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pel DR . J. WENBERG

No esta en mon esperit, at parlar-vos del mercuri en la to-

rapeutica do la dotineuteria, el crear-me una aureola d'innova-

dor, que per altra part no'n soc mereixedor, i si sols posar de

rolleu un mitjir de tractament per I'Ebertheriossi quo ha sigut

ahandonat i quasib© monyspreuat sons fonament, per haver

nascut on plena eforvescencia do Ia cienefa biologica quail en

l horitzo cientific apareixia corn sol de promissio la teoria enea-

ra no ben comprobada en la tifoidea, do la serurnterapia i de

la vacunoterapia. Era en I'any IRS7, quon el I)r. Rondot de la

Facultat de Rurdeus referi 2t exits sohre 2;1 cassos tractats amb

el hiclorur de hidrargiri i •Rondot, quals exits no ha uegat nin-

gu des de 1587, creu que gravies a aquest tractament s'escursa el

deseurotlle do la febre tifoidea, quo queda delmada on Ilurs ox-

pressions sintomatigties, sohre-tot per to quo respocta a la du-

racio i a I'intensitat del moviment febril (Amozau).

En la nostra terra, en I'epoca actual, algrins n'hilra queheni

seguit els consells del Sabi nrestre de Burdens i un dels mos fer-

vents apostols d'aquest tractament os i ha sigut el Dr. Borrell

de St. Feliu de Codines. °

Quail vareig conrenrs,ar a exercir la rostra professio, fou en

ols pobles do Sardanyola i Barbara i en la vita de Ripollot en

I'any 1914, quail la mortifera epidemia que regnii a Barcelona.

Conrenr;aren a venir cap aquells pobles, contagiats de Ciutat i

jo realment aspaordit per los veils quo venfen d'aqui, amb la

mova poca exporiencia, vaig cercir indeels un tractament que po-

gu©s fer-me quedar tot lo millor possible devant de la meva

nova clientela. Allavors hague esment de que'I men antecessor
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el Dr. En Mari Capella, emploava el procedinient Rondot amb

un exit immillorable. Aleshores vareig for els primers assaijos

cada vegada amb Ines exit. i avui despres de tres anys de prova,

puc presentar-vos una estadistica amb 34 cassos d'Ebertlieriossi,

29 dolls tractats amb rnercuri i entre'ls quo hi conto sots una de-

funcio.

I'ermeteu-me quo, abans d'entrar de pie a parlar del procedi-
ment del metge frances, faci un petit vesllum de I'escat actual
del tractament do la dotinenteria.

Antiterinic.s. -La goneralitat dels companys estem d'acord
sobre la inutilitat d'aquests mitjans do la terapeutica, doves
molts cops no s'abserveixen i per lo tant no fan 1'efecte desitjat,
i altres vegades, son nocius per 1'aparell que mes hem de vigilar
en In tifoidea; el cor. Per la meva part puc dir que'Is lie eni-
pleat molt poques vegades i aquostes encara no ni'han conven-
cut, inclds lie presenciat veritables colapses despres de petites
dosis de piraniidon. L'unic amb quo's podria comptar es la qui-
nina, pero on les febres continues no fa ofecte, doncs no s'ab-
sorveix on plena piressi, i en injeccio hipodt''rmica, ademes de
esser molt dolorosa, te'1 perill de produir necrossi dels teixits
vorejants del punt do I'injeccio malgrat s'associi amb serum fis-
siologic.

Ralneaciwi.-Realment el mf4ode d'en Brand fou un gran
aven(: per a fer descendir in teniperatura, un grau, despres del
bany, per6 eis sous efectes noson de durada, retorna a augmen-
tar tot seguit is termica i aixo fa que'ns veiem obligats a repo-
tir of bany nit i dia cada tres hores, no deixant descansar al pa-
tient, causant-li un veritable torment mentres es a I'aigua que
sempre Phi causa inipresio, necessita personal de certa cultura
en fl, es molts cops impracticable i el que ha degut exercir en
pobles rurals encara ho sap molt mes. Les infusions fredes,
milt be corn a niedi de rentar el malalt, pero no arrihen ni do
molt a lo que pot el metode d'en Brand. Les toballoles mulla-
des al voltant del cds, of procedirnont de la manta espanyola,
etzetora, son bons procedinionts per auxiliar altres niitjans to-
rapeutics, per(') no constitueixen, per oils sots, un sistema.

1lntisseptics.-L'efocto dols insolubles ni cal mentar-lo, on
is tifoidea no serveixen per res. L'accio dels Acids elorhidric
i lActric, on les fornies molt atenuades, pot esser quelconi bone-
flciosa; en les formes Brous, no serveixen per res Hies quo per
a combatrer (-Is sintOmes petits de I'Ebertheriossi. SCIs n'hi ha
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un que obrant sobre'l fetge i'ls ronyons es pel biclorur d hidrar-

giri un gran auxiliar, ens referim a la forinina d'en liardet i

Trillat, anomenada despros pols alemanys nrotropina, d'ella on

parlaro al tractar dels coadjuvants del mercuri on mon tracta-

ment.
A altre ordre d'antisseptics perteneixen els metalls coloi-

dals, quo obren actuant directament sobre la sang, augmentant

la leueocitossi i I podor bactericidic del teixit hernatic. Realinent,

la medicacio per aquests mitjans, colargol, electrargol, or coloi-

dal, fora una de les niedicaci(%ns ideals per la dotinenteria. pere)

to els seus inconvenients. Per una part, la injeccio mos profito-

sa es 1'intravenosa, que no esta carregada de perills; la intramus.

cular no es d'efectes tan segurs i per altra part, es un hon xic

dolorosa. I tart l'una corn l'altra, no deslliuren al malalt del

niartiri dels banys.

Vacunes, antoeacnnes, serttolterapia i out oserunlterapi(i.- Cree

que aquests mitjans, sobre-tots l'autovacuna i l'autoserumtera-

pia, estan cridats a esser les medications del pervindrer; pero

d'aixo a ser-ho ara, hi ha un gran tro4 de diferencia. Avui en dia

molts son els que combaten aquests procedirnents, moltissims

mes quo en el dubte els tenen, i molt contats els sews defensors, i

aquests niatiixos tenen que confessar melt sovint fracassos dels

que se'n Bona Ia culpa, a I'analilaxia, a reactions inesperades, a

complications sobrevingudes, pere) que en conciencia i sense

apassionament, es podria culpar al procediment terapeutic. El

mateix Vincent acaba cofessant que no hi ha Ique denianar a la

tifovacuna mes del que pot donar, baix el punt terapeutic. No's

pot considerar dones encara corn a resolt aquest punt importan-

tissini de I'aplicacio d'aquests mitjans bioterapeutics.

Despros do tanta discussio, la major part do companys aca-
ben per decidir-se per l'espectacio. Banys, grans quantitats de
begudes, llimonades, medicacio tonica i.... esporem.

No os desconsolador, en plo segle xx; tenir d'acabar amb
aquosta positura davant d'una malura humana que tastes vides
arrenca a la societat?

El procedirnent den Rondot. lleugerament corretgit, solu-
ciona, al men entendrer, tots aquests dubtes i per aW avui el
faig objecte d'aquesta coinunicacio.

Procedintent del Dr. Rondo(.- El sabi professor do Burdens,
administrava el sublimat corrosiu a sos malalts, on la seguent
forma: un centigram per dia on pocio alcofollitzadaquo contin-
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gues quina, alternant-la amb quinina, Hot i gratis quantitats do

liquid. I quan comencava a suprimir-lo ho feia gradualnient.

fit o no fa, es quasi be of d'en lion-

dot, s(')ls qu'hem procurat corretgir els ineonvenients i Contra-

indications que anavem observant on I'aplicacio del biclorur.

Dbs de 1914 vine el biclorur d'lidrargiri a dosis

d'un centigram per dia fins a produir intensa estomatiti, donant

allavors nits dies do iodur potassic, per a tornar at biclorur. Els

primers nialalts de dotinonteria quo varoix visitar foren 9, qua-

tro foren tractats amb medicacio ordinaria i cinq per aquest

procediment, i ja allavors pogue comprovarque'l desedns defini-

tiu de Ia febre per dessota de 39°, generalment a 38°5, s'efectua-

va als pots dies de tractament i en cambi on els altres no s'efec-

tuava fins a la tercera o luarta setmana; quo mentres els uns to-

nion quo estar soinpre amb infusions fredes o banys, ols tractats

amb inercuri sols necessitaven tovallolos fredes durant els pri-

mers dies, i que'I desenrotllo do les malalties, es feia alnb molt

mes bon aspecto on aquests que on els altres.

E/ectes del biclorur ale naerc ► cri en I' EberlI. eriossi.

Sobre fa teuiperatura.-Es of primor efecte quo's nota amb
l'tis del biclorur d'hidrargiri; at cap de tres o quatre dies de
tractament comenca a descendir la curva tbrmica i als cinq o
sis dies s'estableix a 38°5, amb petites remissions d'una o dugues
decimes durant tot el periode d'estat. Despres comoni'a tin nou
descens en lissi, acabant it It de la quarta o do la quiuta
setmana per estacionar-se a 37°.

Sobre l'ajiarell la boca produeix 1'efecto do

tots els mercurials, estomatiti, ptialisme i en grau aceontuat

aixi corn at individuus quo son molt sensibles ,it Ileu'

gera exudacio sanguinia do les genives quo's produeix anib els

troballs de neteja do la boea to que fa que la Ilengua, dents i

Mavis adquireixiu un color negros, porn que no to cap inipor-

tancia ni molesta del tot at malalt, ademes do que a la major

part do tifodics ja'Is sul passar expontaniament. Sobre l'esto-

mac no hi ha cap efecte nociu, ni dona cap senyal de produir

gastriti. Sobre'ls budells fa ofectes Ileugerament antissbptics

per la rao de quo at 1/20000 detura of biclorur d'hidrargiri la

reproduccio de l'Eberth, pero aquest efecte es insignificant, of

principal es of purgaut corn a colagog, del mateix modo quo'Is
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caloinelans; el hiclorur fa for dues o tres depositions diaries, ex-

pontanies, de color verdos fosc, per lo que'ns resulta unit bona

via d'eliminaeio microbiana. Referent a la ulceraciu de les pla-

ques do I'eyer, fora de I'accio antisseptica be..eficiosa, no hi

cap altre efecte i molt menys nociu, doncs at contrari del que

sembla, no he vist ui una sola enterorragia on els meus malalts

produida pel bielorur.

Am'(; celtliflogistica.-Aquest efeete observat per tothom en

els calomelans, es tambe tributati del biclorur, el fetge quo en

el periode d'estat de la dotinenterfa sol estar hipertrofiat, aixi

com la melsa, disminueixen rapidanlent de volum, els signes de

congestio moniugea, deliri, alucinacions desapareixen

en pots dies. El tinlpanisme que'ns indica un Ileuger grau de pe-

ritoniti cedeix igualment aixf coin tam be els dolors

,'obre l'ajxcre/l ?lrilturi.- Malgrat que'n les intoxications

per grans quantitats de sublimat es sol presenter a la Ilarga 1'

albuminuria i l'auuria que'ns ilidiquen la nefriti interstitial, en

I'ds del biclorur d'bidrargiri en In tifoidea, no he observat

cap complicacio renal, i aixo que on mes d'un cas d'albuminuria

i fins do dissuria degudes a I'infecciu Them empleat, associant-

li I'urotropina i he vist desapareixor els dos sinlptomes en po

quissims dies. No es estrany. done, esta denlostrat que'ls calo-

melans a dossi absorvible son altanlent diuretics (()rtner). El

que'I sublimat, medicalment empleat, no ataca per a res al

ronvo. ho havia observat el Dr. Rondot.

Sobre 1'aparel/ iii ha cap efecte ni on el punt

de vista curatiu, ni on el nociu. I'ero coin que es po, simulta-

neijar amb un tractament o per ingesta, adeiluat,

no crec quo aixo sigui un desmdrit pel hiclorur d'hidrar-(Yiri.

Com es pot veurer, la molestia mes grossa que d6na el mer-

curi on la forma quo Phe vingut donant fins ara es l'estomatiti,

perd aquesta tambe es presenta on el tractament de la sifili i no

crec que per aquest motiu el refusi cap company en son tracta-

ment.

Confrailtdicacions.-Al princip1 em feren por I'anuria i I'al-

buminuria, pero des de quo l'alterno amb un grain diari d'uro-

tropina, o be dono els calomelans a dossi fracta, associats amb

un pot do pots de didalera, no'm fa cap por emplear el mereuri

en els tifodics que tenen simptomes renals, fora de quan vei-

ges quo al cap d'uns dies de tractament no cedeixen o aumen-

tessin, que cal dir no m'ha succeit mai.
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Un altre sintptoma que'm faria pur seria I'ontororragia,perd

on cas de que fos molt abundant, doncs en cas contrari conti-

nuaria en el tractament ajudat per un tractament coagulant, i

astringent. Ademes, on cas do quo uua enterorragia excessiva eni

fos deturar of tractainent, no tindria cap por en retornar a co-

nieno•ar-lo till cop deturada aquesta.
.11anera <l'obrar el mercuri en foriaa de sub/intat o ev la de

caloutela.ns.-Assoc io Ies dries formes, perque eroc quo es igual,

dones ols calomelans un cop s'ban trobat amb el eloro del site

gastric es tr,utsfornieu en biclorur i coin a tal fan sos efectes.

Molts son els quo's creuen que l'accio del biclorur de mer-

curi que auem a cercar els que I'elnpleem contra l'Ebertberios-

si es el seu efecte local autisseptic i ens tiren en cars quo es in-

significant. I aixi es, I'efecto antissept.ic local ass insignificant,

peru no deixa de contribuir at major exit del sublimat. Per altra

part, to quo succeeix alnb el centigram do biclorur, es quo pot

niateix budell es absorvit i portal at torrent/ circulatori; un cop

all aquest inercuri obra coot els metalls cnloidals, augmentant

el uontbro de leucocits i Ilur funcio fagocitaria, aquesta fa dis-

ntiuuir el nom lire de baccils per una Banda, i per I'altra, separa

ols fagocits destruits en la malaltia. que ja sabeni que son en

gran quantitat. Al ahsorvir-se, ideates, desenrotlla son podcr

antiflogistic i coin a antisseptic benlittic i do la mena d'aquests

tros el'ectes ens dona el resultat tan notori del descens do is

graflea termica i el dosenrot:lle tan beneficios de la malaltia.

Uossi. - Jo Ito donat sempre als nieus malalts un centigram

de biclorur d'bidrargiri en dosconts grains de veIcol, que es un

deceit de quiua; als Hens. de 5 a 7 milligrams. Es pot arribar a

donar 2 centigrams en 300 g. do velcol.

Elssociaciuus. Iii sole associar unes XV gotes de solueio do

adronalina perque crec qu'es un gran medicament per a evitar

los enterorragits i per ajudar a I'accio antitoxica de les capsules

suprarrenals quo considero estit molt delnlada on t'Ebertlie-

rloSsl.

Tambe hi associo qualcuna vegada un gram de persulfat do
sosa quo auginenta el uontbre de leucocits i el podcr d'absorclo
de to sang, per to que'ni rosulta un gran coadjuvant del subli-
mat.

Sempro Iii associo una quantitat d'alcofoll to que fa que'l hi-
clorur sigui de mes facil absorcio, i aquest alcofoll el recepto
generalment en cognac o be en forma de tintura tunico-cardia-
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ca. Yer cert que malgrat to que es diu de que'1 preci-

pita els alcaloides, no he trobat mai cap efecte desagradable as-

sociantlo amb tintures d'estrofantus, didalera, etz.

Solc fer donar amb sublimat dos papers al dia de formina o

urotropina de ;^0 centigrams cads un, son efecte diuretic, i an-

tiseptic, aixi com sos efectes sobre'I fetgo han resultat per

d'una gran eficacia com a coadjuvant del

(quan I'estomatiti es intenea dt+spres de cinc o sis dies do

de hi^^lorar, qu;m el malalt absorvit cinq o sis

centigrams del mercurial,allavors dono dos o tree dies do iodur

potassic per a el•liminar el
EI iodur, ens mante I'efectu antiflogistic del mercuri i per

el iode que Conte ens fa un cfecte altament antiseptic, doncs

crec just amb els Drs. Charles i Arnozan de I3urdeus, que to un
gran poder antieseptic i els fete m'ho han demostrat.

Al cap do dos o trey dies de iodur, retorno a donar cinq o

sis dies mes de sublimat i aiai fins al ti de la malaltia, fins que'I

malxlt entry francament en periode de convalescencia. Cal dir

que quan m©s es comeu^a el tractament i mes so mant©

Nns a plena convalescencix segur ee I^exit.

Tambe he els calomelans a dossi do 10 a 15 centi-

grams en els malxlts antirics associate amb 10 centigrams de

polvos de didalera fins a produir estomatitis i donant per el.li-

minar el mercuri el iodur en la mateisa forma eaposat.

L'cfecte del calomol es Cant escol•lent com el del Liiclorur eu els

trey cassos en que Them usat.
Vos afereisu una estadistica que n<^ Ilegiro per no fer-me

iu^ent i quin resultat ©s ariucet:

^I•I(^1111P,04

'1 rachult•sanlb i1i-
clorurd'hidrar-
giri.

'1'ractades am b ca-
lomel a dosis
fractes.

Tractades amb
medicacio va-
riada..

^^ I lesrentt du [ebre a :,ri,n" D'I"ada de, [a nnhallia 11111' I N

'?G Del 3.^^' al 10^ dies De 3 a 9 setmanes
mitg 5 eet.) 1

3 Del 3.Q1' al ^.rt dios De 4 a 5 setmanes 0

5 Do la .3.a a la 4."
setmana. De ^ a lt^ setmanes O

Lo que dona una mortalitat de 3,5 °;o, quasi cam a la melitenssi.
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I)espres d'aixo i per acabar sentem les segiients

Co\CLUsIONs

183

1.1 El mercuri i on especial el biclorur es un gran mitjit
torapeutic contra I'Ebertheriossi.

2.' Avui es el Initjit que mes indicacions reuneix on sos
efectes i que menys contraindications to contra la tifoidea.
Essent el medicament que menys niolesties causa at malalt.

3.a Donat que'Is procediments bioterapeutics no estan dcl
tot perfeccionats, es deuria assaijar des d'un principi el biclo-
rur d'hidrargiri en la tifoidea i en son defecte els caiomelans.


