en les, observacions d'hemorràgies retropliicenlàries greus, no es pot trobar ,in
període de comeni; que pot restiar llarg, temps desconegut.
Així. es podrien evitar tan greus compliciicioi.'.s
i millorar el pronòstic maternal i el fetal, la mortalitati del qual1 és, d'un ttó %.
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Simon..t, reservant la reacció de Friedman, per als
casos eax què urgeix el diagnòstic.
Bn H7 casos examinats, ha tingut un sol error,
que attribúeix a manca de pràctica per ésser la
segona que practicava. Creu que es pot considerar
un 1(M) % de positivitats por aquesta reacció.
Coin a casos curiosos do la seva. estadística cita,
un cas en què pogué diagnosticar un embaràs, dos
dies abans de la primera l'alta menstrual ; dos casos
de mola hidatifonme íntçnsament positius ; un cas
de l et us mort a partir de l'res dies amb reacció positiva; en canvi un, en el qual la mort datava de
deu dies, el resultat fou negatiu.
Dos casos d'avortament' amb retenció placentàna,
un després de cinc dies, foren positius.
Dos casos d'embaràs Uibàric. amb fetus viu '
reacció positiva: mi amb fetus nnort i reacció negativa.
Finalinent, un cas d'embaràs psíquic amb resultat! negatiu.

J. PÀMIES 1 XEB'CÀVISS
eu, encara :

J. KbrïES i XEBCAVÍKS

f.'afíorlanu-nt oQliiritari, dit «críiiiliial», pel l^1"UKNÈ BEROÈS. «Toulouse Médical», Tolosa,
abril 1984;

1,'r.rtKtrció i/'ir/ii/"«^, pel Prof. P. Disi.MAS. «Ars
Mèdica». Barcelona, abril 1984,

Elà tumoré del üigatnéni rodó,, pe] Dr. P. GEòaGET. «.lournal de Médecine de Bordeaux», Bordells, abril 19S4.

L'autor esposa amb tota nienii de detalls la m i nera de practicar el part en la presentmeió d'anques
compléta, en cada un dels tres temps en que. pot
dividir-se, equivalents respectivament als pàrís
d'anques, espatlles i cap en darrer terme, i en Li
presiantació d'anques incompleta. Exposa les complicacions que poden ocórrer i la millor .manera do
resoldre-l'es, tant en el monieni del part com en
les seves conseqüències.
E l '//«r/mWi'c pr'fiCôç de l'einbaras jnt initjà del
laboratori, pel Dr. ( l u i c u i GUARDIOLA. «AI-.
chivos del EnstStuto de Medicina Práctica».
Barcelona, marí; 1984t
L'autoi' ta una breu expusició dels procediments i
reaccions proposats per al diagnòstic precoç de
l'embaràs, detenint-se principalmei.t en les proves
hormonals extragonadals, <pte són en realitat les
veritables reaccions diagnòstiqÚeS,
Descriu la prova. d'Aschlieim i Zondek, la de
Hrolina-Simonet i la .modificació de Friedman,
amb les tècniques corresponents.
L'autor ntilit'/a correntment la d'Âsohlieim-Zondek, i com a reacció complementària la de Brohna-

Càncet nii·liuliific hilaicral del» ovaris, pel Dr. JJEANNENEY. «Journal de Médecine de Bordeunx», liordeus, man; 1984.

Oftalmologia
Leg cure g CHpoiade» en l'oilul mía purulenta del
non Hat, pet Dr. CAHI.HS Kocm:, «Marseille
Médical», Marsella, gener 1984.
L'autor exposa un procedir emprat per ell des .de
la guerra, pel tractainentl de I'oftalmía purnleiila
dels nadons.
Creu que el procediment dels rentats repetits
cada hora o cada dues, com recomanen tots els
tiraotats és tramautitzant per la córnea, i creient
que el genococ no es desenrotlla en una còrnia
que no ha estat lesionada, considera que per evitar la formació de ulceraoions perilloses és precís
respectar a tol pren les capes snperfloials de 1»
córnea, i per això ell usa el procediment de leS
cures espaiades des do l'any 1019.
La seva tècnica t é un punt essencial, no fer mes
que una cura per dia, però ben feta.

H E M E R O T E C A
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Després de fer l'asèpsia de les mans, i'n un
rentat amb tompcois de cotó emp&pats d'iaua M>lu(jiÓ de pe)?in,aiigan^t potàsic, írancauieïu rosa
fosc (ao dóna importància al doSiSíge figoi'ÓK,1; I a
caure la solució tèbia des d'alguns ceulínulren
d'alçada i renta fins cjiie no queda gens de i us u
l ' u l l . No utilitza mai niés de 100 e.c. de solució
pels dos ulls. lissent important netejar bé la conjuntiva., considera que un rentat superabundant tó
acció traunuitiitzant.

greu» quan se l i confia un infant afecte d'oftalania purulente si !„„ oòlàíés estan sanes.
No sols no ha tingut mai cap ulceració, sinó que
en eia casos en que. la úlcera ja existia en comeuvar i·l tractament, han guarit sense perforació I
atub el mínim de molèsties.

Per fer aquest rental, separa les parpelles amb
els dits: si la parpella superior està. massa, edematosa utilitza un elevador i fa abaixar la parpella
inferior per l'ajudant; té gl"a" cura a treure
lleugerament aquest elevador per evitar de tocar
mai In córnea.

E í í siyues de probahiliUit <l'ini g l m í p m a en comeríçar, pel Dr. L . MONTOVX. «Le Bulletin
Médical de Bordeaux», Bordens, deseanlre
de 1988,

Netejat l ' u l l , eixuga curosauient els fons de
sac. conjuntivals amb un tkimpó de cotó enipapat
de permanganat però, ben expremùl i sensé tocar
m é s que la mucosa. Aquest temps, precedeix ta.
instilació de niiraa de plata, que es fa cuidadosament perquè és evident que si l'ull eslà ple de
llàgrimes o do líquid, el nitrat de plata serà precipitan o diluït. La solució dc. nitrat, serà preparada de poc i protegida de la llum. L'autor l'usa
a 1 per 4U. lín el moment de la instilació, l ' i n fam ha de tenir la cara beu horitzontal, perquè
l'antisèptic há d'eseumpar-se també pel fons de
sac. superior com pel inferior, el cap tirati m é s
aviat enrera perquè el l'ous de sac superior, m é s
profund, és niés diiíc-il d'àlcançar. [nstílà dues •
tres gotes al cim de la cornea, que fa de ratlla de
partida d'aigües. Quan l'ull està massa edemalitzat fa aquesta instilació deixant col·locat, l'elevador que lia servit pel rentat. Un cop feta la ins
tilació, obra i tanca ràpidament les parpelles diverses vegades, per tal que l'ftnbSèptlo toqui tota
la superficie de l ' u l l ; després amb un tampó de
cotó fa caure alguns grams de la solució de permanganat entre les parpelles, no per treure l'excés de nitrat, de plata, perquè ja està precipitat,
sigui per lés ivaccinns conjuntivals, sigui per les
llàgrimes, sinó per arrastrar precisament aquest
précipitai.

Oto-rino-laringblogia

Acaba oinplinf l'ull de pomada per evitar, almenys durant algunes hores, l'aglutinació de les
parpelles.
Després, no reveu l'infant fins al cap de vinl-iqualre hores. Algunes vegades, i si té plena confiaiujap en la persona que ha de fer-ho', consent nua
toilette extema de les parpelles i posar un xic de
pomada en les seves vores, dotze hores m é s tard.
I/nutior d i u , que en els molts casos que porta
tractats, ja que és cap d'un servei d'oftalmologia,
ha obtingut sempre resultats immillorables, sense
haver tinguíi mai el m é s petit estrebanc, tant és
així que no pronuncia mai la paraula «afecció

Vegeu, encara:

•T. FÀMIKS i XlSECAVlSS

Le» ncuñlfiicu del nervi laiiugià etlperioT, pel D r .
ESMOND BUYNIÎS. «La Gazette Médicale L i mousine», Limoges, abril 19:14,
Després d'un curi recordatori bibliogl'àfiic, la brevetai1 del qual mostra que els laringòlegs s'han
ocupat poc d'aquest «mal de gola sense angina»,
l'autor fa una descripció anatòmica del nervi laringià superior, nervi sensitiu quei, igual que els
altres nervis sensitius, no e s t à pas exempt de malalties.
Les causes d'aquestes neuràlgies : simples refredats de coll, angina, catarro agut rinotaringià i
laringià, grip, gota, renmatisme articular agut,
són d'observació freqüent.
L'afecció estudiada pot ésser isolada o associada
a altres nemàlgies, el més sovint apirètica, però
algunes vegades febril, coexistint aleshores amb
nua crisi de l'Sumafiistne articular aunt.
Examinant aquests darrers casos, insisteix en aquest fet capital consistent en la discordancia que
existeix entre l'examen endoscopic i la intensitat
dels smptomes subjectius. El tractament per gargarismes, inhalacions, resta sens efecte. Només la
revulsió externa, associada a l'administració per
Os de salicitat de sosa a forta dosi durant varis
dies, portant la curació.
Però, els casos apirètics són de molt, els m é s
freqüents. Disfàgia intensa, vessament de bava
capf a f o r a pels trastorns de la deglució, dolor provocat a la pressió del nervi a nivell de la .membrana, tiroidiano, tots aquests símptomes apareixen
després d'una licguda gelada, o en el curs d'una,
faringitis, d'una laringitis gripal per exemple; tal
és el quadre d'aquesta neuralgia essencial del l·iringi superior, l/examen endoscopie no dóna res
o gairebé res.
El pronòstic de l'afecció és benigne, però les
recidives són força freqüents.

Quant ni t i'iicUuiieiil, c-onsisteix sobretot en
revulsió e x t ë m a i en adininistrnr (¡er 09 s'alitíUa't
sòdic-, o, en els canon ftWitètioe, iitòfan. E l gargarismo saÜlcálát pot reiidir igu^tmént serveis.
L'autoi* no ha recorregut mai a l'alc-oholització
del nervi, bavent estat sempre l'evolució ràpidatnent favorable amb el tractameni citat.
Nombroses observacions personals il·lnstreii eJ
treball.
.1. PÀMIKs i SERCAVINS

Meningitis otògenü per ettreptoòoc, en el OMfs
d-lin xargmpió, Tractameni pel sérum de Vin.
cent, i cl settMn aiilineiimocòcie de Colon iMori, pel Dr. DCXHEHXET DE FiAMOTlir., «í,\
Gazette Médicale Limousine», iiimoges, abril
de 1934.
L'autor presenta el cas d'un nen de sis anys que
en el CUCS d'un xarampió banal fa una otitis aguda, que es complica més tard amb una mastoiditis no dolorosa, que explota amb un quadre mo-nisgl alamiant. Intervingut d'urgència el malalt,
sembla millorar, però l'examen del liquid cèfalo
raqujdià dóna una neta polinucleosi i e&tl'eptòcpc-.
Es connMu;a el traetamenli per s è r u m de Vincent intrnnuiKCulur, i dos dies més tard per sèrum antineuinocòcic endovenós. Res és capaç de
minvar la pirexia i cl malalt sucumbia cinc dies
niés tard.
Amb ocasió d'oquestí cas, l'autor remarca que
les mastoiditis indolores són sovint les més greus,
per tractar-se sovint de subjectes amb una gruixuda cortical, en els quals la supuració té tendència a estendre's en prinrunditat, i d'aqni el perill
de complicacions.
Els malalts afectes d'otitis consecutives al xarampió o a J'escarlatina han d'ésser
vigilats
atentament. Serà prudent en tals casos, cercar el
gèrmen causal en el pus de l'orella i si es tracta
d'atrepto, practicar una antrotomia al més petit
entrebanc en la marxa de la malaltia, seguint en
això la pr&ctioa delsí americans.
Després la la iiiíervBnc.iói quinirgica hi ha gairebé sempre una sedació important dels símptomes
mòrbids, deguda a la supressió de la causa local.
Correntment, no és més que momentiinia, i ós prudent esperar alguns dies abans de fer un pronòstic
favorable.
•T. PAMIF.S I XERCAVINS
Pediatria
Les profehies vegetals en la dietètica del lactant,
pel D r . A . BROSSA. «Annals de l'Acadèmia
de Medicina de Barcelona», V o l . 1985.

La tètrada alimentària de l'ésser humà : proteïnes, Indrocarbonats, grasses i sals, té una gradació d'importància diferent en les edats diverses
En el sistema nutritiu de l'infant predomina hi
noció d'equilibri n u t r i t i u . En la del vell, l'esclerosi, la mineralit/.ació, com a mitjà de compensai- la disminució d'activitat de la nutrició.
Dels quatre components fonamentals dels ali
mens, les proteïnes formaran la trama principal
dels nostres teixits; grasses i bidrocarbonats donaran els materials de combustió química i seran
ambdós gairebé Isodinàinioament substituibles l'un
de l'altre, i les sals quedaran, per una banda, dipositades en el nostre- esquelet, i contribuiran,
per altra banda, a fomnar el medi osmotic on tenen lloc tots els fenòmens • d'intercanvi químic dé
la nostra nutrició lissular.
Per aquesta desigual importància dels components principals dels aliments, s'han pogut dividir en proteinics i no proteinics, per la importancia fonamental dels primers, no. iinsubstituïblss
por cap altre.
Si bé en totes les edats el paper de les proteïnes en l'alimentació és d'importància cabdal,
ho és m é s que mai en els primers temps de in
vida, i així veiem que, entre els mamífers, les
espècies de creixença més ràpida són les alletades
amo proporció de proteïnes més gran, com. es po»
veure en la conegndií taula do Proscher :

Temps que trÎM a 'IoL·liír
el pes de neixement

I [ome
Cavall
Vedell
('abril
Porc
Anyell
Gos
Gat

180 dies
60 »
47 »
19 »

1H »
10 »
8 »
7

Proporció lie llei
en prolcVii(*__
l i "

2
i.

3,5
4,3
5,9
6.5
M

»

El lili de l'home troba, en circumstàncies normals, en el pit de la mare els aliments ideaiper a ía seva nutrició i desenvolupament en d
primer any de la vida. Aliment perfectament cquilibrat i graduat en proporcions diverses per la
naturalesa previsora, segons les necessitats de 1 organisme infantil en els diferents mesoB de la primera -edat. Per això, el sol fet de privar un nadó
del p i t de. la seva mare es deu tenir per un criïn
de lesa natura., ja que posa l'infant en imminència de malaltia i en perill de mort. E n la convenció de Ginebra els pediatres i juristes de tot el
món. civilitzat acordaren assenyalar, entre els
drets de l'infant més indiscutibles, el d'ésser alletat per la seva mare, j a que si l i manca aquest
aliment que la natura ha fet expressament per a
ell, en patirà per força la seva salut.

H E M E R O T E C A
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1 això t's tanta véritatl, que
la dissort el priva del seu uüment i m i i i i i a l a l l u i x , el miUor L'eïaei
per a guarii'-lo í s tomar a donar-li l'alimenti de
llet de pit qué ü mancava.
L'eqxiilibri perfecte i proporcionalitat ideal de 1»
llet de dona no és sols l'unció de conipOBioió química, sinó de veritable espeoificitfttl. S'han l'et béi»
reges i iiiodificaeiiMis amb llet d'animals per arribar a obtenir nu alimenl de composició química
igual a la llet de dona, i ninlgrat. ipie les jiroteï.
nes, grasses i sals estave-n «11 la m a l eixa proporció,
els resultats ban estat dolents. I els progresos 'i1
la química biològica han demostrat la raó d'aqiiesf
íi'atíàs. No n'hi ha prou (|iie en dos aliments 1,'utics hi hagi per exemple- la .mateixa propon-ió d'al
búmina., ja que cul tenir en compte les anomena
des alin'imiíu's homòlognes i les alln'imines heteròIogues, 0 signi albúmines assimilables Íntegrament. Leg albúmines, per ésser assimiades, han
de desintegrar-se tins als àcids aminats, i és pre
cisament la individualitat- àcid aminat la que determina l'especificitat, i no l'entitat aUiñmina,
com es creia alians. h la composició de l'allnimina.
en la mateixa exacta proporció d'àcids ominaïS
necessària per a la nutrició ideal, només la la
la mateixa especie de l'animal laciani.
I així ha vingut la química moderna a deuiostran la raó del quo ja sabia l'empirisíne de tents
segles, que l'alimentació amh llet de dona és indispensable al nodrissó húmi» per a maniebir un
equilibri nutritiu pérfeote.
Les proteïnes són indispensables a l'organisme
per assegurar les (uncions d'equilibri vital i de
creixement, i llur paper en aquesta qüestió és
insubstituïble. Aquest aspecte de cosa indispensable correspon a alguns àcids aminats, que s'b..11
pogut comparar a les vitamines, ja epic són absolutament indispensables al nostre organisme, quo
no és capaç de produir-los per síntesi ; i si l i manquen, presentaré una síndrome patològica que afeetarà principalment les dues funciona nnomenades abans-, equilibri nutritiu i creixement.
L a fisiopalologia moderna (Osborne i Mendel)
ha demostrat que en la ingestió dc proteïnes cal
tenir en compte el doble aspecte de qualitat i
quantitat, quan es (racla d'albúmines heteròlo
gues.
Avui es coneix 'ja una llista, encara incompleta.
d'àcids anïinats indiipemabhs :
el triptofan
la Usina
l'orginina
la histidina
la c-istina
la prolinn
i d'altres encara en estudi. Osborne i Mendel ban
pogut anunciar la llei del mínim, o s i g u i : «La
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«La quantitat necessària- d'una albúmina, que en
Ira en la reacció â'alimentació d'un animal, a li
de fer-ne possible l'equilibri nitrogenat i el creixement, serà fixada pel tant per cent mínim d'àcids aminats indispensables que entren en la composició d'aquesta albúmina». (Mme. Eandoin.)
Aquesta llei l'a comprendre el i)er què de molts
fracassos experimentals i les xifres, de vegades
moll. diferents, trobades pels autors, en investigar, per exemple, la ració minima de nitrogen eu
i'aiimentació, ja que treballaven; sens dubte, amb
proteïnes d'origen diferent.
Així també es comprèn quin malgasiameut de
proteïnes es deu produir en l'organisme, que es
veu obl'gaí a desífitègraf-Üè quantitats importants
per alliberar i aprofitar nu 0 dos àcids aminats quo
N són indispensables, per a poder formar el nou
agrupament d'àcids aminats que constituirà la nova proteïna, l'especifica, la seva, que serà a voltes molt- diferent dc Ics proteïnes ingerides.
Els elements residuals d'aquesta desintegració dc
proteïnes, no aprofitats per a la construceiii de la
nova molècula albuminosa, seran utüiteats per
l'organisme en l'orma purament energètica, 0 be
restaran perduts i seran expulsats com a elements
no aprofitat'S en hr deposició. I aquí cal assenyalar
una possible n ó d v i t a t de la ingesta de proteïnes,
si quedeu abundosos'en excés en cl medi digestiu
de l'infant, els elements degradats, proteïnes 03
aprofitades.
PinS aquí hem tractat de Ics qiia.ntitals inínimes de proteïnes indispensables a la nutrició i
creixement. Resta parlar de la ingestió sobrenor.
mal de proteïnes i els seus efectes en el nostre
organisme.
Va haver-hi un temps en qué la ingesta exagerada de proteïnes en l'alimentació infantil ocupava un lloc preponderant en l'etiologia dels trastorns de la nutrició. 1 sobre aquesta suposada
nocivitat, s'edificaven teories i es deduïa la pràctica de règims dietètics, que no donaren pos resultats brillants. His estudis esmentats abans en
donen l'explicació palesa.
Les proteïnes en l'alimentació de l'infant leii.-n
un ample marge de tolerància, que arriba, segons
diferents autors, al 18 % i 20 % del règim total.
Demés d'això, són tin element dietètic de vàlua
primordial en el tractament de les dispepsies m é s
freqüents en el lactant, que són les dispèpsies de
fermentació. 1 aquesta vegada sí que la teoria deduïda dels treballs experimentals ba donat lloc a
la implantació de règims dietètics que han obtingut èxits esclatants. L'escola alemanya de Pinkens.
tein, Meyer, etc., que ha defensat i perfeccionat
aquestes orientacions dietètiques, va imposant el
seu mestratge arreu del món.
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El papei i·iida dia més prepotidoraiit, guanyat
pen Ie-i proteïnes en hi diel-èlicii del lactant', ha fet
ela ex]icr¡jnen1 iulois .no es eansessin do liuscar
noves juDteines per intenl'ur substituït le» lioniòl.)gues de I "espècie.
En dos camps diferents s'han efectuat le» recerquea : en el de le» proteïnes animals i de les
protéines ve^'efals.
Kn les proleïaits animals es Iroha la font habitual de la provisió protein ien de la dietètica iníàatil més eoneguda. l'rincipalinent en foraia de
lleis aniniiils .niés Ó menys mc:di(icmles indusl riuinien',', o de productes elaborçtg pBï extracció de l·l
llet.
Quan eu circumstàncies patoliigiipies la llet no
és tolerada en cap forma par r i n f a n t , es fan du
de fa molls anys règims dietètica sense llet pero
amb picileïues animals en lorma de:
Hrou de carn ( ilu'lonneaii).
Carn crua (Trousseau).
Fetge de vedella ('Hamburger).
Petge, cervell, ronyons de vedella (Epstein).
Ous, etc.
IriconMnienti :
La difioultiat de pòder instituir aquests règims
de protéines animals en infants de menys de sig
mesos. Lu repiiíinància. de vegades impossible de
vèncer, a llur administració prolongada.
L'augment de pes moll irregular.
La intolerància intestinal i|Ue sovint produeix,
.en forma de dispèpsie de putrefacció.
La cotnplioada preparació culiuària.
Àvàniaigel
La posaibllitat d'aíendre a una necessitat urgent d'un règim de substitució.
L'abundor i facilitat de proveïmenls dels elemenis eu lu preparació del règim.
El résultai brillant d'aipiesl. almenys de moment', per curar un trastorn nutritiu.
Kn les proteïnes vegetals es troba un camp ple
de. possibilitats dielèticpies. ipie han estat sols parcialment explorades.
Les proteïnes vegetals dels cereals i llegums més
coneguis en les nostres latituds, ban donat, un
rendiment, reduït en llur aplicació pràctica a 'a
dietètica del lactant.
Estudiant la composició quimioa pereeuual d'aipiests vegetals, eompendreu de seguida la raó d'-i.
i|uest fet. í A l f t relativament petita ipiantitat. de
proteïnes, en from d'una gran proporció d'hidrocarboniils. en fa nu instrument inhàbil per a una
dietètica albuminosa.
Però l'a alguns anys <pie es vénen estudiant els
fruits d'unes p'antes originàries d'altres climes, però de cultiu adaptable u les nostres latituds, cjue
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tenen un percentatge de proteïnes iinportiintlssim
i qtlfl const i l ui'ixen residus d 'exploració industrial,
ja ((tie dels fruit* d'unes se'n treu l'oli végétait
<pia contenen en c|uantitat molt. valuosa.
Són la soja, el gira-sol i el cacauet.
De totes elles s'han publicat estudis quinuea,
d'explotació indusl rial i d'aplicació dietètica.
•lo em referiré a totes elles en general, i d una
manera més concreta a les dues primeres, que so;i
les que he pogut obtenir i experimentar (1).
El gra de totes ai|uesles plantes té de semblanl
la seva composició qufmioa. Una grau piOpWJló
de grasses i proteïnes, en front d'una petita |>rojiorció d'iiidrocarbonnts. [.'aliment total en forma
de farina seria [«íe apte per a l'alimentació infantil en general, per l'excessiva rii|uesa en gras»*.
Però precisiimcm aquest bon percentatge de grà*"
ses ha esuat el ipie ha cridat l'aleni'ió sobro d"""«
de la indústria mundial. Avui es troben en les
principals nacions, grans instal·lacions amb utillatge modernfssim, per extreure l'oli d'aipiestes H*guminoses. eh|iu'ialinent de la soja, a Anglaterra,
PrBDçA, Itàlia, l'.stut Ujiits, etc.
Al començament l'oli era extret per antics procediments di' pressió, i quedaven com a residu industrial uns tortells dei gran valor nutritdu q"" 8 " '
tilit/aven en l'alimentació del bestiar destabla.
Però aijuest procediment' era molt imperfecte i deixava una quantita important d'oli en els tortell»L ' ú s dels solvents Im perfeccionat moll aquesta eXplotacié). Kls solvents més emprats són l'èter de
petroli, In ben/ina i la barreja d'alcohol-benzolL'extracció de grassa del gra. prèviament pelat i
triturat, arriba a fer-se gairebé total.
El residu industrial que queda, un cop passat
epr uns eviqioradors del solvent, per o la sev»
nova ul'ilit/.ació, és de O.MI ',, de grassa, en i?»
instaHacious més perfectes. D'aquest producte dessecat se'n fa la farina, de grans aplicacions dietètiques.
(iran proporciéi de proteïnes que arriben o |"IS'
sen del M " „ . quantitat- reduïda d'hidrocarbonàU
— i m 23 % aqueats—són les principals qualitats
d'aquestes farines.
A vtiiii&tûot :
IJO facilllnt de conservació, preparació i
cació.
L a bMM digestibilitat.
La poca tendència a produir ilis|)èpsies de putrefacció, per llur pròpia, composició i per la qua'1"
titat d'hidrocarlionals «pie les acompanyà.

(i) IA fnrinn <lc soja «Ics^rassaila l'he obtingadâ à d u Kn'a'''1'
menis HCIKICIIITI, de Xanlcrre (l'ranca). IM farina <lc ^ira-sol <!•••
Urassada l'hc obtlagud* '1c ía fàlirira d'ulis industrials Kocca dc
Marsella.
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Semilla que no i>nidueixeu ifenòtnAnS de sensibi.
lilzaeió anatilàctica.
liicoiiDCn'wnU :
I'mi cerla dificulUU de provisió lins que s'esleu.
gui l'ús d'aquests productes.
De vegades, el gust dels decuitg vegetals no é.í
ben rebut i cost» de fer acceptar a. l'infant. Algun
cop és rebntijat eu absolut; |ierò això és una excepció (pie, por altra part, es pot veure en tot lègini.
CA SOJA

L l i soja (GZj/Cmo
és una llegnniinosa
que creix i es cultiva principnlmem en les nacions
de rKxtreni Orient asiàtic (Xina, Indoxina, Siam,
Indies, .lapii. i a les Illes d'Oceania).
Des dels temps de l'antigor és usada en l'alimentaoió, i .'ilKI milions d'homes en fan des de fa
segles una part fonamental de llur nodriment.
Kfecl ivamenl. el gia de soja els dóitla la major
pari de proteïnes i grasses en el règim vegetarià,
que. per .iminameiil de llur religió, segueixen.
Cul exceptuar el poble japonès, que menjà peix.
En aquelles nacions es prepnni amb el gra de soja
una, gran varietat da menjars i plats diferents. Kn
treuen (demés de l'oli) una llet de soja, formatge)
pastes, salses, etc., en una paraula, una sèrie de
menjars més <> menys saborosos, i generahnent
molti nutritius, ja que la soja siilistitueix la carn
del .nostre règim.
A l'Orient, entre els diferents pobles, aquesta
planta és coneguda per una vinleiin de noms; el
de soja és el japonès.
Com luí succeït amb altres aliments, com la patata, el blat de moro. etc., la soja també s'ha
intentat introduir, des de fa molls an.vs, en els
|iobles occidentals, i avui dia la importació que es
fa a Kuropa del gra de soj» puja a moltes mils
tones, destinades principalment' a l'extraccié) de
l'oli, l.'aprolitiiment alimentari de la farine desgrassada ha estai objecle de proves in du striais
molt interessanls a França .Austria, Itàlia, etc.
Se'n fan pastes, galetes, dolços, etc., de gran valor Qutrítiu, La farina de soja, barrejada a la -te
I lat en la proporció d'un 10
la un pa d'un
valor alimentari elevat, i a Itàlia s'usa en tota
la paniticació de l'exèrcit.
l'erò on han excel·lit en el cultiu i aplicacions
industrials i dietètiques de la soja, ha estat' als
Estats Units d'Amèrica, on es troben extenses regions, a l'est de les M untan ves Rocoses i Estats
de la Carolina, en què el oultíu de la soja, és fàcil
i de bon rendiment. Avui es. troben n Nordamèric.i
i stnblimenls industríala que produeixen 'fins a
150.000 tones d'oli de soja l'any. Kls tortells residuals ja no s'usen, com abans, per a engreixar el
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bestiar, sinó que en fan farina que serveix per a
la preparació de dolços, pastes, llet en pols. xocoliitn i aliments especials per a nens. d i aliè lies,
etcètera i que formen veritables indústries colat erals a l'entoni de la gran riquesa industrial de la
producció de l'oli.
De les aplicacions dietètiques en el lactant, jo
n'he tingut esm-.it pels estudis publicats per Ribadeau-Uumas. Mathieu, Villeinin, Dómela, etc.
La farina desgrassada de soja que he pogut
Obtenir, com ja he indicat abans, dels KslaMimens lleudebert, t é una composiciïS ipidnica ben
estudiada i de la qual es dedueixen clares iudicaolons dielèticpies. Com, a fonamenti comparatiu i donaré la composició centesimal del gra de soja sencer i de la farina desgrassada.
(íra miicer
Substàncies nitrogenades
Substàncies grasses

84.14 %
M.SIl

Substànciea hldrocürbonadoa

Ki.ll %

Cel·lulosa
Cendres

8.60 %
4.85
¡•'(iriiKt.

d e i g n s t á d a

Substàncies nitrogenades
Substàncies grasses
Substàncies hidrocarbonades
CeHulosa
Cendres

45.10
2.46
28.15
4.32
CtS

%
%
%
','„

El percentatge de protéines i hidrocarbouàts es
troba aiitomàticiiment align
tat, pel l'el de l'extracció de les grasses.
Invesligant els àcids aminnls que componen les
pro'.ieïnes de la soja, en comparació amb els de la
nostra bietalbúniiiin, s'ha trobat que, mentre alguns es trobaven en .major quantitat, com la glucocoila. altres eren moll més escassos, com la lisina, el triptofan i sobretot la cistina, que es troba
en In proteïna de la soja en In proporció de 1,12.
en lloc de 4.08 cum està en, la laclalbiinihiii. Això
vol dir que, segons la llei del mínim d'Osborne i
Mendel, que abans hem explical, caldrà donar al
lactant una quantitat de proteïnes de soja quatre
vegades més gran que d'albúmina de llet de dona,
per tal d'aconseguir un lion equilibri n u t r i l i n . L a
realitat ci«itirma aquesta previsió, i la ració d'ali.
mentació a base de soja, per aconseguir que el
lactant es nedreixi i creixi, deu contenir ima forta
proporció de proteïnes, que semblaria excessiva si
no es coneguessin aquestes dades de l'anàlisi quimica, que demostren una relativa pobresa en algun dels àcids aminals indispensables.
l.a farina desgrassada de soja const il neix. doni--.
Un aliment predonúnanlment albuminós.
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Kii In diftcM'ii·ii del luctaut té duea grnns indianoiona :
1." Kn t<ns e!s oasoe d'intoler&ncia tolul <> porcinl du la llet, I
•¿.* Kn totes les dispèpsies de tipus femientatiu.
Bfltudiem some rament els resultats obtinguts
en els dos ensns.
Inlnli iiinciíi Inlal n ¡tarcitú dr. le Wflt. — Kls caBos, aíortutiadament no molt freqüents, d'intolerància total i peiimanenl de la llei animal en el
lactant són de ben difícil tractament, quan manca l'-alletainetil natural. La furinii desgnissada de
soja, iissix'iada a la farina d"»nós i a I"extret de
malla, lé una indicació brillant en a<piesls casos, després dels tres primers mesos de la vida.
Nosaltres hem emprat la forma següenl, seguint les indicacions de Ribadeim-Pumus :
( rema d'arii)s, 10 nr., per 8(1 gr. d'aigua.
Patina de soja, I gr.. per 80 gr. d'ai^na.
l'.xlrel de malta, 2'.10 gr., per 80 gr. d'aigua.
Sucre, T> gr., per 80 gr. d'aimni.
Cal afegir prèviament a la farina de soja 1 gr.
de clonic sòdic i dos grams de carbonat de calç
per 100 grams de farina.
La tècnica de la [ireparació és la sejinent : ter
bullir les dues farines, nmltosar i ensucrar.
Kl valor calorílic d'aquest decuit és de 720 enloneta per l i t r e ; en aquest concepte é s semblant
al de la llet de vaca.
Aqiiesi aliment acoslnma a ésser pres làcilmen'
per l'inlanl.
Dóna una deposició grogosa, ben lligada, un
xic àcida i bastant abundant.
La corba de pes acostuma a pujar amb regularitat de dues a quatre setmanes, però després
s'estaciona i cal afegir a l'aliment préparais vit.imínics (extrets de llevat de ceiwsa. oli do fetge
de bacallà, o, millor encara, moll petites quantitats de llet. encara que signi descremada), si es
vol veure reprendre l'augment de pes en bon-i
forma.
Aquest és mi defecte general de tots els rèyims
sense llet.
Qúan la iniolerància de la llei és temporal, produïda per une dispepsia anterior o per una infecció panienleral, la indicació del règim do la
soja és encina més brillant, ja que ami) ell, es
corregeixen ràpidament els traslorns intestinals
que la llet BO tolerada produïa, i un cop guarit
el procés patològic, és fàcil de reprendre el règim
lacti habitual per substitució progressiva.
Dintre el finip de trastorns milritius, produïts
per la intolerància parcial o tempprk] de la llei
en el laclaiil, ocupa un lloc important l'èczeina,
malaltia de ben complex i difícil traclanient i
considerada avui dia com de tipus nuaCilàctic. de
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la llei (de dona o d'animal) i espeoiabneiil de la
grassa.
Kl tractament amb règim de soja m'ha donat
l'ormosos resultats on general. Es comprèn que ft¡
l'èczema l'èxit terapèutic no pot ésser sempre
igualment fàcil i ràpid i durador, ja que la i " 1 " '
lerància per a lu llet de|)èn del grau d'intensitat
del trastorn uiitritin que la detunnira, i aquest
és éSSenoialment variable. Ka prova de l'èxit terapèntic cal mesurar-la per dos punts d'observació : primer, peV la desaparició o millorament considerable de les manifestacions eczeinatoses, segon
\mv la possibilitat de poder afegir al règim petites
quantitats de llot descremada. Algun cop la represa, de la llet, malgrat ésser nua mínima q,UBttl i t a t . determina una recaiguda de leczema. La
supressió el millora altra volta, fins que, guarit
o molt millorat el trastorn n u t r i t i u , fomença ja
a ésser tolenida la llot, de.sgrassada o DO, i l'n
petita o mitjana quanlitat, segons els casos.
DiipèpBÍBi de frrmcnlació.
Kl traclaniem de
les dÚpèpsÍQS de lermeiitacié> per un règim dietètio. predoininanlmonl a'buminós. és una i'onqiiesta
lerapèiilica, ja definiíivameni acceptada
tot arreu. Els resultats briUaniissiois que dóna en
mi's freqüent do les dispèpsies del lactant, és altat COnvinÓenl i demostrativa do l'acció inodi(icadrjra de l'albúmina en el medi inlestinal, qUOu
predomina en aquest una Hora sacarolitica amb
I
leiilacions més o menvs inten-.es i amb totes
les seves conseqüències : diarrea, realworcions tòiciquegj deshidratació, trastorns metabòlics.
I . albúmina mé'si usada per al Iraetamont ha
estat principalment la oaseïna, en forma de lai lla»
albuminosa de l'"iukelsloin. donada on fresc, i vul^arilziida avui en forma d'os|)einalilats de llet al"
búminosa condensada o dessecada i coneguda 80
<•! mercat amb noms diferents, Cn altre element
moll usat en el mateix sentit, és el caseinat de
çolç, cpie també és la base do diferents es-pecíaU"
tats. El OEtielna de calç és de molt còmoda administració i d'èxit gairebé segur, en tolh els casos
de mitjana intensitat de di-qiépsiu de
fermentació.
Boatia afegir-lo en quantilat var iable a la llet m é s
0 menys diluïda, per aconseguir un règim and1
predomini do proteïnes.
¿Es possible substituir aquesta albúmina de l i '
llei por l'albúmiua de la soja? ¿ K s avantatjós de
fer-ho?
Per intentar resoldre aquests punts, resumiré
meva impressió sobre el quo s'ha publicat sobre
això i la meva experiència personal.
Cal distingir, abans que tot, entre casos greu»
1 casos mitjans o senzills do dispèpsies de fermentació.
Bn el tractament dels caso» greus de oaterW
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tòxic, la llet alhumiaosa m'ha donat, i veig que
dóna als altres, millors resultats que tota altra
terapèutica.
Ea els casos mitjans o senzills de dispepsia de
l'ermenlaeió, la soja millora i guareix tant oom la
easeïna. L a modificació funcional i coprològica de
la malaltia es fa d'una manera ràpida, si es dóna
el règim de soja amb la tècnica abans esmentada,
en els casos m i s forts i afegint senzillaineut farina
desgrassada de soja a la llet diluïda en els casos
més senzills. Tan sols cal remarcar que l'acidesa
de les deposicions triga més a millorar-se amb la
soja que amb la c-aseïna i cal de vegades donar
alcalins per ajudar a disminuir-la. Recordem que
la deposició del règim de soja és àcida.
Queda contestada la primera pregunta.
rarem respondre a la segona.

Procu-

Si es poden aconseguir resultats simibus eu el
tractament de moltes dispèpsies dc fermentació
amb caseína o soja, quin avantatge tó la segona?
E n primer lloc, tots els avantatges de les albúmines vegetals sobre les animals, i que avui
dia són generalment admesos per tots els que s'han
especialitzat en qüestions de dietètica. Cal fugir
de règims exclusius prolongats, sobretot, si són
d'aliments de composició química dissimilar de
l'ésser alimentat.
Aquest és evidentment el cas de la soja. Però
si poden donar en un règim albuminós la major
part (no tota) d'albúmines vegetals, obtindrem
men.ys putrefaccions intestinals, ameuys Fatigà hepàtica, menys intoxicació orgànica.
El i règim a base du soja és un bon mitjà de gran
eficàcia terapèutica ocasional: si s'ha de prolongar
l'administració s'ha de fer sempre un règim m i x t ,
malgrat que la quantitat d'aliment lacti sigui reduïdíssima.
Tots els règims sense llet tenen de comú el perill que volen evitar : el trastorn nutritiu que so»
Erirà l'infant, si no entra en la composició del
règim administrat una petita quanlilal de Uet, I
aquí està precisament el gran avanlalge dc l'ali.
mcnlació a basc dc soja : la possibilitat de fer nu
règim què permeti una, houa nutrició i creixement
de l'infant, amb el m í n i m de llet tolerat.
Una altra condició molt bona he pogut observar
«••.•in a conseqüència de l'ingrés de la soja. cu l'aliaientació del lactant de segon semestre. Es cosa.
ben sabuda que el pas de 1 alunentàoió làctia a
sopes i pastes seguida del desmamament, és un
dels períodes perillosos per a la vida de l'infant.
Doncs b é , he pogut observar que els neus que
ja, premeu soja en llur alimentació, toleraven molt
millor el canvi alimentari. Es comprèn fàcilment :
la soja, que barrejada amb llet és tan ben tolerada, contó una quantitat d'bidrocarbonats, cel·lulo-
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sa, etc. que prepara l'uparell digestiu de l'infant
a. pair bé. més endavant, les sopes i purés i fruites que constitueixen l'alimentació de trànsit del
deslletamenti.
També be experimentat, en més petita escala,
amb el preparat conegut a Anglaterra i aquí amb el
nom de «so.yolk», que és una farina integral de
Soja preparada pel procediment dc Berczeller. Encara que aquest' autor guarda secret el seu procediment industrial, sembla que aquest consisteix
principalment a sotmetre el gra de soja abans de
moldre, a l'acció d'una enèrgica vaporització de
vapor d'aigua. El principal avantatge d'aqiicsii
procediment és que déwia una farina que no es
torna rància, com passa generalment amb la mòlta
del gra sense preparació.
Lu indicació del soyolk està en la segona infància, principalment i en el quart trimestre de
la, primera com a aliment albuminós coadjuvant,
<pian es vol augmentar la quantitat d'albúminiis
cu nu règim mixt. l i s fàcil d'afegir a les sopes
i purés i és molt ben tolerat.
l'n fill nieu cl pren fa dos anys, sense el nu's
petit signe d'intolerància.
Eli

IIIUA-SOIJ

Kl gira-sol és una planta, originària del Perú
que es cultiva en grans extensions de terra al sud
de Rússia, Romania, Bulgària, Canadà ¡ Afriífl
del Sud.
Viu perfectament en els nostres climes, on serveix tan sols de planta ornamental. E l fruit dóna
una quantitat de grans de composició rica en
grassa i, proteïnes. En les regions pobres dels paisos mi ea cultiva el gira-sol, el gra s'empra com
aliment i serveix principalmenl de basc a l'extracció industrial de l'oli. L o utilització industrial
i dietètica d'aquesta llavor ha seguit uu curs similar al de la soja. La perfecció tècnica en l'obtenció industrial de l'oli de. gira-sol ha permès
d'obteriiV un subproducte de residu industrial en
bones condicions do netedat per a poder ésser dessecat i mòli, per tal d'Obtenir una farina de grau
riquesa, en proteïnes.
Donaré per comparació la composició eentesinial del gra sencer de gira-sol i de la farina desgrassada :
Gra sencer
Substàncies nitrogenades
Substàncies grasses
Substàncies hidrocarbnnades
Cel·lulosa
Cendres

18.8
28.H
lij.ij
23.5
2.6

Forind
Subslàncies
Substàncies
Sutetàuoies
Cel·lulosa
Cendres
Fòsfor en !)

dcigransaiia

CONCLCBIONS

nil rngi'iiiide-.
grasseia
hidrooftíbonàdes '

00.7
2.8
14.0
4.2
7.8
2.6

'•

Es tracta, dones, d'una farina més rica encalla
en allinininoide-, qU6 In de soja.
Kl fòsfor combinat amb ealÇ i magnèsia i els
sucres, demostra també en elle l'existència, de sucrofosfats de cali; i magnèsia anomenats fttmeg,
en quantitat important,
J.es anàlisis efectuades dels àcids amiuals d,. |,.s
plrotelnes de la farina de gira-sol no són encar» del
tol' completes, però les ipie s'han fet tins ara ju
doneu xifres interessants :
Arginiua
Ilistidina
Lisina
Cistina

10.8
4.0
4.9
y.O

",,
",,
%
%.

S'han fet estudis (Kibadeau-Dumas, Dómela,
etc.) amb un dei·iiit preparat en la forma següent ;

Cal afegir a la
clorur sòdic.

farií

:

10
4
5
2.60

\tn.
grs. '
grs.
grs.

de gira-sol un 1

Com es pot veure, és la mateixa proporejú
la usada per a la farina de soja.
Les indicacions dietètiques
els resultats obtinguts en la
similars, amb diferències de
ressaltar aquf, en un Ireball
com aquest.

(Tra»scrtpció /aí«';/'")
Un

S'ha demostrat l'existència de la vitamina A en
pooa quantitat i la presència de la vitamina H en
• liiantitat notable. Manca el clorur sòdic, malgrat
la riipiesa de sals; en això t a m b é és semblant a
la soja.
S'han fet proves d'alimentació d'animals de la.
bbl'atori amb farina desgrassada de gira-sol, que
han demostrat la no possibilitat d'alimentació exclusiva prolongada. Completat and) altres farines,
malla i clorur sòdic, l'cipiilibri nutritiu s'ha restablert.

Crema d'arròs
Gira-sol
Sucre
Extret de malta

1. " Les prolcïncs vegetals són un bon element
dietètic del qual el pediatra pot treure profil cu
el tractament dels trastorns nutritius ¡ digestius
del lactant.
2. rl Huliv les proteïnes vegetals, les que resulten més apropiades a la dietètica infantil séai les
farines desgrassndes do la soja i del gira-sol.
.'(.» Les indicacions principals d'aquestes farine-,
són : la intolerància tolal o parcial de la llet i les
diSpèpsies de tipus fermentaliu.
4." K l règim a base de farines de soja o de
gira-sol, sempre associat a la farina d'arròs, a I CNIret de malta i vitamines, no s'ha de prolongar
«xcessivamenl ; s'han d'associar-hi quantitats mínimes de llet, així que ho permeti la digestió de
l'infant, per assolir amb aquesta associació) el maxim èxit terapèutic.

de

que

són les mateixes. I
pràctica són també
detall que no cal fer
de senzilla orientació

Sigui, donc--, aplicat a la tarina desgrassada de
gira sol tot el que s'ha dit de la soja.

'''
mlcoei,
ToBBES
celona,

éatvotM de ronyó i nu all re a aoiinopel l'rol. ( I . ViDAt. i JORDANA i el Dr.
i MAHTV. «Anales de Pediatria». Barmarí; l'.K'il.

B h autors presenten dos casos de tumoració abdominal gairebé idèntics en la simptomatologia i
l'evolució, però absolutament diferents en l'aspecte
etiopatogènic, i continuen les dificultats diagnòsli(pies ijue presenten els tumors renals de la infància.
Kn el primer cas es tractava d'un disembrioma
renal de tipus sarcomatós i en el segon d'una aclinomicosi renal, amb metastasi al fetge, que evOIncionaren en forma molt maligna i produïren la
mon dels malaltets poc temps després d'haver estat
intervinguts.
SVstenen, els autors, en consideracions sobre el
diagnòstic diferencial de les tumoracions abdominals dels infants, particularment de les de lociilit
zació renal.
Dés del punt de vista lerapèntic aconsellen 18
via transabdominal, principalment en els casos de
diagnòstic dubtós, perquè la via clàssica posterior
en els neus no dóna camp suficient per u l'extirpació d'aquests ronyons tan voluminosos, perquè
moltes vegades hi ha grans adherències amb els
òrgans veín~: é^ convenient aquesta via per a l'exploració enrasa de tols els òrgans abdominals, davant la possibilitat d'una metastasi.
J. PÀMIUS i NKIICAVÍNS
/ . i i crjaliúyia ilch rncititm. pel Dr. J. ToBÈIXÓ I
CASANOVAS. «Paidoteriípia». liarcelona, abril
de 1934.
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La i'einlivn freijiií'iicia ftmb.iqtlè l'iuitor ha observin
casoi de perslsleiil <'<'falal>;iji en els escolars motiva
aquest treball.
K.ii la (H>l'alàlj{ia dels escolars, precisa recordar :
les causes dordre psíquic, representades major,
inciil per la jirecoeitat' del treball inleHechial al
(|iial es veu forjat 1 "escolar i per la temença de no
complir ftytb els disciplinats deures colegiáis; les
de caràcter fisiològic. trastorns pre-puberais, a vegades molt rellevants; les d'ordre físic, posicions
vicioses del 008 i cap, així com el respirar aire
conHiiat de la dusse.
Tols ells són factors predis]MisaiHs o causals d'a(|UBSte8 celnlàlgies.
Les anomalies de refraeció (jue, segons l'experiència de l'autor, presenteu mpiesls nens afectes
de cefalalgia, són : hipennetropies i miopies, amb
0 sense ast Igmatisme.
Trac lu m mû diepitia de lui diarrees del» nodrUsom,
pel Dr. P. llt'xó i l/vonititr.. «Ibillletl de la
Societat Catalana de Pediatria». Barcelona,
febrer l ' . " ; ! ! .
I.'autor realitza la classificació de les diarrees, des
d'un punt de vista, clinic, dividint.les en primitives
1 seeundíiries; entre les primeres són estudiades
amb el màxim detall, la diarrea peí ferment-cions
intestinals excessives, la de putrefaccions i les
diarrees coleriformes, descrivim melic.ulosament
els diversos elemenls dielèlics amb els quals
es compta actualment, així com la manera de preparar-los.
Els ira&iàTng M n i o i o » i generals del-» nadón»,, con.
ieoutfu» « parts difieUti [íal Or. M . SCHACHTKU. «I.a Medicina de los Nifios». Barcelona i
març IIMI-I.
Kls trastorns cerebrals consecutius al part prodneixen niajor notnbi'e de inorls i|Ue l'asfíxia.
Ela trastorns m i s itn|)ortants són els deguts a
lesions i mplin-es vasculars, essent les grans venes
le< més exposades a traumatismes ol>stétrics : les
lumiori'àgies poden ¿sser epidurals, subdurals i subaracnóidies. essent les dues ultimes les que porten
consei|iiènc.ieg immediates m é s greus.
Junt atnb les hemorràgies es troben focus de
necrosi de la substància nerviosa, i àdhuc sense
hemorràgia, la substància nerviosa pot presentar
molt serioses lesions.
L'evolució d'aquestes lesions cerebrals és mal
coneguda: només en els nadons que moren durant
els primersi dies o setmanes després del naixement
poden trobar-se petits focus blanquinosos que demostren o bó processos de necrosi o bé de proliferació, que encapsulen el procés primari.
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La causa o causes de les lesions i ataos greus
encefàlics del nadó, han d'ésser buscats tant en
els parts difícils (fòrceps) com en els accidents
Iraumatit/.ants propis del pos del cap a través
d'una filera òssia massa estreta. També la di&tesi
hemorràgica ha de tenir-se en compte.
Kxposa després la simptonmiologia d'aquestg
uialaltels. i diu que el pronòstic ha d'ésser sempre molt reservat. ja que nens amb pocs signes
aparatOSOS moren sovint. T o l depèn de la quali•tat i no de l'extensió de les lesions. K n general
és necessària una reserva durant' tres o quatre dies.
Si durant aquest temps no sobrevé res anormal.
el nen sobreviurà.
Quant al pronòstic llunyà, per a un nen que ha
estat trmmial il/.al en néixer, la resposta és difícil.
Certs autors ¡wnsen que els potènoè&U, els escleròsies cerebrals, certs epilèptics i> imbècils ¡ idiotes, són infunts traumatil/ats en néixer.
.lis possible que pertanyin a aquest grup les
múltiples formes piramido o extrapiramidals de la

malaltia de Little,
No pot relacionar-se l'espasmofilia, n i els estats neuropàtics dels nens atnb els traumatismes
de naixement, però es pot admetre que aquests
Ininmal ismes preparen el terreny per una menor
resistència a les influències psíquiques externes.
Kn quant
milla.

a

la

terapèutica,

és

completament

.1. l'À MI us i Xr.iiruiNs

,1 pTo/iònlt dr I'IHIIIIIIKÍ hiperlròjica did pilot en
i-l iiodrisHii, pel Dr. P.\ri, GniAllD. «Marseille
Médical». Marsella, gener 1084.
La lectura del recent i remarcable llibre del doctor - I . I'oucel, i l'observació de d(*. infants aleetes de síndrome d'estenosi del pílor, i guarits ràpidament per la intervenció quirúrgica, ens han
portat a fer algunes reflexions sobre aquest punt,
tant important de patologia infantil.
Veritablement les idees que així ens ban estat
suggerides no séai ui enleramcnt noves n i personals i el Dr. I'élni, en particular ha sostingut al'
de* vegades una tesi semblant. Però com (pie aqnesies idees no semblen haver prevalgut prop
de la majoria d'autors coiitem|K>ranis, tenint no
obstant una gran imporlància pràctica, ens ha
semblat útil d'in-nslir-hi una vegada mésAvui s'admet correntment que 1'estenos! hipertròfica, és una síndrome provocada en el nOdiissó
peí la presència d'una mena de mioma benigne
desenrotllat a expenses de la eapa muscular del
pílor i conduint a l'obstrucció completa d'aquest
conducte.
Es clàssic t a m b é dir, que no h i ha res comú
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entre aquesta estenosi orgànica i Tespasuie del
pilar.
Tots els procediments de diagnòstic estan orientals per diferenciar amb cura aípiestes dues afeccions. l'na indicació terapèutica important és
la conseíjiiciicia d'a(|Uesta dil'xreiieiaeió.
S'ha d'operar tan aviat com sigui possible, i
simili cl ip»' sigui el grau de toia estenosi orgànica formalment diagnosticada.
Xo s'Iiau d'operar, sigui la que sigui la gravetat del cas, els infants afectes d'espasme, que no
exigeix n u s que tractament mèdic.
A [larl d'això, l'estudi atent de les observacions
publicades Boa avui, ens ha portal a cottolusioiu
ben dilciciils. que intentem justificar en aquest
article.
1." El pilorospasme i l'esUmosi hipertrófica
no són mès que dues fornies clíniques d'una mateixa afecció.
Aquesta conclusió està legilimada per les consideracions següents :
hfyvolliciá de l'afecció (5s la d'nn espasme mós
que d'una estenosi orgànica, sigui la que signi la
cansa.
Perquè una estenosi orgànica arribi a la obliteració completa en algunes setmanes és precis
que existeixi ja en néixer, i tingui després, un
desenrotllament progressin i ràpid.
Àqueata obliteraoió orgànica, permet un trànsit
nprmaJ durant 10 a 20 dies: l'infant digereix bé i
no vomita. Després, sobtadiiinenl, d'un dia a l'endi-mà, ja no és possible passar res, i s'han vist, infants passar de l'estat normal , i la impermeabilitat absoluta en 24 ó 4H hores.
I-'.I paper de l'espasme és nqnl lalmenl evident
que els partidaris més convenants de l'òrganioitat, estan obligats a admetre un espasme sobreafegit.
LVníw</i hinlològic del « t u i n o o és a m é s , ben
singular. Kns limitarem simplement a transcriure
-cusi' canviarne un mot, un examen auatòmic del
Dr. Oaudière, citat en el llibre del Dr. Poucel :
«El fragment examinat mostra fascicles d'elements musculars llisos, JIO presentant cap caràcter bistolngic anormal. No es troba cap altre element». D'altra part, és el que es troba aproximadament en lots els examens microscòpics que
han estat publicats.
K n resum, des del punt de vista auatòmic, res
no diferencia una estenosi hipertrófica, d'nu pllor
un xic m é s musculat que nonnalment i espasmcïditzat.
E n quant a la cotmixlfiida d'oliva de la regió
pilòrica, és aquesta una sensació normal. Tot piler t é una forma olivar i una consistència més
ferma que la regió gàstrica veïna. T a m b é aquí,
doncs, DO hi ha m é s que una qüestió de grau.
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Per últim, no hi ha dubte que la síndrome estenosi del pílor, és en bona part evitable per
una bona higiene.
Es remarcable, en efecte, que la majoria d'infants afectats d'accidents aguts d'aquesta mena,
siguin nodrissuiis criats al pit nialermil, vigorosos
i que no havien inspirat dap Inquietud des do
feia temps. Per això, escapen sovint a la vigilància mèdica i poden lliurar-se als pitjors errors
alimentaris.
Els infants criats amb bilieron i ben vigilats
dej del punt de vista higiènic, DO presenten gairebé mai estenosi. A !a Maternitat, departamental
en particular, ou les regles do la higiene alimentària estan melòdicainent observades, no s'ha registrat des de la varis anjs cap cas d'aquesta
afecció, malgrat que cada any hi són hospitalitzats varis centenars de uodrissonx.
Malformació ben singular que es desenrotllaria
en els infants vigorosos criats ' i l pit, en preferència als infants criats amb biberon i més o menys
lu|>oilròlics.
Tot passu en realitat com si aquesta estenosi
hipertrófica fos la conseqüència d'un espasme pi"
lòric desenrotllat en un estómac vigorós sobreobligat per una alimentació nial reglada i superabundant. Sembla que s'observi la reacció aguda 1
particularnient dramàtica d'un òrgan »a, però fàcilment irritable, conduint ràpidament a la i"1''
permeabilitat absoluta del conduclu que tanca.
2." Kl diagnòstic entre el piloroespasme i l'estenosi hipertrófica és impossible en un molt gran
nombre de casos.
tSi es repassen toies les dades clíniques, radiològiques, biològiques, que han estat donades coin
patognomòniques de l'estenosi orgànica i que haurien de permetre diferenciar-la du l'espasme, boni
veu que es Uisen en les regles següents : tota
im[iermeabilitat absoluta i persistent del pllor depèn de l'estenosi orgànica; l'espasme no fa mes
que oclusioiïs incompletes i sobretot transitòries.
No sembla que pugui negar-se a priori que mi
espasme enèrgic, afectant un pílor ben nnisonlat
i violentmi'iit irritat no pugni Inncar completament el conducte. L a lesió seria en conseqüència
mantinguda per una mena de cercle viciós, com
es veu sovint en patologia.
L'estasi provocat per l'oelusió del pílor irrita
l'esfincter que os contractura i augmenta encara
els trastorns de l'evacuació.
El que pol fer pensar en la realitat d'aquest
cercle viciïn, és que els anliespiisiuòdics, la higiene alimentària i , potser encara mós, els renlats
d'estómac curen, sense cap dubte un gran nc«nbre de síndromes que haurien estat incloses sens
dubte en cl quadre de l'estenosi orgànica.
Es així que certs autors veuen un gran nombre
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de «|iseiido-esteii<isls» i (|iie d'nitres guarebceD esti·iiosis orgimi<jiies pel Irnetanient nu'dic L"esl;idlstioa publioadii fa IIIKIIUS niijs
pvuli'stioiBohmet iUuBtia molt I»'- aquella diSoultat del diagaòfltú i la |)os«il)ililiii d'oblenir La ruració sense
inlei'veiieM en un gfaD noinlire de casos.
Si alguns metges no veuen gairebé cap eslenosi
i d'all res. d'igual valor, en veuen molles, és peripiè hom classifica segons les seves icndcucics, els
mateixos casos, en diferents categories. 1 això uo
fora possible si no és mauqués sovint d'un criteri precís lier diferenciar les dues afeccions.
Enoàta direm més ; hom Do deu, en nom de
l'interès del malalt, cercar a tot preu un diagnòatio cert.
8.a Toles les síndromes d'iinpenneahilitat jiilòrica. espasme o eslenosi orgànica. <I>I\ igualment
guarides per la inlervenciíi quirúrgica : només la
gravetat del cas constitueix una indicació operatoria clara.
Ela eíeote', no lu ha dubte que els cirurgians
<jue tenen in pnVtica d'aquesta petita intervenció,
la fan cada vegada més, peri|ué n'obtenen èxits
gairebé constants.
La pilorolomin cura radicalment la síndrome
de vòmits incoercibles del nodrissó, independeutment del seu origen.
Això es concebeix clarament; la secció de 1,'6Bfinter inuscular i de les fibres nervioses sinipàtiijiies que conté, produeix la cessació de l'espasme
de manera definiliva.
No hi ha, (tenosj perquè torturar els fets per
fer-los entrar en tal o (pia! varietut clínica.
Val més donar als pràctics les següents directives :
Toia afecció, ipiB sobrevé al nodrissó en els
primers mesos de I» vida, acompanyant-se de vòmits greus que no cedeixin a un tractament mòdic ben conduït i presentant a la ràdio la síndrome d'impermeabilitat pilòricu clara, és tributària
de la pilorotomia.
flota seria culpable de deixar morir un nodrissó vomitain», sense operar-lo, basant-se en una
dislinció que és més teòrica que pràctica.
l'ersonalineut, la nostra línia de conducln és
actnalmcnl ben precisa.
Tot nodrissó vomitaire és primer sotmès a un
tractament mèdic seriós: higiene alimentària estricta, anliespasmòdic.s, i potser sobretot: tractament anli-sifilltic (mercuri per og o en friccions).
Si el millorament tarda a produir-se, si el nodrissó conlinua perden! malgrat aquest tractament, si la radiografia mostra una impermeabilitat pilòrica clara i duradoni, sense perdre un
temi's preciós, couliem el nostre malalt al cirurgià.
Així hem

let

operar (Dr.

l'oncel) dos

infants
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que creiem estaven afectats d'espasme, però d'espasme inema.-ant llur existència, i hem tingut
com sempre, dos èxits remarcables.
Nosaltres |>ense«i, doncs, oom els autors contemporanis que la pilorotomia ha d'ésser emprada en tots els casos d'estenosi del pílor, però no
pengem que les estenosis espasmòdiques greus,
han de beneticiar-se'n tan bé com les estenosis
dites orgàniques que no són sens dubte més que
una varietat de la fornia precedent.
l.a cirurgia moderna, gràcia a la seva inocuitat, no ha pas d'ésser reservada per als casos en els
qÙalà hi ha impossibilitat material de treure un
obstacle orgànic infranquejable. Ha de posar-se
cad» dia més al costat dels mètodes mèdics eu el
tractament d'afeccions àdhuc purament funcional.
La terapèutica no hu d'ésser purament
o purament) quirúrgica i ha d'utilitzar sense
ció d'origen, totes les armes que eslau a la
disposició, pel guariment del gran nombre
tits malalta que cada dia ens són confiats.

mèdica
distinnostra
de pe-

{Tmiyïdripeió integra)
Vegeu, encara:
La /iKi-àlixis iUajruijuuilira oli«li'trica, pel Dr. -ToSKP DoMKNKcn i ALSINA. «Anales de IVdiatria». Barcelona, març 1984.
Imperjoraeions i abpiaimtmti anomialg dd recle,
pel Dr, s. AMAS I UANÉH, «Anales de Pediatria»', llnrcelona, man; 1084,
Oóm condjtir l'èxameh d'íin hodrísià alíele de
• itáatoiht (/;</<• «fíim. pel Dr. IÍOISSKRIK-LA( noix. (Bulletin Médical de Bordeaux», Boédeus. desembre líCUt.
Trnelaaieiil de la coguèíuche,, pel Dr. CAII·LAUD.
«•lournal de Médecine de Dordeaux». liordeus,
abril V.m.

Terapèutica i dietètica
Les ataootaoioht medicaiiientoscH en cl paludinme
pel Prof. HKNKI BdCNQt. «lliilletin Médical de
Dordeaux», Dordens. desembre 1088.
La utilitat, si no la necessitat de les associacions
medicamenloses en el tractament del paludisme
és una noció recent, i ja és lluny el dia en què
la quinina era l'únic remei pel paludisme. L l u r
particularitat és la d'estar regides per necessitats
i lleis precises, científicament establertes. No es
tracta de reemplaçar, relegar, reforçar, facilitar o
modificar l'acció de la quinina o dels derivats de
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l'oHoorva f i " (.·hu«ina, sol i l'inic nmdicament útil
del paludismo, Í99 de Ca wee emit anys, sinó
d'afejíir-li agente térapèiitioa de coniplenient. Remei eesepeial eta la malalt in palustre, sobretot a«uilii. lá quinina està lluny d'ésser una droga MMI¡mulíii'ica perfeete: no lé jioder cuvalin iihsoliil,
no impedeix les recaigudes, no protegeix l'home
de In infecció i no impedeix l'insecte vector d'infeciar-se ami) la sang do l'iaipaluditzat;
L'associaeii'i tneoic^mentoBá resulta de la necessitat d'actuar separadament, i p e í mantia d'un
pnxlucte d'acció universal, en cada estadi del cicle evolutiu del paràsit.
Léti prùn.éïes ttbservacions havien .mostnil ipie
les diverses espècies do paràsits reaccionaven de
miiueni diferent, als medicaments : així l'iimmoilium l'ii·ii.r i /'. iniihiriíw resisteixen poc l'nssali
(|u(nic, solirelol el ]irimer, ipie cedeix fàcilment
a la i|uimna. nls etseuldals, sobtetoi en estat pentiivnleni. al blaù de metilè, peri) són difícils de
desimir i provoquen recnigudes, mentre que /'.
idlovparilm oposa mós resistència «Itirant els ne-

('(•SOS.
L'acció dels medicaments antics i nous, és especifica. no sols de les es|iècies de] paràsit, sinó
tambe de les diverses l'ases evolutives d'una mateixa espècie. Així la quinina actua de manera
intènsa sobre les fornies joves del protozoan, però
no atura In segmentació comentada i soovetot no
té acció mfmifeeta sobre els gbmeiboits, formes
sexniides desi iñudes ni iiiosqnil. La qulmiúteràpia
Ini dotat els uuilariòlegs de clisos eficai,-os en diversos graus contra els gametòcits ((|uiniostovarBOI, iilusi
|uina, rodòquina M ó âT-l Fourneau,
rodoquina E ó 710 Fourneau, 918 Fourneau).
Aquests productes tenen un poder profilàctic precidfl, ja que impedeixen la propagació del virus de
rilóme a l'insecte vector. Tenen en canvi, poca
eficàcia contra els esqui/.ontes. Pett) la quimioteràpin aporta cossos nous. couiplemenliiris dels precedents: l'atebrin. alemany i lu quinicrina, francès.
Resulta d'aquestes constatacions experimenlals,
que el traËtamenl del paludisme haurà d'ésser estudiat des d'ara, en funció de les fases evolutives
de cada espècie de paràsit. Segons In terminologia de Fames, haurà d'háver-hi una espocoaioitoteri'ipia dirigidn als plnsiiiodiuins cn creixeinent, i
una gametooitoteràpia contra els eliMiients sexuats
i j i i i ' esperen
la trompa de l'anofeles.
Però, essent variable l'acció do les drogues sobre cada una de les esixVies, hom s'imagina que
el que s'aplicarà als es|)oro/.oits o als esqni/ontes
o als gametócits de P. vivax, no s'aplicarà pas
iicccssàrinmenl als de / ' . jniíúparnui-: així, el Irnctainent per ésser eficaç i definitiu, ha d'ésser es-
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tndiut separadameni per cada fase de cuda espècie,
idées en curs. sobre la variabilitat geogràfica
dels virus Compliquen encara la qüestió, en forma,
que tots els problemes senyalats, han d'ésser «•*•
Indinls en EÚnCiÓ de les situacions geogràfiques de
les diferents espècies.
Kl terreny, el grau de premunició o de receptivitat que els subjectes linn ndqniril abaiis del
tractament, Ics (ormes de reacció de l'organisme•
pesen també sobre els. resultats de Ics diverses
terapèutiques.
l'.s també prolmble que l'associació medicamentosa realitzi una acció no solament combinada,
sinó modificada o rel'on.ada. com passa ninb les
associacions quinio-estoviu-sol 570 ó 710 associats
o conibinats, plasmoquina-quinina, (pie a més de
les accions dels seus oçinpouents, tenen una activitat m é s gran en el moment de l'accés, signi
per una acció particular solire els g a m e t ò c i t ' , sobre la taxa de les recidives en la terciana maligna, etc.
^. l'ÀMIHS I XwtCAVlSS

/.» êimo'tienià,, pel Dr. ('OURUIN*. «Ilulleliu Médical de liordeanx», líordeus. desi.mine !!>;!•!.
Bis clàssics descriuen dues menes de diastases O
enEimës :
1. " Les diastases pròpiament digestives, les
quals hom troba tot al llarg del troctUS digestiu.
2. a Les diastases ceHnlars, agents de la nutrició pròpia de cada cèl·lula.
Activar les unes i les altres, trobar quelcom
que tingui un poder zimoslèuic, seria una de les
finalitats
més interessants de la terapèutica.
l l i ha dos estats patològics principnls, que semblen bé dependre d'una insuficiència general de les
dla-tases :
l."r les caquèxies infantils primitives, l'ntrepsia pura, i 2.°" certes diátesis, certes diabetis.
Per l'atrèpsia només hi ha nn sol remei; el p ü ,
la llet humaQtt, que aotüa, primera, per les seves
propietats físiques i químiques pròpiament dites;
segona, pels seus productes endocrins. i tercera,
per In seva riquesa en l'erinents i cl paper biològic d'aquests ferments, que activarien les diastasis cellulars i lissulars de tot l'organisme de
l'infant.
Però, hi ha m é s ; si a aquests infants criats
amb biberon se'ls injecten petites quantitats de
llet humana per via patenterai', es comprova nn
ràpid augment del pes i la vitalitat, pel que s'ha
do pensar que la llet humana posseeix nn poder
activant sobro els fenòmens generals, oxtradigestins, de metabolisme i creixement, és B d i r . com
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si la Ilot h u m a n é tingués un potior ziinostòuic aolire els ferments dilirients del nou nat.
Per analugia amb aipiest poder tròfie do la llet
Inimana i pel paral·lelisme de certes curacions degudes H \ÍÍ llet humana i a les aigües termals, rautor ha emès l'hipòtesi (jue les aigües minerals actueu en les diátesis qué portón a combustions insuficients i) viciades, activant o regularitzant el
poder diaslàsic.
Aquestes recerques han portat a dos resultats
pràctics. Ivls primers han demostrat que és stlfirlent molt poca quantitat de llet humans per assogurar el creixement del nadó. Per tant hom es
contenia afegint als biberons dels nadons, petites
quantitats d'aquesta Mel, de manera que nua siila
dida pol salvar la vida d'niïn vintena d'inlanls.
Segona deducció: quan hom no pot procurar-se
llet humana, és suficient preparar els hilierons amli
aigües càlciqnes lier obtenir bons resultats, com
ho fa l'autor a liagnères de lligoire.
•. - "l' La zimosii·iiia activaria úunbé
intensament
les diastases de defensa orgànica, (ple els clàssics
admeten que serien estimulades pels sèrums en
g í a l . Irit transfusió en les infeccions i intoxicacions agudes actuaria probal'lenient pel sou poder
zimostènie. Però, el gran agent de reforç de la
defensa orgànica en les grans | iièxies, semblaria
ésser la llei humana, que d'altra part dóna resultats de primer ordre en les graus septicèmies,
puerperals O no, ela quals, han d'atribuir-se al
poder zimostènie. perquè aquestes injeccions no
dúneS cup nienii, de shocli.
L'autor tracta d'ensenyar » comprendre i utilitzar la ziinostènia. Quatre cosos semblen particularment a d i u s : els s è r u m s . les aigües termals, la
sang humana, la llet humana. La llista, d i u , està
apenes començada, l l i ha cu això, quelcom més
qüe un camp d'Iüjiòlesis o d'idees personals, hi
ba un nou domini tempèullc a explorar.

J . PAMIKS 1 XEBC.4VIN8

Vegeu, encara:
Qui péniar de Vexcitafiò ilrl minimtic per to f i o
ènduiuiHal?. pel Dr. K. CAZKNAVI:. ISullelin
Médical de Bordeaux». Bordeus, desembre
de 1983.

.1 propòtU ihl tr'aciameiii general de le» injecclon* ayude* i de Xe* «cpficèmicii,. pel Dr. L.vFiTK Duro.ST. «Bulletin Médical de Bordeaux»,
Bordeus, desembre 1938.
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Terapèutica física i diagnostic
heêiiïenià i OurabilHat de le* rôdiodermitie', pel
l ' r . I'ovKM- nu ConiMKM.Ks. «La Cote d'Azur Médicale», Tolon, maig 1984.
L'autor proposà, a Grenoble, l'any 1088• de provocar una eiupiesta uecessària i urgent sobre les
causes de les ràdiodermilis, i refusar sovint, la
radiologia quan els a n t é c é d e n t s : brouzejamenl.
alèrgia. anafilàxia, facin sospilar-Ia perillosa. Nous
lets jUstifiqUeñ més aquesta enquesta.
A la Societat de Medicina Legal de F r a n ç a , el
prolessor agregat Duvoir i el Dr. Ilounet-Hi v , ban
estudiat recentunenl. després el professor llugnenay «la Hespousahililal del fet, de les coses, en
la seva aplicació a la medicina», havent cridat el
president Wall inc. l'aleució dels inclges sobre l'aplicació de l'article 1.;184 del Codi Civil, aplicat
a l'accident d'aUtom6btl, i podent, en virtut de
l'article 1.882, ésser estès als Raigs X , com no
fa gaires anys, la senyora LoUÍS Mercier, ho féu
admetre a Paris.
EU Drs. Douvoir i Bounet-Roy, troben com
l'autor, que és precís il·lustrar al públic dels possibles perills de la radiologia. |K)dent ésser perillosa eu totes les seves formes, mentre que generalment se la creu inofensiva, tant cpie els mateixos tribunals exigeixen sovint de reciirrar «al procediment infal·lible de la radiognitia» : protesten
contra tants articles de vulgarització, àdhuc d'espeeialisteis coneguts, si bé és cert que alguns interessats afecten confondre l'acció a distància i inofensiva dels raigs X, amb llur acció directa i dirigida.
L'article l..'!H4 del ('. C. no pot, doncs, aplicarse a una operació correcta i sense defecte, de la
radiologia,
Xo obstant, un advocat, en un dels gran diaris,
ha proposat d'imposar «el seguro obligatori», trobanl-hi Iota mena d'avantatges; els accidents hi
són classificats i valorats, Kls Drs. Duvois i Bonnet-Roy en protesten.
Xo seria això, rebaixar el radiòleg, a la categoria d'un obrer .manual, manejant «material hum à » , no obstant, lan variable d'un individu a un
altre i de reaccions personals tan sovint imprevisibles? No seria això, encoratjar la desconfiança,
la ignorància, la Inconsciència?
Les primes d'assegurances, essent de m é s a
més oneroses, són sovint insuficients davant les
enormes indemnitzacions reclamades i a vegades
concedides, en lots els altres dominis mèdics.
D'altra part, certes companyies de Segurs són disent idores o poo sòlides, i és difícil escollir. Nos
altres tenim t a m b é la nostra dignitat, la nostra
reputació, que són les úniques que asseguren ve-

762

L

A

M

E

D

C

ritabltMiit'iit lu nostra compe^énoin i la nostra indeperulèni'ia.
Afegim, c|iie certs |iacienls interessats, i i|nfa
fan dnrar llurs lesions a la manera de certs accidentats del treball. DO recorren pas. als procediments' clàssics i semblant eficaços, a part de pomades i sérnms actius, de la negalivaeió i sobretot de la diatcrmo coagulació.
Sembla talment <|ue només els radiòlegs, continuant operant, hagin d'ésser les víctimes designades i resignades.
La Justicia, ja ha estimat que no |KII imposarse una operació a un accidental del treball, perquè sempre hi ha riscs. Perè, jn que l'examinât
o traclat per Raigs N . s'ha exposat a aquests, i
no pol alegar que si ignorava els accidents malgrat llur raresa, perquè no se'l pot obligar a curar-se, és a dir, a sotmetre's als tractaments esdevinguts clàssics i sense perills? Kls gnanyifdors
dels procesos contra els radiòlegs. ho fan saber
iirhi cl orí»i i en canvi hom no ignora pas, quants
radiòlegs moren, pels imprevisibles efectes de les
radiacions.
l l i ha nidio clnnif». com hi ha uf roclanii n, no
es persegueixen pas els accidents dels sèrnins i
vacunes, perquè ésser m é s sever pels Raigs XV
Pel d e m é s . Iotes les professions mèdiques utilitzen sèrnins, raigs \ . tracti's de medecina, cirurgia, odontologia 0 veterinària. Persones i bèsties poden ésser inflneneiades, l'a vora blemeut 0 no.
Fins aquí, la responsabililat mèdica comprenia les
falles buides, però no els accidents. Amb això,
s'obra la porta a la mula fe, al xantaig. a l'atur
de tot progrés, i el que és pitjor, a l'expectació i
n. l'abstenció. Kn els casos dubtosos, tan nombrosos, el metge no s'atrevirà a actuar.
Al cap d'avall, el malalt i la Societat en seran
les víctimes.
( TritHscriiX'iii ¡nti'ijra)
Beïaciotu entre eornnt» telüttet, oa/Mp Wrcfn'c
ahiionfcric, rùilioarlivitat i jenòmeng fiíiiològiot, pel Dr. Ai.iiiiitT VITA. «La Côte d'Azur
Médical». Tolón, maig lililí.
L'autor, després d'haver exposat algunes idees sobre els corrents tel úrics, fa observar que aquestes, ul mateix tem|>s que el magnetisme i el camp
elèctric terrestre, es I roben en estreta dependeneia umb les diverses activitats còsmiques i en
particular, solars.
Demostra, leòricamenl i experimental, que segons la naturalesa geològica i la estructura tectònica de cada zona, existeix en la terra diferències de potencial cpie són tant més ucentnades.
tant més nombroses i variables, com m é s heterogènia és la naturalesa física i química del Ierra i
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del snbsol, àdhuc u una profunditat relativuineni
grau i que són més grans la intensitat i el nombre dels corrents parásita.
Ëa precís fer notar que, per consegüent, el gran
desenrotllament de les instal·lacions elèctriques industrials, especialment en els terrenys accidentats
o disposades en forma que concentrin en certs
punis determináis del sòl els efectes produïts per
corrents erràtics, |)ot tenir una
importància
considerable pels sers que viuen en aquests punts.
Segons l'autor, i segons les experiències fetes
amb l'electròmelre de V i l a , el camp elèctric atmosfèric es deforma considerablement en relució
amb les càrregues terrestres, de tul manera que
l'elevació de potencial sofreix modificacions locals,
n vegades molt accentuades.
Basant-se en aquestes
cipia, l'autor ha pogut
ionització de l'aire és
quests punts del sòl a

observaciMis i aquests prin[Kisar en evidència que la
m é s aceeutuada prop d'anivell dels ([liais el poten-

oial terrestre és més fortament negatiu.
Kl l'et que dipòsits actius presents eu l'atmosfera, siguin atrets cup a la superfície del sòl, en
una proporció tant més gran, com més elevada
és la càrrega negativa induïda sobre aquesta superfície, Ca lògieament admetre que les radiacions
Hlplut, ln'la i ijaiiima emeses pel Radium, el Thorium i el Thorium C i pels altres cossos radioactius que es troben particularment en l'aire, són
més accentuats en els punts del sòl on el potencial és més forlaimenl negatiu, i en els que les
pols actives citades, es troben en més gran nombre. Kl valor d'aquesta possibilitat està justificada
per lal ionització més elevada de l'aire que existeix
a nivell d'aquests punts.
Per últim l'autor, cita algunes experiències que
han estat fetes per constatar els efectes produïts
sobre les llevors i les plantes |>er la radiouclivitut
induïda de l'aire, que es concentra en els cossos
què han estat portats a un potencial negat in per
relació umb la terra.
Conclou dient, que ja que no és difícil amb els
mitjans de q u è disposa l'home, modificat el camp
atmosfèric i la radioactivitat de l'aire, s'ha d'esperar que els electes produïts per aquests agents
sobre els organismes, podran ésser aviat regulats.
J, PÍUIES I KEBI kVINS
Vegeu, encara ;
Algunt ettúdií ràdiò-ielúkUst nobre la Ihun,. pel
Dr. M . LAHVAHON. «La ( o t e d'Azur Médical».
Tolón, abril 10.'!4.
Contribució a VCHIII'U deia çampé à'itifltUMiéB '
de ¡es ones IcUïriques, |>el Dr. M . LAHVAHON.
«La Côte d'A/.ur Médical», Tolón, abril 1984.
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Tisîologîa
aobtó ¡Ion caso» â'opefadô de Jdoób&evi amb arfhcrèiicicx
¡iriiclicameiil
¡nm ct-ionablea,
pel
Dr. A. CAIIM.I'S I MASSÓ. «AIS Médicii».
iiiirii i'.m.
li'üiit.or (11 111111 (Iftnlludii exposició de dos casos en
els quaJfl no fon possible pltaotiòai la secció de les
adherències plciiro-pulmoinirs. per contenir l'adherènc/in una jiorcic'i de pnliiió i ésser intensanientvascnliirilzuda. No es féu niés que nua secció parcial, en tota la perifèria, però sense arriliar al
teixit central. I'",n tots doti casos l'adherència es
desprengué esponlàiiianienl més tard, i la malaltia
evolucionà favoralilement.
L'antor en conclou ipie sempre que en el Iranscurs d'un Jacolmeus ens trobem amb iidherències
que ja per transiHuminació, ja por la sola inspecció toi·iicoscòpica, ens demostrin un contingui de
pulmó o de graus vasos, 0 que essent lliures eu
una petita porció parietal ens assenyalin una proximitat excessiva del pulmó, no volgiiem ésser ràpids; i si aquest arriUi fins la «nateixa paret, cauteritzem, després de coagular, només la porció de
sinlisis desproveïda de pulmó, i si no arriba, però
és excessivament proper. 0 la slmlisi és molt vas.
cularitzada i temem I"existència de grans o petits peto múltiples vasos; és precis limitar-nos a
practicar un cercle de coagulnció en el punt de
la pleura parietal en el que s'inicia la leuda o
embut d insèreié», ja que és preferible que el malalt quedi entregat al perill minim d'una ruptura
espontània de la seva súnfisi. que 110 es farà sobtadament, ja que deixem la pressió intrapleural
dinant els dies que segueixen l'opeiació als volts
de Eero, i que en fer-se és lògic que sigui pel lloc
de menor resistència corresponent al cercle de
coagulació practicada, que no exposar-nos 11 nmi
perforació pulmonar o 1
que s'emportin cl malalt.
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de 12 a 25 grams. Estudia els resultats obtinguts sobre l'estat general, comprovant augments
de pes moll importants, sòbre la temperatura,
fent descendir la corba tèrmicii. i sobre l'espectoració en In qual desapareix el bacil eu un MO
per 100 dels casos.
Comprova l'acció m é s favorable del tionat sobre les lesions recents, dins el primer any d'evolució i una menor eficàcia sobre les més antigues.
Kxisleix, així mateix, una millora evident dels signes liematològics (Fórmula lencocilària, índex de
llonsdorlï i de Houghton, velocitat de sedimentació).
Conclou que els resultáis i reaccions obtinguts
amb el tionat sòdic són superposables als de la
sanocrisina amh la ventatge d'ésser aquell moll
més manejable que aquesta perquè 00 conté or
que és l'únic responsable de certes intoleràncies.

Sfndrom-es fteudotuber'euloteg i'drigen gripal, pel
Dr. Ll.uís BATÉ. «Annals de Medicina». Barcelona, man; L0S4.
Kn l'epidèmia gripal de primers de l'any LOSS,
l'autor pogué observar alguns casos que pels sens
antecedents familiars, fornia de comeni; i pels signed físics i nidiològirs olitiii^nls. podien ésser cou.
sidorats com tuberculosos en fase inicial.; radiogràlicament estaven caracteritzats per infiltracions
perilironquials basais semblants 6 les descrites en
la tos ferina i que s'han reabsorbit en 8. 10, 15
dies; en un sol cas la involucié) ha estat més lent,
de dos mesos. Kn tols aquests casos l'examen bacteriològic havia estat negatiu quant al bacil de
Kocli, i s'Iiavia troliat prelc'vnlmeni l'entcròcoc.
J.

PÀMIKS I XKIUWIXS

Vegeu, encara;

hemorràgia,

PÀXIES 1 XmuAviNs

Recerques aobre l'aàeió del T'm m i »òdie en In In.
berculoêi. DadcH cliniquen. pels Dis. X.U.AIIAUPBB, ALKURKT i Avuso. «Annals de Medicina», líarcelona, març lO.'l).

/•.'/ oonlagi i l'hariwia <IPIH tubefculòsos, pel Dr.
l i . Hovnir. «Nuevo Boletín Médico:, [.leida.
març 1934.
/-,'/ mètge í In Huila unlilidicrcnloxa. pel Dr. Lc(UiUSSE, «Le Hulletin Médical de liordeaux;,
Hordeus. desembre HKt.').
Toxicolooia

Els autors, seguint llurs estudis sobre l'acció del
tionat sòdic en la tuberculosi pulmonar, exposen
els resultats obtinguts en el tractament de 240
malalts, amb aquesta subslància.
Usen pel tractament, la solució de tionat sòdic
al 10 % , coménçanl per 0,10 gi'. augmentant progressivament amb intervals de H a 10 dies fins
arribar a la de 0,25 gr, i assolint una dosi total

Dós casos d'Intoxicació 0&o4rbotúu¡a luaial. amb
coiijusió menial «CHHC Inmtorns nmlor», j>el
Dr. M . 0 . CAUSSADH. «L'Art Médical». Niça,
abril 1984.
La recent publicació del professor A. Delatte, so' bre «una crisi furiosa», sense trastorn motor, por-
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dia, respiració superficial, sense laqnipnea. Al cap
d'una hora el malalt s'immobilitza després d'asseure's a la vora del l l i t ; els ulls fixos i cau en
un coma sense estertors, però amb un cert relaxament dels esfínters vesical i anal. L a cara està
pálida, el pols lleugerament disminuït. Cap taca
rosada. A aquest estat que dura vuit hores, sucNomés es detalleu les dues observacions, però
seeix un nou deliri; la inconsciència no ós tan abés útil per establir ceris punts de ccauparació, d'alsoluta bom abans; el pacient mira amb asloral'udir a un tercer cas. encara que clínicament sinient les personefi que el volten ; prova de dogui diferent, lleus ací el resum:
nar-se compte del lloc on és i d'interrogar els
Soldat P. M . : primers símptomes, sobrevinguts
presents; hom comprèn la seva completa desorienun quart d'hore després del començament d'un
tació en el temps i en la situació en que es trobombardeig; coiisisleixen primer en una sensació
ba. Després esdevé locuaç, l'a mirada és (ixa. pade buH en el cap, despíás en una ceíalàlgia consraules sense cohesió s'escapen ràpidament dels
trictiva amb batecs en la regió temporal. Després
seus
llavis; es distingeixen només alguns noms
de m é s de sis hores de grans solriments. l'indivipropis,
sens dubte els de persones del seu país;
du cau en l'estupor quedant-hi durant 12 hores
els fa preguntes, però sense violència, i sense insense cap actitnt cnlaleptoiode. (luariment ràpid
sistir. Cap gest desordenat, cap gesticulació; desi definitiu per sagnies (sang roja vermella), i inprés novament incoherència. Durada d'aquest sehalacions d'oxigen a pressió. Cap amnèsia consegon deliri 48 hores, sense dormir; refús de lofa
cutiva. Oap trastorn motor, essent de remarcar
beguda i do tota alimentació; sense febre. Kls bal'absència d'aquests dos fenòmens.
tecs cardíac» i els moviments respiratoris són norAquest individu, ha estat intoxicat com els aimals. Progressivament el deliri cessa. la. conscièntres dos (obs. 1 i I I ) en condicions rigorosament
cia reapareix nipidjiment, i el malalt s'eslranya de
idèntiques; i no obstant cada un d'ells ha reactrobar-se hospilalit/at. L'amnèsia és retrògada, lacionat de formà dil'ewnl.
cunar, limitada al's esdeveniments
durant els
Kl 10 d'agost de 1917, els tres homes estaven
quals hu sobrevingut la intoxicació i als períodes
en un abric per a ametralladores, (pian han sofert
immediatament anteriors i posteriors, varietat la
un violent bombardeig per bombes exclusivamenta més freqüent i característica. La marxa ha estat
explosives (cap gas, ni lacrimògen, ni vesicant, ni
sempre possible,; cap paresia, ni àdhuc cup astònia
asfixiant). Cap esclat ni cap projecció de terra
muscular; el pacient ha vingut pels seus propis
ni de pedres els alcançà, no presentant per amitjans, però sostingui per camarades, des del requesl fet. cap ferida. Durant la mitja hora que
fugi d'amctralladores, fins al lloc de socors i d adurà el bombardeig els tres homes estigueren imllà a l'hospital; inclús algun temps després de la
mòbils |no hi ha hagut, doncs, cap augment de
(i del seu segon deliri la molilitat està intacte.
In intoxicació a cansa d'aquesta immobilitat); el
('I > lia difós d'una manera uniforme en el refugi,
L'amnèsia no era més què auterògrada (oblit
que era reduït ; les edats eren aproximadament
dels esdeveniments que han seguit l'accident); els
les mateixes, de 22 a 2H anys) i els vestits eren
reflexes normar», sense exageració ni disminució.
iguals; cap d'ells tenia cap tara ni eren alcohòL ' e n d e m à de l'evacuació als hospitals del interior,
lics; per altra part, cap havia executat abans cap
es rep una coinunicació conlirmant el diagnòstic
Ireball més fatigós que els altres, potser menys
d'intoxicació oxicarboauidn ; la sang contenia CO;
en el que pertoca al tinent ('.. i un canvi aquest
ens ha estat d i t que els manipuladors s'havien
fon el més atacat. No hi havia tampoc, analilàxia
servit de mitjans segurs : un espectroscop de ma,
(cap intoxicació anterior per CO).
i el sulfidrat d'amoniac, i les dues ratlles situades
eu el vert i el groc eren netament irreductibles.
Observació I .
Tinent C. fou intoxicat alguns
Per bé que hom no hagi emprat el coeficient de
inslanls abans de l'acabament del bombardeig.
fixació
de Ualtliazard i Nicli.ux, n i el d'Achard,
Sense haver presentat cap fenomen premonitori,
Pl'andiu i Desbooius, ens sembla que podem afiro almenys sense haver manifestat, cap trastorn amar, no solament, que es tracti d'una intoxicació
pareiil. entra en un deliri, primer bastant dolç,
oxicarbomida,
sinó també (fet important) que la
però (jiie s'accentua ràpidament |ier presentar el
sang del nostre malalt contenia CO tres dies desquadre següent : cap gesticulació, cap moviment
prés del coniençament de l'accident.
de- defensa; però, loquocitat sense vociferacions,
ta l'autor a relatiu' dues observacions que ofereiicen des d'aquest punt cTe vista on gran Interès ;
tenen ebcara m é s importància si os consideren a
fayor de la mení^ria del Dr. I I . Desoille, aparegud> fa dos anys i qua atribueix un paper Òapltíal
a l'asfíxia en la intoxicació per l'òxid de c a r t ó .

són paraules sense relació, mal pronunciades. I n coherència,; cap queixa, inconsciència absoluta, no
respèn a reiterades preguntes. Mirada indiferent.
Midriasi. N i hipo ni hipertèrmia, sense taquicar-

Observació I I . — Soldat O. E l cas del segon
intoxicat es diferencia del primer per l'apariciú
d'un deliri agut, aHucinalori, un quart d'hora després de l'acabament del Ixjmbardeig, de seguida
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iiinmmisi, mimèsiii lleugern exclusivament aiiliMngrada amb pèrsistènoia d'idees fixes i absència de
coma. P e r ò , com en el cas precedent, no s'observà cap trustoa'n motor, oaidiae, ni pulmonar, ai
cap placa rogem-a en la cara ni en el cos. L a
sang, a la sçtngnia, era roja rutilant. T)e bon començament el malalt entrà en el deliri, sobretot
al-lucinatori visual i que es caracteritzava per un
cert grau d'excitació, interpel·lacions incessants,
bastant violentes, a persones iinaginàries «pie el
subjetrte creu veure a l'a seva vora. Profereix injúries, jíei-ò sense cap gest ni agressiu n i de defensa; cap visió terrorífica, cap alUucmaoió de la
sensibilitat general, exceptuant potser el sentit
muscular. Inconsciència, cap noció del lloc on es
troba l'intoxicat. Kn (piant a l'ainaiuosi ha de
retenir la nostra atenció. K l malalt en efecte, tenia al·lucinacions visau's, i cu absència de tot
trastorn ocular anterior, s'han d'atribuir les idees
delirants als «efectes de l'explosió». Terme vague
del qual ens servim, perquè si bé és probable que
l'òxid de carbó en sigui la -causa, hom no pot
pas afirmar-ho a priori.
Heus ací com han evolucionat el deliri i l'ama n rosi :
1 . " EJ deliri dura 12 hores en la seva l'ase aguda, després fa una remisió de 0 hores, i reapareix durant altres 6 hores amb totes les característiques precedents, encara que mol't atenuades.
El deliri, doncs, dura 18 hores amb un période
intercalar de calma.
i.011 Ainaurosi : a) dnrant la fase de remisió del
deliri, abolició total de la visió, i lupercniia papil·lar, constatada per l'oftalmòleg, b) després de
la cessació completa del deliri, nou examen: desaparició de la hiperòmia, coincidint amb un retorn parcial de la visió pels objectes mitjananienl
il·luminats i col·locats a poca distància,; réflexe i r i dià exagerat; c) lleugera represa, pèrdua gairebé
completa de la visió, que millora l'endemà.
Aquesta amaurosi ha estat assenyalada molt rarament en les nombroses observacions consultades.
Això fa preguntar-se si realment depèn de l'òxid
de carbó. Aquests intoxicat no ha sofert I'ILCCÍÓ
d'altres gasos deguts als explosius? (GOj, IT,
A x i l , , , etc.). Podria tractar-se de toxines d'auaerobiosí? Però, per què' els seus camarades no han
experimentat t a m b é , efectes del mateix ordre?
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ra dc-qirés d'acabar (durada del bombardeig;: mitja hora).
2.0,1 La. identitat de les condicions d'intoxicació en els tres homes, igualment vestits, aproximadament de la mateixa edat, sotmesos al mateix
bombardeig, durant un temps igual, on ufa mateix
refugi; individus no alcohòlics i que no havien
sofert abans cap altre intoxicació semblant (no h i
ha auafilàxiu).
8,* Kn un d'ells, una confusió mental en el
que s'intercala un coma. i la presència de CO cu
la sang al cap de tres dies complets. Des d'aquest
punt de vista, cal citar, segons el Tractat de Toxicologia de Vibert, les xifres dc- 60, 70, 80 hores, provant que el GO no s'elimina sempre ràpidament .
4.M't

E n un altre intoxicat l'amaurosi.

5^' L'absència de taques o plaques rosades,
que no ha do sorprendre massa, perquè aquestes
manifestacions cutànies es presenten sobretot en
les formes progressives.
6. ' E l que si pot estranyar, és l'absència
trastorns motors en els tres intoxicats.

de

7.' Un l'et important, és la taxa de CO en l'aire del refugi. Devia ésser bastant elevada per provocar una intoxicació brutal i gran, per bé que
els homes estiguessin immòbils durant el bombardeig. E n efeote, Dinoire, escriu que amb el detector de Desgrez s'ha pogut evaluar, en els refugis por ametralladores la taxa és CO, a 0,1 % ;
pot ésser més elevada si els trets són continus,
tal com ocorregué en ol reducte ou es trobaren
els intoxicats, ja que el tiroteig durà, sense aninvar, dnrant una mitja hora.
El guarimem Eou ràpidàment p'btingu.1 en cinc
dies per sangnies copiosos i inhalacions d'oxigen
a pressió, malgrat una. intoxicació massiva per
CO i malgrat la presència dol gas on la sang després de tres dies, almenys en un d'ells.
Com que hi ha un cert desacord entre el grau
bastant pronunciat d'intoxicació i la persistència
de CO en la sang, d'una part, i de 1 "altra la rapidesa do la curació, no podria invocar-se m é s especialment la noció d'asfíxia com a causa dols
l'eiiòmens observats? Així reforçaríem les idees
expressades per Duvoir i Dorville, oir diferents memòries, especialment el darrer, apareguda en 1932.

Altres fets s'han de remarcar encara en les nostres observacions :

[Tran&STifaeió in legra.
Vegeu, encara :

l.er E l començ dels fenòmens d'intoxicació és
variable, com ho són el's fenòmens clínics; un
quart d'hora després del comenv del bombardeig,
alguns instants abans d'acabar-se, i un quart d'ho-

Les intoxicacioim peix bafb'itúfict. Esitidi clínic i
terapvntic,. pel Dr. R. L . DEBÉMÉDETTIÍ «L'Art
Médical», Niça, gener 1984.
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Urologia
Al'juns nouit mitjana d'invcsliyacií'i, cn et diaijnòílic de la bacilûgi renal, pol Dr. R. DAROHT.
«Bulletíin Módicul de Bóïaeaux», Bótdette, desembre 19!i;i.
Accejitat que el diagnòstic de tuberculosi renal,
reposa en el descobriment en l'orina del bacil de
Kooh, s'ha d'admetre <|iie aquesta constatació pot
ésser molt d.ificil en el cas d'infeccions associa-.
des o en les bncilosis intermitents. L a recerca directa al microscopi, és en la immensa majoria de
casos suficient a condició que l'examen de les preparacions es faci amb una meticulosa atenció, que
de vegades requereix vàries bores, lín els casos
de dubte la inoculació al cobai era usat fins ara,
però exigeix ün espai de. sis setmanes i no sempre és concloent. L'autor alaba, els aventatges que
proporciona el cultiu del bacil de Koch en medi
de Lowenstein, que del deso al vint dies dóna
resultats positiu», més freqüents, més segurs i més
ràpids que la inoculació.
En els casos urgents és possible des del desè
dia obtenir colònies microscòpiques de bacil de
Koch, d'on el nom de micro-cultiu que es dóna al
procedir que està destinat a destronar la inoculació al cobai emprat encara correntment.
Recomana després, completar el diagnòstic amb
un examen radiològic després d'injecció intravenosa d'iiroselcctau, de teuebril o altre producte
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similar, que determinarà la uni o bilitoralitat de
les lesions i que indicarà el grau de destrucció del
parciiquima.
•T. PÀMIKS I XUHCAVINS
Kiixenijuncca a propòsit d'un càlcul uretral dret,
pel Dr. PBBB CÍAUSA. «Revista Mèdica de Barcelona», Barcelona, abril 1034.
L'autor presenta un cas de càlcul uretral situai
en la porció inferior de l'urèter dret, junt B l'espina ciàtica, en el qual no s'obtingué oap resultat
amb la injecció de líquids lubrificants per sobre
el càlcul. L'ÚS de la sonda ureteral permanent,
que altres vegades havia donat bons resultats, fracassà també en aquest cas. En canvi, en injectar
1 c.o. de Prostigmine, després d'haver movilitzat
el càlcul amb el catèter i no haver-lo pogut passar, sobrevé un còlic nefrític intens, durant el
qual es verifica l'expulsió a la bufeta i consecutivament a l'exterior, sense haver-se'n donat compte el pacient, degut a la síndrome cistitica que sofria en aquell moment.
J. PÀMIKS i XlSRGAVIKS
Vegeu, encara :
La

prontutectomla hipnijàntfica, ha viiouf?, pel
Dr. .T. OHAISON. «Bulletin Médical de Bordeaux», Jiordeus, desembre 1688.

Notes Lil>Iio^raíic(ues
li'Enfaai, per LKON D n n r u n t al RATOOSD DXBOI.APÉ. 0<AecoÍÓ «Travaux Aiintomo-Cliiiiques»,
I V . J. H. Bailllère 6t l'ils. París, 1088.
h'.ls coireuts inodurns iiiu1 inenuii lit Fisiologia i
lu EligiAlie «'"li a 1» BlOtipolpgio tenen pruc·ui·soi's
il·lustres eu terres franceses. Això justifica la possibilitat de constatar en raclualital aportacions
inn resixideg com ui|uesta liclla iiioiiofjnifia ipie
han escrit héon DieuJ.af¿ i si seu fill Raymond.
Àqueét estudi sobre l'infant abasta tots els problemes que poden oferir-se al metge en els capítols de la morfologia, l'evolucii') i l'anatomia mc.
dico-íjuirúrgicB. t^s a dir, els problemes fonamentals de l'estudi de la matèria bíisica, que és l'ho^
me, en els períodes del seu desenvolupament des
de la nuixi'iK.'n (ins a l'adqlaBóónóia,
\'A\ llegir aquest volum de 440 pàgines hom s'adona de com cs important abans d'cndinsiu-se en
els estudis dc In Patologia bumuu», Bzar—bq i 08.
<|Ucmatit/ant-les — les característiques iiKuríològiques i les pni-li<'iiluritats diníuniques de l'infant.
U n claiíssiïn estil i un períefate domini de l'art
expositiu donen a nqiiesl llibre un gran to.
L . 0.
í,a cavile Cotj/lovltf per RAYMOND DIKUUVFK. Colleoció de «Travaux Analomo-cliniciucs». publicada sola la direcció del prafessoc L . Dieulafe. Llibreria de J. l i . BaiUière et J''ils. París, 1981.
Heus ací una admirable monografia que caldria
que fos llegida i meditada no solament pel cirurgià, que és el més sovint interessat pels problèmes de In ti·iuiiniilologm coxol'enionil, sinó també
per l'internista, l'endociinòleg, irai' en aquesta legió anatòmica lii ha una abundanl íssiïna deu de
simptomatologia.
Jtaymond Dieulafé ha sàbut seriar els coneixements actuals sobre l'arquitectura de la cavitat
colilòidia a través de les edats precedint-los d'nna completa i ben glossada exposició de fets de
filoginia i d'ontogònia i completant-los, després,
nmb una no menys comentada i ordenada exposi-

ció de varietats sindròmiques .;n les quals l'alteració cotilòidia juga el paper de protagonista.
Una Loonògràfla, que arriba moll a prop de dues
centes il·lustracions, i una notable llista de notes
bibliogràllques que clou el treball fau d'aquesta
monografia un llibre de consulta d'extraordinari interès.
L . C.
Kmi

MeyiiKi'in : «('hiniiothéra|ne par voie buccale avec l'arsenic». Preface de M le D r . Levaditi. París, J. 11. Uaillière et Fils.

Itesulta exlraordinàiiamcnt interessant la lectura
d'aquest llibre avui que el clínic ha arribat a un
notable grau de domini de In terapèutica arsenical contra les espiroqiietosis i cmilra els protozoans, en general.
Quail en 19312 Levaditi. en col·lalioració amb Navarro i Martin demostrà l'eficàcia preventiva i
curativa de l'àcid acetiloxiaminofenilarsínic administrat per via gàstrica no podia pas preveure que
In nova loiina medicamentosa lluvia d'aconseguir
In gran acceptació que ha nn llml n mercixci.
De la primera aplicació concreta de l'estovarsol
com antiluètlc ])er via gàstrica (Fournier, Wi'i] i
dels assaigs de Marchoux i Cohen contra el paludisme portals a terme amb In mateixa subslimcia emprada també per via bucal, la literatura
sobre (^uiniioteràpia arsenical hn niribat a lormar
nua veritable jnuntanya dc paper.
D'aquesta enorme producció Heymaun n'ha sabut fer un resum intel·ligent, i d'incomparable interès pràctic. No endebades fou ell un dels m é s
actius colliiborndors, expenmcnlallsln i clínic
a la vegada, de l'obra de Levaditi : BU aportà dades intercssnnt íssitnes a les recerques d'aquest i l lustre rumanès de l'Institut Pasteur de París.
En la història de l'estovarsol i de la seva fariluacodinàmica no podrà negligir-.e el nom de l l c \ .
manu associat, al de Levadili. especinlincnl en
el capítol dels temps heroics dol començament de
la quimioleràpia arsenicnl per Os,
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Occitania
La «Cos-de PEraCristiana»: Montpeller
Si' l'milLguitnt greco-llatiun, lia posat en Cos totes
les seves coiiiiilaences mi'diqiies. es
(viiistatar
<Hie l'era oristiâna ha viai néixer. degMirotllarrse,
resplendir a Montpeller nn fogar incdieal — «el
més antic eslaliliineiit <l "en-ien.VMiii;:i niédicu del
ffión actuat» (l'aul Delrnas)—, que Fent, cos amb
la ciutat mateixa, nascut de lu ciutat, i la ciulut
vivint d'ell ¡1), constitueix el que es pot anomenar
la C'o» de l'era erMiana sense cometre exageració
i serine acci·iil [lejoratiu, ln-ii al contiaii.
Que sigui permès a un profit
és a dir, a algú
<|uc iir> lla tingut rhonor d'saiirendre* a Montpeller—, tra<;ar aipií ràpidament la història de la
venerable escola llenguadociaim que ha tingui l'audiència de l ' u n i v é n , que la tó encara, i té així
dret a la gratitud dels pobles occitans. Aquest
ràpid recorregut per un passat gloriéis, el farem
en companyia del Professor Paul Delmas, a qui
podem aplicar amb tota la seva plenitud el vers
dantesc :
Tu duca, tu lignoríi, i u maculin.
Com el fènix neix de le» seves cendres, Montpeller lui nascut de les cciulrv-. de Maguelona. ipie
fou arrasada l'any 737 per Carles Marlel. Els comerciants de Maguelona, remuntant el Lez, anaren
a establir-se o la vora drela del r i u on continuaren
llur comeri; do gèneres colonials : Montpeller havia
nascut, «Mons Pistillarins», muntanya dels adroguers. Montpeller esdevingué ben aviat un centre
dels més importants on aHnireu les multituds de
mercaders d'Aràbia, d ' I t à l i a , d'Egipte, de Grècia,
de GàHia, d'Kspanya, d'Anglaterra. Cosmòpolis.
Vers l'any mil es constituïren insensiblement les
primeres escoles de Medicina de Mont.pcller gràcies
als mannscrits d'origen salcrnità o ibèric. tradtSti
éOVÍnt cn Ucntjuaditcià, que recollien i conservaven
els més rics mercaders de Montpeller. lli|H')Crates,
Ibizès, Constantí i Avicenn esdevingueren déus venerats. A pod a poc, el renom mèdic de les escoles
de Montpeller es propaga i s'engrandeix, els dei-

( l) «l'artar de Muntpcllcr és tlcsvcdlnr (ot setini a l*MpOT3(, ta Mea
tie la sirva Kaciilral ilr Medicina. Den deis orfgOQI de la eiutal fins
I'luira actual. Plísenla OCtipH, en eleele, i;n la ciulal, un lloe de primer pía».- Paul Delinas.

m e d íi c a
Nt-bles i els inàlaltÇ hi atluïren de lluny. Els " ' I giitfi phy»iòi foren ja nniversalmeni reconeguts
OCm a mestres.
Des d'aleshores, l'autoritat hagué d'intervenir i
reglamentar les escoles.
L'any llfiO, Guillem V I I I ordenà una primera
reglamentació, L'any 1220, el cardenal llegat, Conrad, organitzà, sota l'autoritat diocesana de la Seu
de Magneld'iia, la UniveTtHaé MediooTittn. Es I "
constitnció que tindrà fori.-a de llei lins a 1702.
Totes les intervencions de l'autoritat, entretant, no
serai» més que retocs necessaris per al millorament
de] centre mèdic. Assenyalem les ordenances de
12-10 cpie regularen l'escolaritat, la col·lació dels
graus, batxillerat, llicenciatura i doctorat, la butlla
de Climent. V, l'any 1509, per la qual l'escola fou
declarada en certa manera autònoma. Després de
la compra del senyoriu de Montpeller al rei de
Mallorca per l'elip de Valois, el rei de Kranya, per
mediació del Governador de Llenguadoc, s'interessà per l'Escola, que comprà un immoble. L any
1880, Carles V eximf els regents de totes les càrregues fiscals, 1,'any 1408, Lluís M l alorgà a
l'Escola un subsidi regular. Els càrrecs de professor esdevingueren oficials. E| període de renaixement fou per a Mont|)eller una època tloront.
Itabelais, que havia estat esverat per l'anarquia que
ri'guava a l'Ksenla de Medicina de Tolosa de Llenguadoc, en aquella època, es domicilià a Montpeller
de 1530 a 1537.
I.es guerres de leligiéi, per contra, foren destt*
vorables a Montpeller. Però, Knrie W li redonà un»
vitalitat nova. Creà diverses càtedres, càrrecs de
cup de treballs, un jardí de plantes. Els regenls
tingueren el títol de doctors agregats. I/Escola
tingué aleshores vuit mestres i un centenar d'aluinnes.
Ilavent, estat suprimides les Universitat» per la
llevoltició, l'Escola de Medicina sofrí uno interrnpcié) en la seva evolucié) fins a l'any 1704, en el
qual any esdevé Escola de Sanitat i s'inslaHà en
l'antic Palau episcopal que ocupa encara. En 180H,
un decret li doní» la seva (•structura actual amb el
nom de Eacultat.
Els edificis ocupats uc.tnahnent estan, acabem
do dir-ho, coHisiituíts per l'antic Palau episcopal,
les primeres construccions del qual es remunten
a l'any 1304. lleus ací la descripció que en fa el
professor Delmas ; «De concert, a Llevant, amb la
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seva Col·legiata, esdevinguda després Catedral de
Sant Pere, aquest col·legi Sant Benet, destinai- a
allotjar setze estudiants de dret canònic, forma
amb els seus tres cossos de residències un quadrilàter irregular, l'ala sud del qual allotja avui al
llarg de la façana els locals d'Ostentació, mentre
que l'ala nord està. ocupada pel Teatre Anatòmic,
i l'ala oest pels magatzems de la biblioteca. El
pati interior conserva encara les traces del seu
claustre ogival. Acabat l'any 1378, 'l'edifici lliurat
en 1536 al Capitol de la Catedral, després de la
transferència a Montpeller de la seu de Magueluua.
era enrunat en líífil i ISO? per dos setges so-ferts
en el curs de les guerres de religió.
»E1 bisbe Francesc Bosquet el restaura i el
transforma pèl' establir-hi la seva residència a l'ala
sud, on l'any 1558 fa obrir les finestres a la ita
liana. B] s<,|i successor, Carles de Pradel, restableix
l'ala oest en 1581. Kl pont, el vestíbul i l'escala
de la biblioteca són obra de C.iral, l'any I W t l ,
sota el bisbat de Berger de Charanoy. Monsr. de
Malide, el! darrer ocupant abans do la revolució, fa
obrir les finestres de l'ala de ponent.
«Després de llur traspàs a l'Escola de Medicina,
són, successivament. Chaptal que de 1802 a 1808
fa construir per Lagardette el Teatre Anatòmic a
l'ala nord; Bérard, que de 1848 a 1851 fa construir
per Abric l'edifici dol Museu al llarg dol passeig,;
Bouissoti, per últim, 1 qui es degué en 1867 elPavelló d'Anatomia.
»A cada cantó de la gran portalada, segullada
amb la divisa de 1860, dues estàtues monumentals
en bronze datades de 1864 : Bârthez, per Lniny,
i Lapeyronie, per (lumory.
»En el vestíbul de Chareucy o atri. hi ha divuit
bustos de celebritats mèdiques) encomanats per
una deliberació del 5 de febrer de 1825. i unes
plaques de marbre que commemoren, l'una els
membres de la Eacnltat morts a. l'exèrcit en l i l l 4 li.)18, i altres dues, els benefactors de la Facultat ;
finalment, dues m é s , la sèrie dels primers Mestres
de l'Escola abans, de 1220...»
Successivament hom troba la sala Ranchin, vestuari dels professors, la sala- de les Assemblees, la
sala do les deliberacions o sala Bérard, antic dormitori episcopal, més enllà els despatxos del
Degà — tot. això a l'esquerra—, i a la dreta h i ha
la sala- d'Actes «Hippocratis Sacrum», que és on
es troba el bust en bronze antic d ' H i p ó c r a t e s , provinent do les excavacions de Vellotri. enquadrat
por Ilygie i Esculapi. També os troba allà ©1
vestit de Rabelais. Trobem després l'escala de Charaney conduint n la biblioteca, la sala d'Estudis
dels estudiants. La bilioteca conté una bella collecció d'incunables i d'impressions aldines. S'han
de fer remarcar certs números : 156, el cèlebre
antifonari de Montpeller; lílO, recull de cançons
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del segle XIV' amb música escrita; 05, Abulcasis
del segle X I V , en llenguadocià amb figures d'instruments,; 278. 274, 275, manuscrits autògrafs de
Tassó, etc. 1 nombrosos manuscrits orientals, xinesos, perses, àrabs i turcs.
Més lluny, es troba el museu Atger que conté
libres dels pintors dol migdia de F r a n ç a , des de
Bordells fins a Lió. Conté igualment documents
do la més alta importància i bustos. Per últim, els
Arxius en lo sala Astruc. Més enllà, el1 gran Amfiteatre, els locals tècnics i el Museu Anatòmic,
completen aquest conjunt grandiós.
L'Escola de Montpeller té compte d'alumnes i
mostres il·lustres. Citem-ne alguns : Bernard Gordon (1818), Nostradamus (1520). Rabelais (1553),
R-enaudot (1640). As true (1766). Borden (1776),
Barthez (1806), Lordat (1870). metges; Gui do
Chauliac (1370), Lapeyronie (1747), Delpech (Í882),
Bouisson (1880), Dubrueilh (1901), cirurgians; el
papa .loan N X ' (1270). Sylvius (1555), Rondelet
(1566), Pecquet (1674). Vienssens (1715). analòmics: Clusius (1501), Toumefort (1708), Magnol
(1715), Do Jnssleu (1758), Pyrame de Caudolle
(1841), botanies; Arnau de Vilanova (1813).
Raimond L l u l l (1815), Venel (1775), Chaptal (1882),
Bénird (I860), q u í m i c s ; etc., etc. I entre els mestres desapareguts darrerament cal citar Grasset,
Viallcdon i Hédon.
A v u i , la Facultat de Medicina de Montpeller és
rica a la vegada per tota la seva història i por
totes les felices creacions del segle X I X i del segle
X X . L'any 1802, Chaptal creava l'Amfiteatre
d'Anatomia, Bouisson creava i Benoit engrandia
el Pavelló d'Anatomia. J/any 1900, Moitessier
creava l'Institut do Biologia i Mayret creava l'any
1014 l'Institut anliràbic. L o biblioteca fou reorganitzada de 1804 a 1818 per Prunelle.
L'ensenyament clínic és donat a l'Hospital Sant
Kloi, a l'Hospital General, a l'Hospital Suburbain
(1880) i o l'a Maternitat (1902).
L'ensenyament de la Kaeultat està repartit en
vint-i-cinc càtedres -magistrals.
Quan diem «Cos de l'era cristiana», volem expressar tot el <|ue hi ha d'història llegendària i
d'història veritable, de tradició gloriosa, de renom
universal en aquest fogar, on aquest saiitaan • mèdic que constitueix Montpeller.
I tot el que hi ho d© possibilitats, tota lo glòria
que Montpeller pot entreveure encara en l'avenir.
«Vella escola, jove F a c u l t a t » , escrivia no fa gaire
el seu Degà venerat, el Professor Kuzière,
Vella escola, amb una doctrina (de la qual parlarem un altre dia, no havent volgut abordaivla
avui), jove Facultat, amb un cos professional i
una organització material tècnica excepcionals.
DR. ISMAEL GÍBABD

AMB EL PRESENT N U M E R O
ACABA E L V O L U M SEGON D E

LA

MEDICINA
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S e r v i i i - v o s lr;i mel ic els vosí res
exemplars a la LLIBBERU CATALONIA, Ronda de Sani Pere. 3, o a
la Secretaria de L A M E D I C I N A
C A T A L A N A , París, 170, 1. ', 2."
i us seran rom ciiient menl i luxôsarnenl relligats per un pren mòdic

Noticiari
Barcelona

Vil!* Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana
("omcitlilit mul) i ls dies del Congrés, tindran lloo
una sèrie de sessions d'ordre estrietainent pràetio,
destinades a iiroporeionnr ais eongri'ssisles la possibilitat d'ensinistrar-se o adipiirir les tècniques
més modernes d "exploració clínica o de terapèutica.
Aquestes sessions tindran lloc al mati, de dos
quarts de nou a dos quarts d'onze, i estaran exclusivament reservades als congressistes.
Kl nombro d'assistents estará limitat per tal qué
els qui lli assisteixin puguin obtenir els mfixims
beneficis. Caldrà sol·licitar la Inscripció almenys
vuit dies abans dc In celébrooió del Congrès, adreçant-se a la Secretaria Oeneral (Casal del Metge).
L'admissió d'inscripcions es farà per rigorós torn
de recepció de sol·licituds.
De moment podem anunciar les següents :
Dr. //. Saijé : Interpretació d'imatges radiogiàliques d'aparell respiratori.
Dr. ./. Pinós: Interpretació d'imatges mdiogràtiques d'aparell digestiu.
Dr. •/. Ilniirina : Interpretació d'imatges radiogràfi(|ues d'aparell urinari.
Dr. E. Mira : Cota cal explorar un malalt mental.
Dr. IIÍHII'HJIII·:: IIIVIS; Com cal explorar un malalt de sistema nerviós.
Dr. L . Cervera : Com cal explorar un malalt
d'endocrinopntia.
Dr. C. Soler i Dopjj : Com cul explorar un malalt infecciós agut.
Dr. Noijiier Morè : Com cal explorar un malalt
de pell.
Dr. - I . i¡aliarI : Tècnica de la rectoscòpia i valoració d'imatges rectoscòpiques.
D)1. A. HroHsa: Dades subministrades pei· la
coprologia infantil i tècniques coprològiques elementals.
Dr. Jaawc l'i : Detennimu-ió de metabolisme
basal.
Dr. Valls Cori/ort»; Tècniques modernes dc serodiagnòstic de la sífilis.
Dr. Lentini : Tècniques modernes d'esofagoscòpia.

J activitats
Dr. ÇilUldeitú» : Tècnica de la tiaqueoscó|>ia i
broncoscójiiii.
Dr. Company.: Tècnica del cataterisiue ureteral,
l'relroseòpia i cistosc/ipia.
Dr, Carlaiïà : Interpretació i eàtudi de l'ónnules
hematolàgiqueg i de parasitología bemàlica.
/)/•. Càrrasoà Formiguera': Tècniques per al control del metabolisme liidrocjirbonat dels malalts
diabèt ics.
Dr. /. liarraqarr : Tí'cniques iiKxlernes i senzilles per a l'estudi de les imalges de fons d'ull que
tenen valor en medicina general.
Dr. Crixlià Corlé* : Tècniques esfignomanomètriques i electrocardiogràfiques.
Dr. I''airrnuïn : Cnm cs determinn un estai d'nllèrgia.
Dr. Sa i/c : . La valoració de les reaccions al·lèrgiques H la luberc.ulina en la pn'iclica de la vacunació anlituberculcsa amb el l i . C. ( i .
Dr. MaiUiif;: darda : La punció suboccipital
dels ventricles laterals i del pit longitudinal del
nen.
Dr. /•'. Conn lla ; Tècnica do la injecció epidural.
Di . Corawan : Tècnica de l'aortoradiografia.
D i . Corarlian Llor : Tècnica de la ventriculogrnBa.
/))•. Ttdmitftol'. ( ¡asi roscnpia.
Dr. •/. Urngyi : Tormometria local en els processos ffòfics do les extremiliils.
Dr. . 1 . Trian: Arteriognitia intracraniana.
Dr, .loxcfi M.» Lucena, amb la col·laboració del
Servei Central de Badiodiagnòstic: Técnico d'Urogrnfia desiíeiideut.
Dr. l i , (I. Cliiilera: Diagnòstic del càncer del
coll uteri, Exploració de malalties i pràctica de
biòpsies.— Pràctiques d'electrocoagulació. - Diagnòstic del càncer bucal i faringi. Kxploració i
biòpsia. Kxlracció d'un gangli amb fins diagnòstics.—Biòpsia vesical. Com es fa un diagnòstic bislològic en poc« minuts.
Dr. O&meM Manjui H : Signes que permeten diagnósticor i diferenciar en el medi rural la cataracta,
el glaucoma i el despreniment de retina. Demostracions pràctiques. Sessió operalòria. Cataracta,
glaucoma i despreniment de la retina (eventual
quant al nombre i qualitat dels casos).
Dr. Alfred fíocha : Sondatge duodenal ràpid. Demostracions pràctiques.

/ ' r . . 1 . IJorens Siiiiiii': Tòcnica per a l'ohlenció
d'un «Test sensitoiiií'lric».
Dr. I ! . ¡loca dc l·ini/'i/n ; Diagnòstic biològic di^
['¡ambar&S. Tècnica dels diferents mètodes.
Dr. '-• Sayê : Tècnica de la secció d'adiiorèuoiea ¡ileiirals.
Dr; Bavéntót : Tècnica del jnieumotòrax.
Dr. A. Trian : Tècnica de la frenicectomia i de
la toracoplàstia parcial.
Dr. .Innnii: S u i i i r : Corn es prepara una autovacuna:
Dr. Coraclian : Tècniques modernes d'anestèsia
regional.

I'.ls Hotels de llarcehaia ban ofert una M rie
d'avantatges als Congressistes del Vuitè Congrés
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Per a
gaudir-ne cal adre(,-ar-se amb tempe suficient a l'a
secretaria del Congres, indicant el nombre i condicions da les places que caldrà reservar.

Sorioiai de Biologia de Barcelona
EitudtB siibrc el metilglioral,
HAYO.

per
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Des de les investifjacious fundamentals de Neubei·i;
i lu seva escola establint el lloc cenlrai del metil^•lioval en el metabolisme intermediari dels hidrats
de carbon, s'ha
intentat repetidament assajar
l'efecte de la seva administració als animals d'experiència. Aquestes experiències, però, topaven
anili la dificultat d'olilenir solucions de metilf;lioxal suficientment concentrades per a uo haver
d'aplicar als animals massa volum de solució, cosa
güe dificultava exl raordinàiiameut la metòdica,
l'himament hem vist anunciat en la literatura un
nou mètode lier a l'obtenció del metilglioxal en
solucions concenu'adíssimes. degut a Riley. Morley
i Friend (Jour, l'hem. Soc. IHTí), P.t.'(2). hasat en
l'oxidació de l'acetona per l'òxid de seleni, l·iillinl
en refrigerant de reflux durant quatre hores, destil·lant l'excés d'm-«lc>im. deshidratant el residu
amb èter i s ilfat sòdic calcinat i destil·lant per
dues vegades al buit, recollint la porció què passa
entre 51.52,;>.'•, i hem intentat de comprovar-lo.
Hem partit sempre de 100 gr. d'òxid de seleni
i 600 gr. d'acetona, obtenint després de la primera
destil·lació al bull una solució de metilglioxal al
66,6 % , avaluada pel mètode de Friedemann
(I
-n. hiol. ('hem,, 7», 831, 1927). RedestiHant
de nou, obteníem nua porcióf primera d'uns 20 ce.
Btnb una concentració del 50 % i una segona do
10 c e , d'una riquesa del 95 % , que se solidificà
en abandonar-la a lai nevera. Aquesta segona porció

mostrà totes les leaceions característiques del
metifglioxal (pirrol, [lotassa alcohòlica, etc.) i tractada amb soltado de dinitrofenilhidracina
originà
un j linndant precipitat, gai relió totalment: insoluble en l'alcohol'. Aquesta hidrazona insoluble fonia
a 298'1 i presentava un aspecte inicroscòpic igual
al de la hidrazona pura de metilglioxal. per la qual
cosa no creguérem necessari procedir a la seva
anàlisi elemental, lín canvi, la part. soluble en
alcohol fonia ja a 100-200". el que sembla indicar
la presència de dinitrofeiiilhidracina i potser hidrazona d'acetaldebid.
Amb aquesta sol·iició de metilglioxal hem pogut
comprovar que la seva dosi letal, administrada al
conill per via intravenosa,, era de 0,8 gr. per
quilo de pes de l'animal, com ja digueren Stiihr i
Sjollema i Seeldes. Kn canvi, l'administració intravenosa de sol's 0,2 gr. origina en els conills alguna molèstia, però es refan d'ella r à p i d a m e n t , al
contrari del que sosté Muller.
Ara estem portant a terme l'estudi de la seva
acció — administrada també per via intravenosa—1
sobre la glucemia i la laclacidèmia. Les poques
corbes de qtiè dispos
tins avui, ens ensenyeu
nu notable augment le la segona després de la
injecció i cap intíuèucia remarcable sobre la primera. En una altra nota pensem insistir sobre
això. així com les dosis a injectar, lloc de la
injecció, desenvolupament de les corbes, etc.
Aípiesta es limita tan sols a cridar l'atenció sobre
aquest excel·lent mètode per a obtenir solucions
concentrades de metilglioxal, que permetin l'estudi
sistemàtic de la seva acció sobre els animals d'experiència.

Millora a la tècnica de I.oiccnslcin
Per a la ràpida hotnnlisi. posem el tub de BOHg
citrada. en una barreja frigorífica (gel i sal I despréaj de congelat; es1 posa a l'estufa a 37". i s'obté
així una hemolisi total.
A m é s , queda un pruducle fortament viscós,
que fa es pugnin portar a cap l'es maniobres de
rentat amb gran comoditat.
Callin ràpid del doci/ de Koch
A partir do productes patològics, tractats por
l'àcid sulfúric al dècim, o la sosa, com en les
tècniques corrents.
Ei prohloma així tractat és sembrat en medi de
Santon, al qual s'ategoix en aquell moment 6 "•
d'extret de tomàtec.
E l medi de cultiu por a una sembra d'espufl
orina, etc.. serà en quantitat d'uns 50 cc. i posat
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en ün recipient gus pentíeti 1111 nmplf oontaoie
amb l'aire (flascó de Roux, ca|)sa de Canel), de
Jimnera i|iie respessor sigui de ri u H inil·llinelres.
Es deixa en EtipÒÉi B l'estufa a ST-ÜT,»" durant
H dies; aleslul·les es remena fortament i . amb
pipeta Pasteur, se'n prenen uns 3 co. que són
forUiment oentrifuflats en un tub cònic. Amb el
(|iiasi invisilile sedimenl, es fan preparacions tenyides pel Zïeh] i des'coloràt amb molla siinvilat.
IMI cas de icsullal
temps a l'estufa.

negatiu, es pol deixar anés

Preparatiu! de l'extret de tomàtec
pelen tomíitccs dels de penjar (o sia. I)en
KUCOHOS) i se'ls afegeix (res vegades llur volum
d'aigua destil·lada. Ks pica bé, per fer una pasta
(luida, que es passa per un drap per a claritlear-la.
Al suc obtingui, s'afegeix sosa, fins a color blau
fort del blau de bromotimol (ph 7,6-7,8). Filtrar
per paper i s'afegeix èter-cloroform per evitar la
puHulaffló bacteriana, que en aquest, extret és rapid (ssim.
Aquest líquid és filtrat per bugia [«!, procurant
separar-lo de Taire amb una oapa d'oli de parafina,
tant en el receptacle (ple conté el liquid com en
el filtrat.
Kl producte filtrat s'envasa en injectables de
2 a .'I (•<•. i es conserveu a la nevera.
Amb aquesta tècnica, hem aconseguit resultats
sempre superiors a la sembra en medi sòlid,
quant a la velocitat, de cuitin.
l / l i c m provat (ambé en el' cultiu de la sang,
amb igual bon resultat.
A.

VALLS CONFORTO

Societal catalana de Dermatologia i
Sífíliografia
Sessió de 15 de maig.
Els Drs. S. Noguer-Moré i J. Sarro presenten
una comuiiicaoió sobre «Notes preliminars sobre
el Neo-Spirol (primer Neo català)». Aquest nou
producte és el dioxidiaiminoarseno-benzenometansull'oxilat sòdic i , per tant, correspon al nombre
914 d'Ehrlich, que en l'actualitat segueix essent
considerat el millor de la sèrie. Ean remarcar els
resultat* immediats de 800 injeccions que, sense
perjudksi de rectificar m é s tard. els permet mantenir :
1. " Que les reaccions comencen a nu/dificar-se
al final del primer mes de tractament, segons un
tipus regular descendenti.
2. °" Que en els casos que ja hau rehul dosis
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de ü a 7,50 gr., le« reaccions s'han negativ .t tolalmeut.
3.,r Que les reaccions que més aviat s'han uegativat han estat la W. i la M . T. R.
4."" Que les reaccions s'han negativfit amb uní
jor freqüència passats alguns dies d'haver finit el
tractament.
6.* Que els casos m é s l'avorableïm ut modificats
han estat aquells que han tolerat dosis fortes, encara que hi ha dos casos que s'ha arribat a 8 gr.
i les reaccions continuen essent positives, però
amb menys intensitat.
Intervenen els Drs. F. Uller. Mercadal Peyrl i
Narcís Serrallach, els quals lloen les excel·lències
del nou producte.
Kn la mateixa sessió els Drs. Noguer-Moré i L .
l'aliés d'una banda, i Noguer-Moré i J. L I . LlurIxi, d'aKra, presenten altres comunicacions sobre
el tractament de 1» sífilis.

Societat catalana d'l rologia
Un cas de diverfide voxioal, pel Dr. Ronni'.So.
(sessió del 4 de maig de l'.Kl·l).
t'omen(;a dient que j-resetitarà dotí casos en lloc
d'un com tenia ammeiat, degut que en aquests
darrers dies ha pogut observar el' segon. A contiimació explica les hislòries clíniques d'ambdós.
Es tracta d'un malalt de lid anys, que després
d'un dinar sent una molèstia a l'hipogastri que
li dura 15 dies, fins que desapareix; poc temps
després, l'a una hematuria (pie dura 5 dies. Se l i
practica una cistoscòpia que dóna per resultflt
veure una bufeta norma] amb un divertide. El
malalt no es decideix a deixar-se intervenir i tres
mesos després presenta unes molèsties vagues
acompanyades d'una piuría que es fa inolt intense.
Es torna a veure el malalt, i se l i fa una cistoradiografia, en la qual es veu un gros dlvertiole
postalior. Les molèsties augmenten fins a fer una
allra hematúria seguida de polaquiúria i disuria
i febre a !)90. Intervenció.
El segon malalti : es tracta d'un individu de
00 anys que presenta una història antiga u r i n à r i a ;
als 40 anys ja presentava polaquií'iria diürna i
nocturna. De fa set anys, piiíria, polaquiúria i
pèrdua de forces; aquests símptomes són molt variables en llur intensitflt fins que fa poc temps
fa una retenció completa ; lentament es restableix
la micció, però amb molèsties.
Aquest individu va ésser prostatectomitzal, presentant després de la intervenció les mateixes molest ics. Se l i practica una resecoió del coll que no
modifica, gens ni mica cj quadre simptomàtic. Una
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cistoncòpia iiiostTa un divertido de In paret esquerra de In bufeta; la cistoradiografia ens diu que
ef diverticli» r x gairebé tan gros pom la resta de
la bufeta.
A contànuaoià l'autOt n t p o u la tòcnica que s'ha
seguit en aquests dots casos : talla hipogàstriea
iuinplia, coHíMiíuiiA de. ««parador» per a vourc bó el
oamp, pim;a els voltants de l'orifici del' divorticle,
solament la mucosa, i després d'incidir la mucosa
ía una dissecció obtusa, canviant per un clams
corbatí les pinces de Kocher. Sutura per plans amb
col·locació d'una sonda de Petzer. C'icatrilzació en
el primer caft als quinze dies.
Ka una sèrie de consideracions, per acabar, sobre el diagnòstic diferencial dels divertides que
sagnen amb els càlculs, intradiverticulars papillonnes i papiHomes intradiverticulars, explicant-se
l'hematiiíria presentada en un dvh seus malalts
per la preeèsoia de varices uloerades en la mucosa
del divertido. 1 finalment la remarcar la simptomatologia completainent diferent en aml)dó.s casos
que presenten la mateixa malaltia.
Inlierviini'M en l^i discussió uU Dis. Sn'nilhii·li
Julià i Gauta.

Van d'anomalia rrnal, pel Dr. I'OIKIAS.
Presenta un malalt de 22 anys que va fer un
còlic nefrític del costat esquerre, que poc temps
després es va repetir. Sense cap trastorn a la
micció i amb una orina sempre clara.
Hxploració. — Normal a la palpació, urina transparent-, cistoscòpia, bufeta normal. Cateterisme
ureteral : costat dret normal, costat esquerre retenció.
Anàlisi d'orina separada:
Ronyó dret
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Prova del blau de metilè :
I'.jaculació nomnal

Fluix constantment per
un orifici situat un centímetre per damunt del
meat, ureteral.

Es cateleritza aquest altre meat ureteral i os
recullen mostres d'orina de tots tres meats que
donen el següent resultat :

Ronyó dret

Ronyó esquerre

27
Urea
6,5
6
Clorurs
1,42
Negatiu Hacteriologia Negatiu

Ronyó esquerre
anormal

27,36
Cèl·lules epitelials,
cristalls d'àcid
úric i urats

A continuació es fa una pielografia ascendent
per les duos aondes del costat esquerre que ens
mostra que hi ha dos ronyons al d i t costat, a la
pelvis d'un dels quals hi ha una ombra, calculosa.

L A MEDICINA CATALANA
té el goig d'anunciar
per al número vinent
la publicació de la primera tesi catalana de
doctorat presentada a
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ronyó esquerre

115,(1
8
Hématies

16.2
8
Algun leucòcit,
hématies.

Urea
Clorurs

Histobacteriologia ;
Sense cap germen

Cèl·lules de ronyó

Radiografia amb sondes posades :
Ombres normals

N

Ombra calculosa, refluix
amb dilatació d'urèter i
pelvis.

I'!n vista del diagnòstic de càlcul de ronyó esquerre
amb un altre ronyó esquerre supernumernri, es va
a la intervenció. Una vegada incindida la paret
es troba davant d'un ronyó gros que solament és
deslliurable en el seu pol inferior car ol superior
es troba unit por mitjà d'una prima franja d'un
teixit oonjimtdu fibrós. Es practicada una pielotomia amb la consucntiva extracció del càlcul. Sutura per plans. Anestèsia general. Curs normal.
Per acabar fa remarcar la raresa dols ronyons
supornurnoraris i el fot do tractar-se d'un altre
ronyó amb pedicle, pelvis i urèter complotameiil,
separats de l'allre, i que gairebé totes aquestes
anomalies generalinent no són m é s quo troballes
d'intervenció o d'nutòpsia.
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Diu 2H di- maig; Dr. Jacint Vilardoll : «líslndi
radiològic d»! bulb duodenal ulceras».
Dr. Jaume Guerra-Estapé : «Noten pràctiques
sobit les odenopaties cervicals cròni(|ues dels
nens».
Di» I l de jiiuv ; Dr. ,1. l'i-Sinici' liuvo : «Kl mécanisme de mobilit/Hció d'aigua en la temioregulacirt».
Dr. L . Cervera : «Comentaris al capteniment'
d'algunes l'onnes d'hipertiroidisme enfront de la
diyotirosina».

A c a d è m i a d'Higiene de Catalunya
Dia 20 de maig; Dr. Antoni Vila Coro: «L'estat
BOtUSll de |B lliiitn contra el tracoma a Catalunya».
Diu H de j u n y ; Dr. Palomar d» la Torre: «ManOa d'higiene industrial».
Dr. Llitnorges : «Suggerímcies del (]ue en podríem dir BÍfÓ dels iuvonials».
DM. Quadras Hordes: «Medicina social, [/avortament».

Hfospital Clínic. Clínica M e d i c a A .
Dia 7 de j u n y ; Dr. M . Soriano Gimónez ; «Cirroei hepática en una nena de 10 anys».
Dr. A. Amoll i Sans : «Nota prèvia per a l'estudi d'un nou esquema leucocitari en Tisiologia».
Drs. A. Pedro i Pons, i P. Kurceló : «Malaltia
de Paget amb síndrome de compressió vertebral».

BorJeua
Kl nou

Degà de la Faculta! de Medicina

El Degà. Dr. Sigalas, després d'haver presidi!
els destins de la Facultat de Medicina de Bordells,
creiem ipie duninl més dn vint anys, acaba d'ésser
jubilat. Es el Professor Pere Mauriac que el succeeix. Nosaltres hem parlat recentment de la Facultat de Medicina de liordeus. aquí mateix. Els
nostres lectors han pogut donar-se compte de l'trapuls científic i administratiu que deu al Degà

El CONCURS de "La Medicina Catalana"
l·'.l veredicte es farà públic bon punt
el jurat hagi linit les deliberacions.
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Dr. Sigalas. D'altra part, el nom del Professor
..lauriac és una garantia per a l'esdevenidor d'aquesl centro d'estudis dol qual hem tingut sovint
ocasió de parlar i de l'activitat del qual ens farem
ressò.
] . \ MEDICINA CHALANA presenta els sens respectuosos homenatges al Degà Dr. Sigalas, i al Degà
Dr. Miiurine.

K\ Ptoíeasot Dr. Golse pren possessió
de la càtedra de M a l c r i a

Medica

Kn presència del Rector do la Universitat, del
Degà de la Facilitat de Medicina i Farmàcia i
del cos professoral, el Professor Dr. Golze ha. pres
possessié) de la càtedra de Matèria Mèdica de la
Facultat de Medicina de liordeus.
lleus ací la conclusió de la seva remarcable
lli(;ó ; «Una gran quantitat de qüestions reclama
l'enquesta de la química i de la fisiologia; queden,
en efecte, moltes drogues el coneixement do les
quals es limita al dels caràcters individuals, o, per
al qual coneixement, l'estudi dels principis immediats està a penes esbossat. Sens dubte, la consideració de lu morfologia i de l'anatomia vegetals
és indispensable per a identificar les espècies i
situar-los en una classificació sistemàtica. Pot satisfer un naturalista, però als ulls d'nu farmacèutic no és més que una introducció a l'estudi de la
matèria mèdica. No la constitueix |ier ella sola,
oar l'estudi complot de les drogues comporta necessàriament la unió do les ciències natnnds, do
la química, de la tisiologia i de la farmacologia.
El domini de la matèria mèdica no pot, doncs,
ésser fragmentat en diverses classes reservades per
al profit de cada una d'aquestes ciències fonamentals : totes són indispensables a aquell qui ha d'ex.
plorar ies totalment.
»A més a m é s , ¿és que existeix una ciència que
pugui tancar-se orgullosament en fronteres precises, i que pretengui treure d'ella mateixa les bases
dels seus mètodes i de les seves teories? Aixf la
química i la tisiologia os beneficien cada dio de
llurs progressos recíprocs... Fila (la imalèrln mèdica! ha suscitat descolwrtes que compten entre
les més belles amb què s'ha enriquit la ciència,
i hom trolla a cada pàgina, en la història de les
drogues uiilurals I de llurs productos útils, els
noms de fannacèiitics illustres : Parmenlier. Robique. Pelletier i Caventoii. Nativello. Bourquelot,
(iiiiguard, e t c .
»l.'admiració que es deu a llurs treballs, es dobla de roconeixemenl quan hom pensa en els beneficis que por ells ha pogut prodigar la medicina.»
El Professor (iolze, els treballs del qual són ja
nombrosos, publicava, no fa gaire, un important
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• estudi sobre la presèiiciu dol cou.'·e t u les aígiles
minenils, rjue destrueix in llegeiidu de les estudoiis
espeoiulnient coureres. Aquest treball, que eiioam
na li» tingut ressò; qüe inKiiltres sapigm-in, en els
medis on s'estudiji lu croiuitcriipia, esté cridat certament a esdevenir el punt de partida de noves
recerques sobre la química lúdioinineral, recerquéis
que, combinades amb l'estudi biològic d'aquestes
aigües, modificarà certament les BOsftres concepcions i els nostres coneixements relatius a aquesta
important qüestió de la terapèutica.

Marsella

A la Societat d'K.stmlis Filosòfics
A là Societat d'estudis filosòfics, el Professor
Lucien Cornil pronunciava no fa gaire una conferència del m é s alt interès filosòfic i mèdic.
I'.l Dr. Cornil féu nu curt repàs anatòmie per
descriure 1 escorça cerebral i els centres subcorlicals, mostrant després com l'evolució psíquica es
fa paral·lelament) a la de l'encèíal. Diferencià l'activitat .mental cortical, darrer temps de l'evolució
mental en l'aduli, que ell anomena per això neópalqviea, de l'activitat, .mental subcortical o paleo¡ i H i q u i c a . E l Dr. Cornil s'interessfi sobretot en demostra]- IVxistència de correspondències anatomofisiològiques i psicològiques. Passà revista de les
diferents parts del cervell i dels trastorns psíquics
engendrats per llur destrucció o llur lesió : talamus
i sensibilitat cenestèsica ; sistema estriat i reflexos
condicionals; actiivilat paleopsiquica traduïda per
la son, el somni, les al·lucinacions. S'ha de distingir l'esfera dels instints i de l'afectivitat, de l'esfera de l'orientació i de la causalitat. L'autor
conclogué que pràcticament existeix de manera índiscuRble una interreacció recíproca,
relligant
l'una a l'altra aquestes esferes.
El pensament actiu reflecteix d'una manera variable la llum m é s o menys viva de l'afectivitat.

Montpeller

L'Institut Bouisson-Bertrand
L'Iiisiitut
Boxiisson-Bertrand, de Montpeller,
obert l'any 1897 i creat gràcies als llegats importent» de "la Senyora Bouiseon-Bertranc^, vídua del
cèlebre Professor, pot ésser considerat com un
tipus p6ríecte de laboratori regional, per l'organització particular i única ¡i França dels sens serveis.
En el ours de l'any litôiî, el servei de bacteriología ha practicat 8.164 e x à m e n s ; el servei de serologia, que centralitza els departaments de l'Ardèche, de la Lozère, del Gard, de l ' H é r a u l t , de
l'Aude i dels Pirineus Orientals, ha practicat
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T.íílü exàmens. E l servei d'anàlisis bacteriològiques ha examinat més de 1.500 mostres d'aigua,
pi'O'vinen's de quinze departaments que subvencionen l ' I n s t i t u t . E l servei de seroteràpia i do vaeunoter&pia aritidinèiïea ha ptepai'at i lliurat 11.050
dosis de sèvuin i expedit 29,740 centímetres cúbics
d'aiiatoxhia diftérica prepáláda en els sens laboratoris. 1S8.850 dosis de vacuna anticarbünoòsa i
290 ampolles de sèrum de la mateixa naturalesa
han estat expedits als veterinaris. L ' I n s t i t u t ha
lliurat, a m é s , a títol absolutament gratuit, per
tota la França, nombroses dosis de vacuna antimelitènrica. El nombre de persones sotmeses al
tractament preventiu de la ràbia a l'Institut ha
estati de 810. (Des de la fundació del servei, l'Inst i t u t ha executat 19.04.'! tractaments). El servei
d'anal om ia patològica ha practicat 11(>7 exàmens.
Kntre. els consells generals que subvencionen
l'Institut, s'han d'assenyalar els de l'Hérault., del
Gard, de l'Aude, ^els Pirineus Orientals i del
Baix Pirineu.

Tolosa

Societat de Medicina, Cirurgia i Farmàcia de Tolosa
E l I riirtamnit de l oiitíi mitjana en pràctica
mèdica general, h a paraccnlent per l'omni-pràclica.
E l professor Escat, per raó de la. banalitat de
l'otitis mitjana aguda i de l'obligació freqüent peral metge de família, allunyat de toti especialista,
de prendre la responsabilitat del tractament, precisa en algynes breus indicacions; la terapèutica
d'urgència a aplicar i fa un deure- per al pràctic,
de recórrer ell mateix e la paracentesi per la raó
s e g ü e n t : les complicacions d'una otitis mitjana
aguda, no drenada a temps o iusuficientmcnl drenada són tan freqüents i tan temibles, com són
rars i benignes els accidents de la paracentesi
practicada d'urgència per nu operador d'ocasió.
Des que l'estudi oto-rino-laringològic és obligatori en les Facultats, -d metge general no té l'excusa de la inexperiència del mirall frontal.
E l millor procediment dei paracentesi, amb anestèsia local pel líquid de Bonain o narcosi ràpida
per clonir d'etil, és la mirinijotnmia verlical, de
baix a dalt, des del punt m é s baix de l'arc timpanal al seu punt més elevat, travessant el seguien! posterior per darrera del mànec, del martell
i seccionant el lligament, posterior, àdhuc la corda
del t i m p à , mutilació reconeguda per l'experiència
clínica sense conseqüències enutjoses.
Ei] desembridament així obtingut és particularmen ti beneficiós quan el vessament purulent està
embrida.) en l ' à t i c ; intentant-ho, el metge general
no t é res a t é m e r ; abstenint-se, pot esperar t o t .
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