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VICENÇ TARRACO RIBERA 
Veterinari 

Especialitzat en dínka bovina 

li 
Villarroel, 46, pral., 2.n Telèfon 35634 

DR. JOSEP M.n BALL CASADES 
Metge-Cirurgià 

Ma.!alties infància o parts 

Plaça Víctor Balaguer, 2, pral., 2.a Telèfon 31304 

Hora de visita, de 2 a S 
Clínica: Manso, 32, 1.0

, 1." Hora de visita, de 7 a 8 

SALVADOR RIERA PLANAGUMA 
Veterinari 

Avinguda Francesc La:yret, 184, 1.0
, 1.n 

D.R. SANZ ROYO 
Pell-Sang 

Diputació, 191 i Muntaner, 36, pral. 

RAMON VILARO 
Veteri~ari 

Consulta, de S a 8 

Zootècnia i Mala·lties ·del Porc 
Director d'Explotacions Agro-Pequàr-ies 

Hores de despatx;, de 1 a 2 i de 8 a 9 

Rubí.-Murillo, 96. Telèfon 12 

I 

DR. RIERA ADROHER 

~~lmerón, 107, 2. 0

- Consulta de 2 a 4.- Telèfon 78975 11 
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per a us veterinari 
-·:::·::;:~===· .... 

Remei específic en el tractament de la Perineumonia 
contagiosa bovina 
(Mal de perdiu) 

Pleuropulmonia contagiosa dels cavalls 

"NEOSALVARSAN" és un nom proteg·it que distingeix el 
preparat origina-l de Pau _ Ehrlich de totes les imitacions 

Cal prescnure sempre "NEOSALVARSAN" 
L 'abreviació "Neo" pot donar lloc a confusions 
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AL SENYOR PERE ·MIAS 

CONSELLER o' AGRICULTURA I EcoNOMIA DE LA GENERALITAT 

Una de les principals riqueses d'e C~talunya és la ramade
ria, pel progrés de la qual hem de treballar els veterinaris 
catalans, fomentant-la, millorant-la i combatent les malures qu~ 
la destrocen. 

Aquest modestíssim fullet vol ésser una petita contribució 
a tant.meritòria tasca. 

Digneu-vos acceptar-lo amb simpatia, en l'hora actual en 
que . la nostra pàtria comença a sentir-se lliure i necessita, per 
a ésser rica i plena, l'esforç de tots els seus fills . 

. · 
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EL MAL DE PIEtRID IU 

Ataca exclusivament el bestiar boví. inflamant-los els pul
mons i les pleures. Oientíii<camerit té el nom de Perineu1no1l!UJ, 
ems'IJ,(]jativa cortt(kgiosa. 

Història.,- Se ~mim.sa originària , <;~e l' Asia, i es presentà a 
Europa du:raut el segle xvrr. Va entrar a Espanya .per Cata
lunya i p~r les proví.ndes de S'autauder, Biscaia i Navarra 
l'a:n¡y 1853; fa doncs, 80 an'J'S que t.epim el mal de per-din a 
Oatalun¡ya_: _ 

Etiologia.~ Aq-uesta malura antigament es cond'onia amb una 
pleuronell'lliouia, fins que vareu aparèixer els investrgadors, que 
en demostra-ren llur confugiositat; els ·bacteriòleg-s n'isolaren 
l'agent cau::saL E'l primer · de tots va -ésser Arloing. 

AUres jnvestigadors el cultivaren; Bordet i Bol'l·ell van 
dir-nos corii era el microbi, van demostrar-nos· que era un mi- . 
~r01bi polim~rf i el batejaren amb el nom d'Asterococ rnicoides. 
Aquest fet ocorria l'an¡v 19•10 a l' A·cadèmia de Medicina de 
Brusselles.:. :Sorclet diu: Aquest microbi ' és in.fi.nitameut petit i 
filtrwMe, ~ immòlbil, té la forma de filament, a vegades a.t·que
jat, d 'a\ltres .enro_1Jllat, i tamlbé eu espiral. A•ctualment el mi 
~rolbi de la .perineumonia no és cons-id-erat encara suficientm~nt 
~on-egnt, i hi ha tendència a uomenar~lo "Myco1Jlasma pe·rineu
monie". 

Patogènia.-Aquest microbi es reprodueix als pulmons i a 
les pleur-es de les vaques; comença sempre per nua inflama-ció 
inicial, i el-s limfàtics s'omplen d'un exsudat serós, i cousecn
li-vament els alvèOIIs pulmonars, li:ls pleures, el mediastí, ganglis 
-de la carn. 

Difusió.-L'aire ex."'Pi-rat és virulent. La transmissió de la ma
laltia té lloc per miújà de l'aire, l'aigua i els aliments. 

. .. ·Els e:x:sudats; brònqnics que surten per mitjà de l'ex-pecto
ració, són virulents. 

El sementals atacats -són ·un- mitjà de ~transmissió. 
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Per l'aire d 'una quadra a l'altra, si és a poca distància. · 
. V~ques so1breviscurles a la maJlura, amib tot l'engany d'una 
aparent normalitat fisiològica, presenten zones de pulmó ne
crotzades, és a dir, no reabsorlbides que circum13iancialment 
poden obrir··se i ésser llur contin~ut ex-pectorat, i aparèixer la 
malaltia a una qu-adra després de llarg temps. 

Hutyra i Marek diuen: "Ell virUJS poi romandre actiu durant 
anys en el pulmó ma'lalt i tam'bé llarg tem¡ps sense atenl.!ació 
en les parts necrotz.ades, segrestades i eiJJQ.uiJstades més tard. 

Vaca ,perineumònica en forma s.ubaguda, sotmesa a tractament 

Un an imal procedent d'una quadra amb Ja malura pot em
malaltir al cap de 2, 3, 4 i 5 mesos i més temps, la qual cosa 
té un a jmportànci.a legal que ja exposarem. 

Una resistència natura-l o adquiri•dri. pot impedÍ!' l'explosió 
de la malura. 

Tam!bé per roitj·à de les vacunes es did'on la perineumonia. 
Presentacici i curs. - La peüneu.monia apareix despl'és d 'un 

períOide d 'incubadó que oscil.la entre 12 dies i ües mesos i 
com a terme mig entre tres setmanes i tres me~os i més temps, 
i pot adoptar un a forma sobreaguda greu, una d'aguda, i una 
subaguda .bastant lenta. La forma crònica és de llarga duració. 

Es en alguns casos fora de la forma sobreaguda en què la 
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lna1ura no progressa i desapareix la febre, i apareixen els ani
mals com a guarits, però al ca'P de més o menys temps recauen, 
moren i també sobreviuen. · 

Hi ha una forma sulbaguda que evoluciona en alguns casos 
cap a la guarició . .Aquesta forlffia es presenta preferentment en 
1:mimals vacunats i r~vacunat-s. · 

Diagnòstic.-Es pot fer en viu i en mort. En v-i¡¿t, en el 
primer malalt pot trobar...ge alguna dificultat, perquè moltes 
vegades es· presenta de manera enganyosa i insidiosa. 

Els símptO'liles que principalment serv-eixen per a diagnosti
car en viu són els següents: De· conjunt el nombre de malalts. 
La febre alta i pe.rsiJstent de 40, 41 i 42 graus, la massissesa to
ràcica i la seva sens~billi tat accentuada del cantó a tacat; el bro
git vesicular caractertstic al niveH -de les zones atacades; un 
gemec ÜpÍIC en caminar; una tos dèlbil i do1oro.sa; en les vaques 
en producdó de llet, una baixa ptogressiva i per.sistent. 'La llet 
és calenta. 

A l'éntorn d'aquests sim¡pilomes fonamentals n'hi ha d'altres 
de generals, gà.strics, com són les alteradons i supressions del 
remuc, e1 meteorisme, les indigestions del ll'iibret; ca1freds a les 
banyes i extremitats; tremolors musculars; pèrdua de fl.exilbili
tat de la peil; estarr.ufament del ·pèl. 

La cara de l'animal té quelcoon de característic; se li arruga 
ostensilb.Jement la p~l i se li estarrufa el pèl a les òrbites, a les 
galtes, a.J nas. L'uU està trist, llagrimós, obscur; la mirada és· 
bri!llant exopressant dolor i ang.·únia. La muc<o.sa nasal, seca. 

La shn·ptO'lilatologia varia -eñ ·el transcurs d(' la malura, segon·S 
millori o s'agreugi, apareixent d'altres alteradon.s funcionals. 
El pols i la respira-ció responen a l'es·tat de la malura. L'auscul
tació, la percusió i la posició de l'animal ens denoten l'estat 
<le iJ.es inflamacions. 

Diagnòstic diferencial. - Unicament el Veterinari pot fer-lo. 
La perineumonia no té síanptomes pro•pis i es pot confondre 
amb una plem-oneumonia (poc f-reqüent en el bestiar boví); · neu
mania crupal; am'b una pericarditis traumàtica; neumonia per 
cossos estranys; amb una bronquitis crònica i verminosa; enfi
srma pulmonar; equinooo.cosis; tuberculosi; septicèmia hemor· 
ràgica, etc. 

La .pericard'itis traumà:tica es caracterit.~a per una hiperes
tèsia localitzada a la regió precordial, i la zona massissa é¡;¡ dife 
rent de la perineumonia; hi ha pols venós. 

• 
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Les bronquitis es -caracteritzen per · l'aJbsència de símpto
mes .generals de eignes eli1totoscòpics i per ésser la tos,- ra~a. 
d'olorosa, seca i forta. 

L'ell!fisema pulmonar, per la manca de massissesa, ·sensibili· 
tat, símptomes gen-ei-als; 1Jo:s convulsirva. 

JJequinococosis determina una tos -con'V'ulsiva, disnea, una 
m:i:ca de fewe. 

Tall d'un pulmó en el període d'inkia;çió de -la malura 

En la tuberculosi, en c3JS de du:bte el miillor és recórrer a 
'la tUJberculina. 

La septicem~a hemorràgica o neupmoenteritis és d'evolució 
més ràpida amb simptomes clars d'enteritis. 

T aH d'un pulmó en el segon període (d'estat) 

En resum: el diagnòsti!c d'un C3Js ai!llat moltes vegades és 
difícil, i en un local infectat cal considerar sospitós tot animal 
amlb febre. 

Diagnòstic en mort.- En eas de dulbte, és bon consell de pro
cedir al sacrifici de l'animal; llll!vor-s solament el Veterinari pot 
fer-ho -categòricament, per J!anato:rhia patològi-ca, r~.c~rrent, __ si 

. cal ll!l lll!bOi'atori i a les inocul3Jcions exrperimentals. 
Exemple: un segrest de perineumonia es diferència d'un albs-
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<:és tuberculós en el fet que conté teixit pulmonar necro.t»ta t i 
a-sterococs al sí de la cavitat, mentre que les lesions tuberculo-
à~, no. . 

L'anatomia patològica de la perineumonia consisteix en ung_ 
inflamació .serifebrinosà, més o menys extensa, des de la mida 
truna avellana, a tot un pulmó. 

La inflamació ·del teixit conjuntiu intralobuüllar al tall té 
·'l'aspecte cPrunes ratlles de sis a vuit mil.limetres de grossor 

multicolor, i fa l'efecte d'una snpet,fície emmosaicada. 
La plema presenta una pleuritis fi.lbrinosa groga, a vegades 

amb gran quantitat de liquiJCl groc. 
.Les cobertes del cor tamlbé podeu trobar-se atacades. 
El teiXit púlmonar en formes avançades de la malura pot 

4'Stat· destruït, és a ·dir, necrotzat. · 
. El fetge pot trobar-se inflamat, se.m.blan1t a una cirrosi. De 

la inflamació del teixit conjuntiu del contorn de la vena porta, 
n'esdeiVé una atròfia de les cèl.lrules del fetge. 

Ya.cunació. - Ha resultat impotent per a evitar la difu-sió de 
,.ja malura per tot Catalunya, a desgrat d'ésser aquest un país 
on s'·ha vacunat intensament. 

Policia sanitària.-Fracas.sa per les següeÚts raons: 
1." Perq·uè no pot evitar l'adquisició de bestiar en loca

'litats on és permanent la malura. . 
2: Perquè són alguns el.s animals q qe sobreviuen 3: aquesta 

i a¡guns- d'eHs portadors de \~rus. · 
3: Perquè no han donat resultat les indemnitzacions de 

l'E.stat. 
±: L'alba.st que e.s dóna a la declara-ció pèrjudica els inte

·t-essos particulars. 
5.' Perquè no se'n conèiXtia. el tractament. 
Legislació.-El Reglament per l'a:pli:cació de la Llei de Epi

zoot-ies, disposa, eLs preceptes següents: 
Perinewmonia oontagiosa . ....:....Art. 199. Presentada es·ta en

fei·medaò, se proceclera al aislamien'to de las reses enfermas y 
de las sanas que hayan estado en contacto con aquélla:s, encon
_trímdose en el mismo estaJb.lo o dtfuesa, declarandose infectos 
los loca:les y pastos ocupados por dichos animales. 

'rodo animal aJÍslado, enfermo o sospecho·so, sera objeto. de 
empwronamiento y marca. 

~-\J·t. 200. Que(la prolÜbido la repoblación de lo_s esta,blos 
d-e<:lara-dos infecto>S, a no ser que, meòiante certificación facul-
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tativa se acredite hruber inoculaido los auimales un · mes antes 
contra la perineumonia, o después de transcurrüdo.s tres meses 
desde la de~pa!'lición del último caso, previa la desiri..fección de 
los establos. 

Art. 201. No se P'oidra transportar ningún animal de , la 
es-pecie bO'Vina procedente de 1~ zona infecta, sin que el dueño 
o <:ontductor vaJya prO'Visto de la guía sanitaria. 

DiCJho transporte sólo puede autorizarse entre puntos de la 
zona inrfecta o para el mata.dero. 

AR'.r. 202. rSe podra ordenar el .sacrificio de los_ anima les 
ata;caJdos, cumpliendo la·s formaU<Cla,des prevista en el CapHul0 
XII, artí.lculos 127 y si.¡guientes. · 

Art. 203. Por el 1\'Iinisterio de Economía Nacional se podra 
acordar la inoeuladón oi!J.lig.ailoria de todos los bóvtidos de la 
zona o término irufecto, de acuerclo con lo dispuesto en llos ar
tkulos 35, 36 y 37. 

Art. 204. rSti. no existiese en un estalblo la perineu mon ia y 
a consecuenci'a de la inoculación oblligatoria muDiese algún 
animal, el dueñ<O sera indemnizado con el importe de la ta~ 

sadón. 
Art. 205. Sre declarara extingukla la epi:wotia transcurri

do.s tres meses sin que haya haJbiiClro ning.ún caso de euferm~" 
claJd, y . previa la desind'ección de los estalblos, etcétera, y cre
mación de los estiércQ1es. 

Art. 206. rSe prolhilbira la impoptación de ga.nado vacuM 
procedent-e de paises en lo.s que exista la p.eriueumonia. 

Asimismo podrà decretar el Minri·stro de Economia Nacional, 
que se estalbtle<bca cuarentena para las procedenci~ts que con
sider·e so.specihosas, y dbligar a que se inoculeu los animales 
en la frontera, al importa.rlos, sin derecho a indemniza.ciún. " 

* ** 
Encara que l'aplicació de la l.J1ei ?-'Epi:wotias, no sup(}sa 

el tancament de cap vaqueria, en nom d~ella es poden fer ame~ 
naces, d·e les qual.¡; jo sóc el primer a protestar. · 

Quan el vaquer i ramader requereixi el Poder púrblic i no 
vegi ent.re'banca.da. la .seva ·indústria, haurà triomd'at un espe~ 

rit nou. 
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R ·ES?ONSABrr,T'.rA·.r IDN LA vmNDA o' ANIMar,s MALAUL'S o 

SOSPITOSOS Dl!l PIDRINIDUMONIA 

Jo, 'COJn a veterinari, crec que per ésser la perineumonia una 
malaltia ·conta:gim;a i que oom a tal figura inclosa a la Llei ' . à'E.pizooties, les vaques· perineumòniqiues no poden ésser ob-
jec te de ca:p mena de CO'lltracte, i que una vegada demostrat 
sense ca¡p m.enoa de dubte que la rn.a-l!altia, encara que fós en 
període latent o d'incubació, era preeústent al contracte, d''a
cord amb el ,que digui la ciència, cal que els tribunals declarin 
nul. 

tCaldria fixàr un termini ·cle rec1:'1Jillació diferent per a cada 
1ma de les mala'lties inclo·ses en la Llei cl'Eipizooties·. -

·En la perdineumonia, el termini de noranta dies és el més 
indicat, per estar d'!lcord amb el període terme mitjà de difu
sió {l.e la nmlura, i en les normes comercial~ del mercat cle 
Bar.celona, .on es ofan contractes ·res•ponenrt d.e les qualitats dels 
animals als tres mesos~ · 

En virtut de tot això, quedaria desfet el contracte; el venl!
doi· tornaria .a qued·rur-:se .l'animal venut i hauria de tornar al 
comprador el preu que 1i •havia P'ruga~t, ultra el -dels danys i 
perjudli!Cis causats. Si ha procedit am1b mala fe, amb intenció 
de causar rm dany .all comprador irufecta:llt als altres caops de 
bestiar de la qua{l'ra, a :més de reparar els danys i perjudicis, 
é¡;ser castigat autb -la pena a:ssen1,yalada en l 'article 576 clel Codi 
penal. 

En l'actualitat a Barcelona, a més el haver-hi .senyors qne 
comercien amb anima}s malaJ1ts i sospito·so.s de perineumonia, 
rutrevint-se a tractar-los en clrundestinli tat, és lam en ta:ble que· ihi 
hagi professionals que els secundin en les vendes i.Ueg.a1s. · 
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. TRAJCT A~lElNT 

El tractament curatiu -de 1a per,ineumo~ia, en aquests mo-
ments desperta inquietuds als escèptics. . 

· T<é lloc per mitjà dels composto-s d' Arse-Jwb en,zO>l, que tenen 
ttnes deter'lllinades unitats d'arsènic sintètic, que pertal!lyen a 
la sèrie Salvarsàrvioa. N''hi ha de moltes marques, Tots van bé. 

El Neosa fva;rsan Me·isteT Lucit~s és un compost d'arsenoben
zol que cont.é une.s deter~minades unitats d'arsènic de 18 a 3.1 
per 100. Té també, el nom de 914.-

Història de l'ús del Neosalvarsan a Espanya i a Catalunya. __: El 
·primer Veterinari que a IDSpan:ya va usar-l'O fou el malag\1anyat 
catedràitJic de l'IEscola Superior ·de Veterinària de Saragossa, 
Josep López Flores; eri la Dwr·i?Ub o sí.f'ilis de~Z ca,vali. · 

A Ca-taZ-wnya., SaLvador R.iera i P.lanagmpà en la pleuropul
monia contagiosa del cavall. 

Des del 19·23 i a Barcelona des del 19217 l'ihe usat en la peri
neumonia. 

·En una nota d'a:claniment a m1 article del senyor Riera i 
J'llana:gumà, deia: El senyor Rri.era ha tingut l'atenció de do
nar-me a conèixer el seu article. Ja que en eH m'al.lmieix, 
cal q11e d1gui quelcom referent a la història de la se~a implan
tació.. L'any 1923, essent alumne pensionat de l'Escola Sup'erior 
de Vetel'inària als Laboratoris de Fisiolog·ia i Baderiologia, 
vaig tenir l'thonor de coDJViure ·uns quants me os a mb el mala
guanyat prod'essor López Flores, i 'Cl'alquetlla intimitat nasqué 
la possilbilitat del gu~riment de la perineumonia per mitjà del 
~eosalvarsan. 

El malwguanyat savi López Flo.res ten i a intenses · inquietuds 
cientifique produïdes pel desig de wmbatre les malalties con
tagio.ses i al tres flage1ls del camp. 

Molltes vegades m?ihavia insistit que. en la perineumoniaJ ja 
que no hi haJvia cap sèrt~m específ ic per a gual'ir-la, hom havia 
de recórrer a experimentar al Neosalv(/¡rsan, per tractai-:se 

. d'una .substancia 1Jamsitotropa que quasi no da;uya l'orga.n.i smP.. 
Per aquestes l'aons vindico la glòtia mundial d'aquest trat

tament per al qui fou també en vida el meu est,imat mestre. 
Aca1bada la carrera, vaig esmerçar uua part dels estalvis 

a e.x¡periment.ar l'eficàcia del Neosalva1·san Mei.~ter Luc·ius en la 
peri?'ife'tMnon·ia. Me'n vaig convèncer principalment ·durant el 
meu exercici profess~onal a Avbúcies. 

li 
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Vaig començar-ne el tractament entre els vaquers de Barce 
ln-J!a l'any 1927, i pet· mitjà {l'ells els professionals se n'assaben
taxen. . 

Llavorsfou quan dins un ambient de neg.ació s'alçà ' solament 
u.na veu sana d'esperit, forta, int.el.ligeut i va lenta: la de Sal
vador Riera, a la Revista Veterinària d'Espanya núm. 3, del 
mes de mar~ del 1932, que sentia com jo l'idea;l pro·fessional de 
combatre la perineumòn.ia b()vina que fa estralls a Barcelona 
i a tot Catalunya. 

Atenent-se a les me\·es manife~tacions, va 3/ssajar el trac
t-ament i donà com a fruit un nota-We escrit titru1at "La guari
ció de la perineumònia conta;gi()Sa bovina amb el Neosalvar
san", en què donava compte dels bons resultats obtinguts 
dels que s'obtindrien. 

A primers del 1932 eLs resultats eren de 100 guaricions . . 
A. l'estrOII'Lgm· .~L'an'Y 19-26 aparegué un escrit traduït de 

l'alemany per l'il.lustre pU!bliciSita ·català Pere Farreras, que 
e<:>rroiborava les meves investigacions. 

Aquell escrit de la Revista Veterinwria de Espmía. passà in
advertit a Catallun'Ya i a Barcelona, on la malura ar-ruïnava 
moltes families; i prabablement a Espanya; així h-o crec men· 
tJ•e algú no em demostri el contra1·i. 

El pr.ímer experimentador a Alemanya va ésser Witt, vete
Tinari sàxó. Witt va ésser durament combatut. 

L'any 1926 Witt deia que deixar d'a·plicar Ejl Neosalvarsan 
Meister Lucius en la perineumonia no sols pe;rjudica e1s inte
.t·f>ssos particufars, sinó també els de la ramaderia . 

Actualitat.-Eil tractament de la perineúmonia eu aquests mv
ments ja preocupa el·s veterinaris de Catalunya i d'Espanya. 

Ara són a l'ent()rn òe 6¡¡)0 Jes vaques qHe porto guarides. 
~o .guarides-, 130. 

D'altres company·s obtènen aquests mateixos resultats. Tam
hé . el senyt>r Riera en té un nombre crescut. 

De l'estranger arri-ben notícies falagueres . 
A Madrid. segons les meves ¡¡resc1·ipcio·ns, el vaquer Miquel 

R,a¡mon, .sota la direcció d'un veterinal'Ï, ha guarit, v-int-i-tres 
'Va€}ues, és- a dir, totes les traota-des. 

Són .molts els vaquers interessats en aquesta qüestió. 
- .Aci, com a prova de reconeixement vull aneomena~· dos 

sen;y.o·rs. 
El senyor Gregori Ramo-n, proveï'tler de bestiar de l'E~or-
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xador General de Barcelona, q·ue em facilità el·s casos necessa
I'ÍS per a portar a cap els e:x-periments. Reconec en el senyor 
Ramon u,na noMe .preo·cupació pels prob-lemes ramaders . . 
· El. vaquer Joan Padró, sabent la oorò.pa-nya de did'a.mació 
de què jo'erll objecte, m'encoratjà, i, gràcies a ell, no vaig retirar
me de Fexercici professional, del qual ja feia· temps que d'una 
manera intensi·va, estava allunyat. Com que els que empraren 
Ja difamació eren catalan{;, he .de dir que això pressuposa la 
pèrdua d'aquella alta qualitat catalana : l'equanimitrut. 

EXPOSICIONS GENERALS INHERI!lNTS AL 'l'RACTAMENT 

Per reva!lidar el tractament .han estat molt poes els ca.sos 
que he deixat de tractar. 

He posat vaques en periiQdes diversos, des del sisè, setè, desè 
i dotzè dies, a:mb un pulmó totalment ·perineumònic; altres par
Cialment alls ·dos costats, pèrdua aJbsoluta del remuc des dels 
quatre, cin-c; set, vuit i deu dies. En aquests casos he obtingut 
:un 45 per 10.0 de guaricions. E•ls guarits són animals vacunats 
sans i joves: 

La majoria del& animals tractats ho han estat en iníciar-se 
ht malura després d'un, dos, tres i quatre dies de reacCió febril 
de 40, 41 i 42 graus, amb zones de pulmó ben ostens1bles a la 
massisses-a. . 

No 'hi ha hwgut cap baiia ':a causa del tractament'. 
· A la majoria .de les vaques tretes m'iha estat posstble d'acon-

sellar llur sacriiici amb .O'Portunitat. · 
La primera part de l'èxit del tractament està a diagnos-

ticar oportuna:menrt. · · 
Diagnosticada ]a· malura a u:na qu&dra, l'ús del tet•mòmetre 

és impresduclilble per a avisar a les primeres reaccions tèrmi· 
ques •O més o menys al•tes el Vetet'inari, que serà è qui dicta-
II".inarà. · 

,Les gràlfiques de temperatura· o quadros te¡·mògens són im-
prescindibles. 

Naturalment, l'ex¡periència de1 vaquer li permet de 'diagnos-
-ticar amb facilitat. · 

La r.esolució de la d-olença és més <0o menys llat'ga i 'va acom
panyada d'una magror :passatg'8ra causada per les toxines del 
vhus, prr la naturalesa de la mateixa malaltia de caràcter fe
bril i intlamatori, i pel règim de dieta més o menys absohlta i 
<lietètica a quê ba estat sotmés l'andimal. · 

. ¡·¡ 
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' S'ha de tenir ben ·present que el bestiar boví suporta pa
cjcntment la dieta. 

La guarició és o no és; si és, és penfecta. 
L'únic que ¡pot quedar és a1gún adheriment pleuropulmonar 

j , en algun cas especial, un .segres.tament sense virus. 
Rl tractament és car; és de -desitjar que a la nostra Pà tri~ 

es façin. els compOEtos d'arsenoben~ol a bon ·preu per als Vete· 
rinaris i no ésser tributaris de Festranger. 

Les guaricions s'obtenen amb 8, 10, 12 i 15 grams d'arsP.nO
benzol. P.erò pel nombre de caso.s que porto tractats, els resul
tats ideals el<S he oibtingut a;mb 20_grl¡lllls . 

. Tots e1s animals curats amb aquesta dosi. els he donat d'aHa. 
sense cap preocupació. · ·.· · · 
. Un tract!lment i~rferior, èn aquesta quantitat, pot deixar 

unes inflamacions amb virus atenuat. Un oportnn1ssiJru traeta. 
ment pot enganyar a:in.b una aparent .guarició, i la destrucció 
del virus de la zona pulmonar o 1pleuritica atacada no esdéve
nir-ho total. 

La ·guarició esdevé, des de la priine~a iniecció d'arsenoben
zol,. ;i. .són molts el·s cassos en què l'absorció deLs exsudats sero.fi
brinosos q.els pulmons i les pl~mres s'acwba del.g 25 als · 35 die!! 
i en algun cas exçepcional, .als 40 dies. 
' Le~ injeccions .dels 'preparats salvarsà:nies, de la marca qué 
sigui, es mani;fe¡;;.ten per un descens de· la temperatura més o 
menys accentuat, una miiJ.lora de l'estat general i de la gan.a, 
que c_oincide:ix a;mb una evolució favorable de la malura. 

Les aplicacions de petroli de cremar a les parets del tòrax 
en casos d'extenses zones de massissesa per.sistents, per les seves 
propietats antisèptiques, parasitàries, irritants i anestèsiques 
;llf'avoreixen notablement la resolució de les inflamacions pleu
dtiqües. 
· ·Entre els vaquers de'. BarcelO'na estan en boga les fritciom 

de petr-oli de cremar i n-o m~he oposat al seu ús en aquesta ma-
lura per no estar~hi contraindicat. · · 

'Eu les vaques preny·s, si es tracta d'animals sans, si el trac. 
tame1it és opo1;tú i no hi ha part distòcic, el .. tractament és un 
èxit . 

. rr.inc vaques que han . parit _al ,principi, als 'deu dies i als 
viút dies d€ cura i sthan salvat. 'També afors dr 4, 6 i 8 
rhesos de prenys han guarïi:.· En les que ílló han reunit les tres 
condic'ion·s eSDJenta(res, el tractament ha estat un· fracàs. 
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Els afors són a conseqüència de la malura, no del tt·ac
tament. 

CQ·~I OBRA L'ARSENOBENZOL? 

PI;o.curarè d'e>q)osar~ho ¡q111-asi gràficament. En ies malUres in
:l'eccioses, els microbis provoquen alteracions mecàniq·ues per 
acció de presència, IJJoc i quantitat; físiques i quhniq1ws, per 
mitjà de llurs toxines : b-iològiq~~es ·i somà.tiques per llur prodi
giosa multiplicació. 

Per a guarir les inflwmacions irufeccio.ses cal un producte 
biològic o químic que destrueixi el micrdbi. Els productes b_io
lògics tenen una mamera especial d'obrar que no escau de des
criure en aquest O'pn.scle de divulgació. 

E-n el mal de pe-rdiu, l'arsenobenzol rmata l'asterococ-micoideà 
Matant el microbi, transformem una pleur.oneumonia infec

ciosa en una pleowrotneurnonia tòxica, és a clir, una inflamació 
infecciosa en una inflaJIDació tòxica. 

Q.ueda llavors una inflamació sense ·asterocoos, però sí amb 
les toxines cadavèr~úes d'aquests. · 

La guarició d'aqtte~ta pleuroneumonia o inflarmació tòxica 
tormada per exsud~ts serofibrüwsos, que obstrueixen els aJ
vèols i els ~ronquis~ .s'aconsegueix solament no èlestorbant-la 
amb med.icwments, remeis i aliment·s incouvenients. 

Les toxines s'elhninen ràpidament si l'a•par~U digestiu es 
tro'ba expedit. 

L'arsenobenzol s'acumula preferentment al teixit inflamat. 

REGll\I 

Es necessa·l'i, per a mantenir l'ruparell digestiu expedit, un 
règ.im de dieta i dietètica, !basat en una privació d'aliments tnés 
o menys absoluta dt1rant tot el curs de la cura, fins a la gua
ric-ió. 

La dieta ha d'ésser absoluta cl·urant les quaranta o ciinquan· 
ta hore.s consecuti:ves -a la primera injecció d'arsenobenzol.. · 

E·s necessari ·per a evitar la indigestió del rumen i de L'omà& 
a cO'Ilseqüència de llurs paràli.sis, fàcils de Yèncer per mitjà de 
l'Uminatr~ris !>'i cap CM\Sa 11.0 ho entrebanca; per a afavorir l'eli· 
m.inació ràpida de les toxines, que té lloc immediatament des
prés de la ¡n'imm·a injec-€-ió d'arse-nobenzol, ja ql!le- cal tenir ben 
present que el canal i·ntestinal és la claveguera d.e-1 fetge,_ que 
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junt amb el l'Oll.)Ó, és l'ò!'gan IIJéS important eliminador de les 
toxines, i que també cal preocnpar-se dels bucle-U ; un rumen 
buit facilita la gilmnà·stica respiratòria . 

.Consecutivament al tractament, moltes .vegades abans de co
mençar-lo ·es presenteu enta·itis, cara·cteri1:zades per un estrenyi
ment pm·Mmaç, que el Veterinari es ,-eu obligat a pòrtar amb 
preca~ució per mitià d'nu règim de dieta .relativa, i dietètica, ja 
que totes les i.nalalties de caràcter inflamatori i ;febril, en el 
hestiar boví, cO<m en tots els animals, reperooteixen sobre l'apa
reU digestiu i n'alteren les norma•ls funcions ; és llavors quan 
els aliments, per llur qualitat i quantitat, poden conduir.se- en 
aquest .ca,s pel que es refereix al mal de perdiu-obrant patolò
gicament i complicant, per ·tant, l'esdeven·iment d'·nna cura nor
mal. També l'arsenolbenzol s'elooina per la mucosa gastrointes
tinal pel :fetge principalment i arriba a l'intestí per la .bilis. 

L'acció de 'l'ars-eno·benzol .sobre l'apa.tèll digestiu, obra re
tardant la fun.ció gàstrica i també la .biliar, i per aquesta acció. 
'*>màtica es produeixen eatarros ga:lrtrointestinals. 

Amb la dieta i dietètic-a !l{Propiades s'obtenen efectes de 
caràcter general fi·siològic, per afavorir el procés de ·la cura. 
. M _avoreix la baixa de la febre, fa minvar la pressió srun
guínea; 'són absorbides l.es secrecions anormals interstidal·s 
pa>~>sen més fàcilment al torrent cit·cu·la•to:ri, principahrient en 
el·s òrgans en què els teixits -són molt va·scu'lars i poc consistents, 
coon ocO'rre en el pulmó en.. el mal (l,e 1perd•in. 

El règim dietètic i de dieta que ha d 'observar-se ha d'ésser 
a base de· forratge sec, .Uet i :brous de patata, arròs i pa . 

.Supressió a-bsoluta de l'alilment verd. 
Aquest règim d'alimentació t'acional que s'ha d"observar en 

4>1 curs de l-a cura de la mal-ura, podem mo1t bé a·nomenÚ-lo 
cwra de la fam,, de la qual, depenen, en bona part, els èxits que 
he obtingut. 

L'alime.n tació seca és la indicada en les malalties inflama
tòries; els pagesos muntanyencs en dolences d'aquesta indole, 
l'observen intuïtivament, cosa que no ocorre a les ...-aqueries de 
les ciutats. 

- L'alimentació de forratge verd és la neces-sària. en les con
valescències, . ja que obra activant lla respiració i Ja circulació, 
és a dir, totes les d'uncions se.creto.res de }!organisme vi•tamini.t-
zant-Io. 1 
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'L'AC'l'ICA DEL THAC'rAMEN'l' 

La tàctica que s''ba d'observar per a pro·cedir a l tractament, 
degudament diagnosticada la perineumonia, consi.steix a tenir 
tot el bestiar en observació, amb · tendència a disminuir la .radó 
alimentadora i supressió del règim· verd, si . existeix. Es pren 
la temperatura dià1·iwment ai_ migdia i es disminueix queleom 
l'alimentació a les vaques que donin temperatures de 39 graus 

La temperatura normal del bestiar boví sa és de 38 a 38'5 
g.rans. 

El tractament lla de_ -començar amb l'inici de la febre al~a, 

que va acompa.nyada dels símptomes característics del mal. 
;La, ·signilficació i l'estudi de la febre en el mal de perdiu és 
d'una im'Portància extraordinària. · · · · 

Hi ha un 25 7'o de casos en què la reacció febril durant uns 
quants '()i es és de 39 a 39,5 i .se'n ressent poc la producció de 
llet de l'a'Dimal (una 'IIÜnva de 1 a 2 litres). ~<\,quests són ra~os 
que ~volucionen cap a una gu;:.trició, puL-.:: que la tempèratura 
és normalitz-a entre 6 i 10 dies o més. També en aquestes fo-rmes 
d'evolució faworab1e s'O!bserven prudencials mesures dietètíque.s 
per a afavorir la guariciÓ. Es a dir, hi ha ·bastants casos en què. 
cal n.c procedir 'Precipitailament; s'Illa de posar e( hestiar én 
condicion-s d'olbse!.vació, atenent-s-e a prescripcions fac-ultatives, 
per ésser..Jhi a temps a traotar.fios en cas de necessitat. 
' .En les vaques vacunades -i revacunades s'Oibserva . aquesta 
forma de c'nra. 

Quan la febre ~a en àugme~f i dismi;meü:: sell!siblemel}.t la 
llet i l'animal s'agreuja, no és prudent de perdre el temps a re
tardar el tractament. 

Tant si ·sóm en una forma aguda, s-ubagud~ o crònica, .en les· 
que es presentin, hom ha de procedir amb les prescripçions de 
dietètica i cUeta degudes que, si tant recalco, és perquè siguin 
d.iscilpli•nàriarnent observades, ja que també dels .eriçarregats de 
.çurar . del bestiar depenen els èxits. 

De tot ei que queda dit es desprèn que el moment oportú 
cle¡ tractament, l'ha de donar el termòmetre, i ¡¡osar en cura, 
com a no(['ma general, les vaques que arriibin a 40 graus. 

La pr~era dos~ u'qrse_nobenzol ha, de com_ençar a~1h :una 
dieta ab-soluta. Per una observació atenta se'n pot obtenir una· 
de ·relativa p-rèvia cle 24 hores. 

En Ja forma aguda Ja febre va ràpidament als 40, 41 i 42 

I 
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1-fl'aus i, tl'una normrul contínua de 38,5, el següent dia passa 
dels 3!),5 als 40,5 i 41. graus. Aquestes vadacioiiS poden ocórrer 
('} mateix dia. 

Vaquer·s experiunentats a munyir en quadres d'infecció per
manent, afirmen que el preludi de tota reacció febril en formes 
agudes és un ostensi'ble augment de llet, un a dos litres en les 
vaques mort ll ete1•es. 

En la forma crònica la febre oscil.la entre 38,8 i 39,5. Dei
xats els animals en observació, emmagreixen progressivament 
1 es J:ixa uma· febre !permanent d.e 39,5 com a terme mig. _ 

En observar aquesta forma no és convenient d'esperar ~1 
tractamen.t més ennà dels 10 ó 15 dies. 

Signi quina sigui la forma d'evolució del mal, s'.observen 
guaricions natural.s. No hi ha perspicàcia clínica que pugui 
endevina~-los ; el clí1nic més expert s'equivocaria moltes vega
des si pretengués d ~ fer-lho . 

lDn les formes agudes, que .són les més freqüents, la, primera 
1njecció· intravenosa lha-d'és·ser de 5 g.rams d'arsenobenzol. Die
ta absoluta. durant dos o tres dies. A les 48 hores, una segona 
dosi de 5 .grams. Als tres elies, comen~,;;l.r amb nua .petita ració 
de forratge sec d' 1 a 2 quilos er¡. tot el dia. Dels cinc als sis 
dies, 5 gr~ms m~s d 'arsenobenzol, i, dels vt1it als nou dies, els 
5' grams darrèrs. · 

El règ.tllJ d '!higi-ene alimentari rigorós ha. de durar fins 
els 15 dies com a mínim, -segons l'evolució de la cura manifes
tada pels SÍI]J)'Ptomes generals, de massissesa, febre, tos i .estat 
del ventrell. EJ. règim dietètic a partir dels 15 die· més o menys 
accentuat ·encara :ha de persistir fins que l'estabilització de la 
temperatura esdevingui normal durant 10 dies consecutius, la 
qual cosa ocorre dels 2ü als 26 dies; fet que està subj ecté ·a la 
individualitat de cada animal i en l'estat ·de la mwlura. 

Solament despré de la comprovació de la per.sisteñt tem
peratura· normal es pot co'llsiderar guarit ·l'animal i p.rocedir-se 
sense precipitacions a la normalització del racionamentl.. de 
pinso·s, fonatges · i alimentació en verd. 

Del que resta: exposat es desprèn que els sú1l.ptomes fona
mentals d e la guarició són, la desaparició de la massisses-a, 'la 
fehre d 'una ma.nera definitiva, la. tos, que es ' fa ·normal i ·pro
funda, i la regulari t zació d~ la secreció là.ctea, clel remuc i 1a 

, funció intestina-L · 
En les for1.11 es crònjques, és aconse11 a!ble d 'aplicar l'arse-
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no!Jen zol en dosis fraccionades de 2 0 grams dintee unes 
24 hores correlativ~s . 

Les complicac·ions d 'indigestions, paràJisis del rumen, omàs 
i budells, s'han de combatre amb purgants salins, clorm~ de 
bari, etc. 

C0:\1 S'Al' L IQUEN I"ES INJECCIONS INTRAVENOSES 

Aquest és un afer q'lle, com la direcció de la cura, corres
pon per com plet al. Veterinari. 

Referent a aquest a·ssumpte, he de dir ben clarament que 
la ·ignoràn-cia és 1nolt atTevid4. 

·S'incorre en accions ¡puniibles per les lleis, ensems que les 
conseqüències d 'unes injeccions mal posades són sempre desas
troses. 

L'animacultor ha , d'ésser un instrument actiu del faculta
tiu per a conquerir l'èxit; j!J, reclamo això dels clients i els 
dono tota mena d'explicacions satisfactòries adi-ents al cas, que 
són un deure de la meva mi-ssió. 

L'exercici ·prod'essional del Veterinari modern és de sacri
fici, perquè la seva actuació és de claredat científica, en un 
ambient moltes vegades desfavorable. La cucologia i l'amenaça 
pressuposen en el facultatiu que ho usa una moral professional 
di sen tible. 

El Veterinari rarament veu compensat ei sèu sacrifici. 
El Veterinari és un dels benefactors més positius de la htk

-!llanitat. 

.-CAL TRAC'l'AR ELS A~HIALS SOSPlTOSOS? 

Pet· contestar UJquesta pregunta farem t'Lna crítica de les 
conclusions que el Veterinari alemanJ Doctor Witt, defensà 
l'any 1!)25 tan vallerosaDlent. 

Witt no ha trebrullat amb mitjans cl'expet·imentació co.m 
rJOsaltres .per . fer conclusions més encertades. 

Witt afirma, eom nosaltres, que la neosalvar.santeràpia pot 
guarir i impe{lir la diifusió de la malura amb unes conclusions 
que es üoben ea desacord amb la nostra realitat. 

Les :>e1·es conclusions són: 
1.' De c¿os a. cinc elies he eonsegnit gU(JJri:r casos de ple-uro

zm,ewrnoniçt OO-ntag'iOSCt 'USant-lo precoçrnent Írnmediata.me,nt i 
' o ' ener!fbcammtt. 
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Aix-ò és possible en algú'll cas, però no té un valor absolut 
aqu€sta afirmació. -

2." AcoitseUa el .sacrific-i -i-IMnediat de les g¡·eum¿ent- ataca
des a ZJt·inwra vista. Les greument atacades, si es tracta d'ani
mals sans, res<ponen al tractament com nosaltres procedim, a no 
'é ser· que hagin trans-con egut massa dies. 

:3." Els casos recents amb U'IW dos·i de 4,5 gram,s. Es ne~ 
cessita tanta quantitat de medicament quan s'lhi intervé a la 
primera reacción tèrmica com en aquelles en qué es deixa que 
la malura s'accentuï, ja que els resultats absoluts no s'o-btenen 
amJb dosis baixes. Dosis de 4, 5, 7, 8 i 12 grams m'han deixat 
g.ua'ricions incompletes i ha quedat la malura ate'D uacla per més 
o meny-¡; temps. · 
- La part fonamental és destruir el vh'us perque es resolgui u 
l'f.'s inflamacions i ,s 'estrubleixi una imm-unitat activa. Afa.-oriJ: 
aquest procés és el que coiwé, i això no s'a•üO'lÍ•segueix amb pocs. · 
grrums d 'arseno,benzol. · 

±: Considen vr sospitoses d'infecció totes les va,q'u,es cl'~ma 

quCIJdra infeatOtda. C'.o•nsiderar sospitoses to tes 1e vaques d'una 
quadra infectada, estiguin o no ·vacunades; i sotmetre-les a uua 
observació tei~momètrjca ·és una excel.lent mesura; pero injec
tar les vaques sospitoses encara que no hi hagi febre té dos 

rinconvenients. Pr·imer, que la destrucció del vi-rus no esdevingui 
tota-l per la poca quantitat -de medicament i. per la seva ràpida 
elimina,ció. Segon, que no totes les vaques s'i'l)lfecten al mateix 
temps. Injectant a un anima-l sa no se'l des'lliura d 'una infecció 
posterior. Injectar si-stemàticament, tots els animal-s que pre
senten reaccion-s de 39,5, a 40 ,graus amb 20 grams d1arsenoben
zol, segons la tàctica nostra, atenent-se a les observacions sug-
gel'ides és el més indimt. - . 

El animals que r evelen la malura amb temperatures de 38,8 
a -39,5 i la normalitren en pocs dies, queden guarits i no necessi· 

-ten tractament. 
5." Obser'va¡· la febre i, si cCIJl, injectar no-vament. Aquesta 

·afi rmació contradiu totes les a-nteriors. Quan la guarició ha es
devingut completa, l'aparició de noves reaccions febrils no té 
Uoc; si ·s'en •presenten, es deuran a altres lesions o malalties. 

El-s meus resultats pràctics tenen un fonament més científic; 
ba,sats en la ràpida eliminació d 'arsenobenzol, la fixació en de
terminats òrgans fa que desaparegui aviat de la circulació he· 
màtica i que s'hl trobi d'una manera di-scontí'llua en tan ínfi-

,¡_ 
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mes quantitats, que són insuficie~ts per· a ataca;· el virus de 
la. ma~lura.. 

Els nostres experiments pràctics ens confirmen que per poéa 
extensió q'lte tingui la inflamació, els 20 graJIIls d'arsenobenz!)l 
són els necessaris; no hi ha excés ni defecte, no produeixen fe
nòmens d'intoxicació. La raó cabdal és que l}wrsenobenzol mz; 
dosis petites és d}efeote m~l en les vaqt~es 1.Jel seu 1Jes. · 

L'eliminació per l'orina com.ença entre els 5 i 15 min-uts 
després de Ja injecció, i arriba a_,l màxim a les dues hores. 

De la sang desapareix ràpidament l'arsenobenwl i després 
de 24 hores quasi no se n'lhi h ·oba gens. 

Q UAN NO TID llJXIT AQUIDST TRÀC'I'AMllJNT? 

La coincidència de malalties dive'rses de caràcter gen~ral 
pot determinar Uur fracàs. · 

Hem observat ¡pref.et·entment les causes següents: 
Per manca d'opo•rtunitat. 
Per paràlisis i es·tats catarrals del rumen i de l'ornàs. 
Per enteritis. 
P.er tuberculo·sis actives. 
Per cossos estranys als aparells pulmonar i digestiu. 
Per pericarditis. 
Per nefritis, hepatitis pròpies de la ma_,laltia i, en general, 

en totes les afeccions cardiovasculars renals i hepàtiques. 
Equinococosis pulmonars i hepàtiques. 
Per tractament incomplet i per manca de menaments inhe: 

rents a aques·t, etc .. , etc. 
Indubt3Jbiement, n'hi p.ort haver, encara que nosaltres no h-o 

hàgim olbservat, per condi.cions lniherembs al pre¡parat salvar
sànic. 

P·roibalblement alteracions de les parets dels vasos sangui
nis ;tlimlfàtics així com les dels alvèols pulmonars independents 
de la malura i imp.orssibles de determinar clínicament, ni ma
CI'OISCÒpicam.ent e'll .el eaJdàV·er, només d'íb.istològicament al labo
ratori, determinen a:normalitats de caràcter funcional que en 
cGincidir amb una inflamació tòxica d'una enorme quantitat 
d'eX'sudats serofibrinosos, fan imposs~bd.e llur -resolució, que ~s 
cGm si d:i:guéssim la guarició, malgrat no haver-hi necrosi 
pulmonar. 

La necrosi pulmonar, si és poc extensa, en últim terme pot 
segres-tar-se. 

' 
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EXEMPLE N .
0 1: DOS MAMONS DE DOS .\IESOS, GUARI'l'S 

V•an ésser tractats a les vint-i-quatre •lLores -de donar una 

febre d~ 40 graus i una prelillürnar de dos dies de 39 a 31J.3. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-if-J\H--1-- ---'-~:· -¡,_,'¡-----" -'-- --~_-;_._t-~_:::it_-_-t¡--·---+r--~=~~=-t=--::::,1::__-::._i~-=l' 
l--t-- " --+--+---1fJf'-t-t+- - l--l-+-- --
1--l----\--1-',~---'1--1--1+-l--1---·- - ·- r- - 1---t--1--+-+----i 

- \--l- -1--, ffH--l-11---1- 1- ~- r-- ·- ·-t-:- · - ~1·- - 

ri .... 

Gràfi.ca de la temperatura del .primer mamó 

'2 3 • 4 5 '6' ' 7 - 8 9 1 o t1 '12 13 14 15 16 1 7 18 19 

1---t--11--t--+-!----t--H-t-+- r-- -- -- ··--t--t--1,_-t--+--i 

1--1-~-h--1---+-1~~-+-t-+--t---t- ·-r--t--+-t-+--+·~ 

I-~---1--+--+·-~-+---1H-;-~-+v;~r--+--t--;--J-+--+~t-

-._ I\ L 

;IS t::í=t::i::::!=í:::!:=t:~,-_¡tt=;:t=t~:l;ji:!;~f:::l:~i:Jt::í:::í=jJ 
/. Grà fica de la ten~peratura del segOIJ manió 
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Foren a.limentats amb broa d'arròs i pata~, per manca d~ 
-llet. 

La localització perineumònica ~ra a l: cantó esquerre en 
tots dos. 

En el període de resolució presentaren estrenyiment. 

/ 

Fotografia obtinguda als 15 dies de tractament 

Els foren injectats set grams· d'arsenobenzol en dosis de clos 
grams, cada quaranta vuit hores. 

ExEMPLE N." 2 

Era una vaca de dos any's i mig, primípara. Feia vuit dies 
que estava mala1ta. Fins a~l moment del seu tractament va 
menJar d'una manera irregular i la secr.eció lletera es reduí 
a dos litres. 

Les funcions del ve11trell poc alterades; un lleuger e¡:¡tre
nyiment. 
. Bleixos característics i massi·ssesa al terç inferior del éantó 

esquerre. La febre al moment d.el tractament er~ de 40 ·graus. 
El règim {}ietètic fou rigoro.sam~nt observat. 
La desaparició rubsoluta de la massissesa tin.gué lloc dels 

vint-i-cinc als trenta dies. 
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Li foren injectats vint g~;ams d'arsenobenzol. 
La -cursa feibril fon la següent : ,. 

2 3 4 5 6 7' El 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

I~ -. r--- ¡----. 

r:- - -/ ¡-

40 
J \ -

·¡ 
· __\ 

39 .... 

I-. 
,_ ¡--

--~ -·-
~ .... ¡--

T. 

'" J ~ 
~ J/il 

!lil 

Gràfica de .la vaca a que es refereix l'exem;ple núm. 2 

Fotografia obtinguda als S ~ies de tractament 
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EXEMPLE N.
0 3 

L'animal feia trenta !hores que havra manifestat la malura, 
amb 40 graus dc febre. 

Fotografia de l'exemple núm. 2, obtinguda aJs 15 dies de tractament 

' L'exploració reveila massi.ssesa dolorosa a tota l'extensió {lel 
costat dret. 

,_ - . - -- -=~ ~ ~ . . -' ,_ +- -· 
-~ - - ~-~ - ~ - ~= ~-

-f-- ·~~~~'.J_; -.-== _:_ .. ___ ~ 1- -- - -
li. (C111 ~ • - - - - -

-- · 1-1-

Quadro -tèrrriic abr,:ujat ,del curs de la curació 

Als d~p. . tlies p:ersistia to.ta la 1Úassisse.sa: amb tendència a 
minorar, i als vint-i-quatre havia desaparegut. 

La quantitat de ·1lèt després del part era de trenta litres; 
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al moment d'iniciar-se la ma:lura, no més era de vint-i-cinc. 
La guarició completa s'esdevingué als quaranta cinc dies. 

Fotografia obtinguda als 20 dies de tractament 

Fotografia obtinguda als 6o el ies de tractament 
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F.oren ben poc .observades les prescripcions {lietètiques en 
el éurs de la cura, que, per això fou llavga i insidiosa. 

Durant els vint .primers dies donà una mitjana, de deu litres 
diaris; al.s qrnara.nta cinc en {l:oJ,J.ava ·setw, i als tres mesos en 
dO'OO!Va vint. · · 

Li for·en injectats vint grams d'arsènobenzol 'en dosis frac
ci<>nades. 

E.XE?v!PLE N." 4: GUARICIO INCOMPLETA 

La vaca és tl'una quadra on n'lhïha:via d'altres de guarides, 
amlb 8 i 10 gram·s de N-eosailrvarsam Mei-ster Lucius. . 
: l •nicià la malaltia aTI)Jb !febre a!lta, i li f<>ren injectats vuit 

grams de Neo'Salvar.san Meister Lucius en sis dies. Resppngué 
tan ràpidament, que a.ls deu dies, hom ·cregué l'animal comple
tament gt1arit, i es pr·ocedi a una .alimentació norma1l intensiva, 
c'om •si es traCtés de la vaca més sana de la quad.ra:. 

1 Ell qua,dro tèrnuic fou : 

2 b 4 5 6 1 a 9 to '' 12 t o t 4 t5 t6 11 11:1 t9 20 21 

--40 .. 

IW l)L 

t---t-tt-t--; -t--t---=--t---t- r--1\fr-- -t-..,-+.--1''---t--+--t--+1 --f--~-+- i 

38t:~~:8~i:j::±=1:=t~:i:=t:i::t~::t:±::E:±:jE:f:3::i 
0uadro tèrmic corresponent a la guarició incompleta 

Durant uns quants mesos se li observaL"en les temp·eratures, 
i ·en donà! algÚ1,1es. de passatgeres de 39 a 39.4. 

Tingué¡ lloc el part, .què fon normal. Als tres dies es pre
sentà un ai.f.eobre ·persistent de

1 
3.9 a 39.6, que a l.s vuit dies pujà 

a 40 gnuUS. L'€x•plora.ció -cle,1,10ta maS§)Ssesa:· i tl·OlOL' a},Jerç infe- : 
rior del cantó dret, poca net (cinc litl'es diaris), emmagriment 
progres·siu, a>Dorèxia. 
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P-rocedí J.lavor.s, .sense perdre t.em:ps, a un nou tractament 
complet de 20 grams d'al'Senobenzol, i el resultat fou satisfac
tori, i en -l'aetua1itat proldueix vint' U tres .de llet. 

E~ quadrü ~rmic fou el següent: 

1 2 ~ 4 

10 - - -

o 1 s 9 to 11 12 :ot 6 t7 t8 t9 20 21 22 2.l 24 25 26 21 28 29 .lO ot .l2 ,¡,¡ o• .l5 3' 31 J8 

·- -- -- -- :: -==-
·- ---,-· - ·- -. -== = . - ~== ----

1--r- - -- - r--·¡- r- -r-

Qua4ro tèrmic correS¡pon.en.t a la guarició a~bsoluta 

Fotografia obtinguda als 35 dies de tractament 
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Aquesta va;ca al moment de començar-se el seu tractament, 
tenia el pulmó dret talment tot perineumònic i el terc inferioD · 
del centre esquerre. Començà el tractame11t als deu dies de 

., I 2 ~ .• b b 7 8 9 tO H 12 13 U Ib 16 17 18 19 20 21 21 . 2,, 24 28 26 27 28 .29 .JO 3 1 82 33 34 M 

" 

•o 

19 

l_ l _ I f-f-f- 1- f-~· r ·, t , ... , ;,¡-¡.:::.•- 1= - r-r-· 

r-+-'1- - .,_ . -

1-

1- f-f-

f-· 

Quadro tèrmic corres-ponent a un llarg procés 

f-

f
f-

· ma;lalta, i en feia s1s que no remugava; era alim,entada amb 
un 'l>rou d 'a:r-ròS!, patates i ¡pa, el qual fou continuat. 

Quedà completament esquelètica, tornà a fer vint litres 
de net. 

Hom intentava U.a guarició de la vaca en qüestió sense cap 
altra conftan~,a de salvar-la que el fet de tenir aquesta només 
tr.es any.s, ésser molt lbona -i aparentment molt sana, i com qae 
amb ella ha;via estat cr.iat ·un infant de la easa, això decidí al 
propietaroi a ~er despeses. ,Se li injectaren vint grams de Neo
salv~l'&an lfeister Lucius, en dosis fraccionades. 

La guarició esdevingué completa .als quatanta dies. 

EXEMPLE N." 6: VACA 'l'RACTADA AL CAP' DE VUrT DIES DE MALAI/rA 

P.resentava, al moment del tractament, ma.ssi-ssesa a tota 1'e:x=
tensió del cantó dret i al terç inferior de l'esquerra; remugava 
encara. 

' 

-
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No remugà dels 10 als 16 . dies . 
.Alls 17 dies persistia la massi ssesa me_n~'s a ccent uada a to t 

el costat d-ret. 

I 2 ~ 4 5 6 1 8 9 10 11 12 1.\ 14 15 16 17 ljS 19 20 21 22: 23 24 25 26 27 28 29 JO 61 J2 ~ J4 Jr5 

1-:- F--

-¡- . 

r- · 

. t-· 

· r-

t:::: ... 

1-

--1- t-
1--= -
t-

. ··1- _- . .. 1:= 

Quadro tèrmic incom;plert del procés dc guarició 

t-·t- ¡

- t·- r-

. - . 
-- -

·-:; 

~~ 

Avortà a1s 14 dies del tractament i 25 die· aba.ns del part 
féu les d:espull~s. 

Fotografia obtinguda als 35 dies de tractament 
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Fou donada d~rulta aJs 35 dies dóna. en l'actuaJitat¡ 17 
litres de llet. 

EXEi\IPLE N.
0 7: GU ARlCIO D'UN CA$ CRONIC 

.4,-!:}uesta vaca ,f\o·u posada a· tradament -després de tenir-la 
ep observadó lla-rg tem•ps. 

Ha estat un d 'aqueUs casos rars en què htJ pogut obtenir 
unes da;des t.èt'Illiques per la constamcia d'un dels de la casa, 

. que ·va obse1war durant temps tots els animals diàriaJIDent. 
lLa temperatura d 'aquest ·antma'l osciUà dura·nt H~ dlies entre 

39 i 39.2 ; •23 dies enJtre 39.5 i 39.8; 19 dtes . entre 3-9.2 i 39.7. 
Al•s m dies es posà entre 40 i 41, lla'Vors començà -el seu trac
tament; en aquest moment 1'-a-nimal presentava massissesa al 
terç inferior del cantó dre:t, lbrog]t vesicular osteñsible, baixa 
de Uet, .fins a 3 litres, anorèxia, un emmagriment ostensilbJe, 
tos, etc. Als 5{) dies d•e come.nçat el seu tractament era donada 
d 1a'lta; el cuvs de la febre lf.ou de 27 dies_ entre 40 i 41; tretze 
dies entre 39 i 40 i deu tlies entre 38".5 i 39. 

Uarsenobenzol li fou injectat en dosis fraccionades en quan
titat de 20 grams. 

Dóna en l'actua.litat 2·0 litres de llet. 

EXEMPLE "N.
0 8 : VACA QUE PA'.riA UNA NEFRITIS PARENQUIMATOSA 

ï 
El qu~ro tèrmic fou el següent: ~¡ 

1 ., 
I 

1 2 5 4 • 5 6. 7 
42.. 

8 9 to 11 12 15 t4 t5 16 17 18 

' --~-·--
-' - -1--1---+ - 1- - -1-·-1--+·--11-- - ¡.........; ----\--!--":--.¡.....,~ 

--+-J-----jl--+-.---1-" . ,$. ---- -lt --1-·--4·--+-- ·-1---l- +---+·- - ----1--+--+---1·· ~-:;;f. ~-
---~-~----1---+-~-----1--+--t---11--~~~-~ - · ·\ .....,....,.. . - - · _ ___.: ·-- ·-·l---1---1--'1--:'J:· •'i!""¡:._.¡...,.,.j 

'--~·\1--: .. +--- ··- ---~ - ·- - · ·-- --- --+----1--~''...,.......¡...,-fr=-1 

Q uadro tèrmic de la v"aca sacrificax:la 

I 

I 
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menjà fins als 13 dies indushrame:ñt; començà un panteix alar
mant ruls 14 dies; aconsellat el sacrifici, el ·propietari ho féu 
als 18 dies. 

1Se li injectaren 15 grams d'ar.senobenzol. 

CoNCLUSIONS 

Les ·conclusions econòmiques que es poden fer sÓ'll m{)·l tes; 
en dir.em alguna. 

1.' Pel que es refereix a Barcelona, inturessa de salvar les 
milllors va·ques 'lleteres. Hi ha ca.sos que no interessen per raons 
econòmiJques d.e manca de producció de llet. _ 

2.' Permet' {)e .salvar els interessos parti:culal'S al màxim; 
a1ls llocs a•partats, {)•els escoTxadors dels centres de consum, in
ter·essa de sal'Vllll' tot .el"hestiar, tant de carn, com de llet, tant 
jove com d'edat. 

3.' La conquista més :gran d'aquest tra-ctament ~s (}Ué els 
animwls guarits adquireixen una immunitat que dura tota ilur 
vida econòmka. 


