
UNA EXPERIENCIA

DE VACUNA ANTIGRIPAL

EN ELS DEMENTS

per

J. ALZINA I MELIS

Fou practicada entre els recollits en el manicomi de Sant

Andreu, 1'any iot8, en el ple de 1'epidemia d'influen^a, que

amb una rapidesa, extensi6 i gravetat particular els ataca.

Seri. interessant saber que la infeccio entry a 1'esta-

bliment per via d'un subaltern, que, sense aconcellar-se
amb el director (cs mes, ignorant-ho jo), any a passar
alguns dies a casa d'un parent malalt de grip. Aquest
subaltern comencc,A a tenir febre al cap de quatre o cinc
dies de regressar, present<I una broncopneumonia hiper-
toxica i linalment mori aviat. Al mateix temps es-
clata la dolenca entre els dements de tal manera que no
havien passat vuit dies del retorn mencionat i ja cren
al flit destines d'homes. El departament femeni va esser
envait molt prest, cinc dies mes endavant, malgrat les
cnergiqucs mesures d'isolament preses; mesures que mai
podien tenir gran eficAcia per la incultura dels germans
i criats, i per la situacio de la cuina general en mig de la
seccio. 1 n resurn: el manicomi es converti rApidament
en tin vast llatzerct.

Vaig pensar a assajar la vacunacio preventiva contra
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la malaltia, i el Dr. D. Ricard Moragas, amb benvolenca

que agraeixo profundament, em facility la vacuna neces-

syria, feta a base dels germens recollits de diversos atacats

de broncopneumonia gripal, sembrats en medis solids

(segons comunicy a l'Academia i Laboratori de Ciencies

Mediques l'abril de Iglu), co es, en agar peptonitzat

amb sang humana , agar ascitis, agar glucosat i serum

de bou glevat addicionat amb glucosa. Romangueren a

1'estufa dos dies justos, s'emulsionaren les colonies, s'es-

terilitzaren a 70° per una Nora junt amb 0'50 per ioo

de fenol. Els injectables eren de un centimetre cubic i

contenien 500 milions de batteries cada un.

«Les especies trobades mes sovint - diu el Dr. lloragas

- son pncumococs capsulats, dij5locsirc j5tococs, cl naicrococcus

calarralis , bacils bscudodifterics i diploestafilococs», afegint

que sols en dues ocasions veie el bacil de Pfeiffer en sim-

biosi precisament amb el diploestafilococ.

Es vacunaren 50 homes i 36 dones, o sia 86 persones,

i de molts s'examiny abans l'orina, refusant-se, natural-

ment, els que presentaven albumina o glucosa. Per difi-

cultats invencibles, no fou examinada en tots.

Es practicaren dues injeccions hipodermiques a la regiu in-

terescapular, llevat en vuit casos (sis dunes i un home tin xic

discols) en que em vaig veure obligat a punxar els bravos.

Vet aqui el diagnostic psiquiytric dels homes:

Parylisi general o lues cerebral ......

Demencia precoc recent .............

Demencia precoc antiga .............

Melancolics ........................

Demencia senil .....................

Deliri cronic .......................

Epilepsia ..........................

Demencics antigues sense diagnosticar.
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Les dones presentaven:

Demencia precoc antiga ............. 4
Demencia precoc recent ............. 5
Epilepsia .......................... 3
Mania ............................. 2

Erenastenia ......................... 2

Dcliri cronic ....................... 8
Demencia antiga sense diagnosticar ... 12

S'injecta la vacuna als primers el 8 i 16 de novembre,

a les 11 del mati, i a les segones el 9 i 17 d'aquest mes

mateix, tambc a les ii.

No feien llit, i sols en un epileptic i en un melancolic

s'observa 38°1 al mati seguent. Els altres malalts no pre-

sentaren reacci6. Cap malalta tingue febre. Cal afegir que,

si be cs possible, i fins probable, que passessin desaper-

cebudes altres temperatures anormals, o foren fugaces o

no molt altes.

Molts es queixaren de dolor in situ, al dia seguent
sobre tot, i no mes en una maniaca es va veure lleuger
edema despres de la segona injecci6.

Quan es dona la primera injecci6, i fins quan es dona

la segona, no havien cessat les invasions, si be ja havien

disminuit sensiblement; per aix6 cal assignar valor en

restar lliures de la influenca, aquell hivern, els 86 bojos

vacunats.

A la primavera del 1919 emmalalti, en canvi, d'aquesta

infecci6 una dona de les vacunades, i a l'hivern seguent

tres homes i dues dones, tots de formes lleus. Entre els

no vacunats compareguc la grip csporAdicament en bas-

tants casos mes; pero a la primavera cap d'ells havia

patit abans 1'epidemia, i a la tardor sols un var6.

Com a curiositat (relativa curiositat perque els fets
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d'aquest genere abunden) vull dir que al cap de pocs

dies de vacunada desaparegue en una Bona un eczema

que durava ja d'anys.
Obvies son les consegiiencies que es poden treure

d'aquest expel invent.

Manicomi de Sant Andreu. Barcelona.


