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pel Dr . PELAI VILANOVA

En la sessio del 1 de Marc de 1916 vaig presentar una co-
munieacio a I'Academia i Laboratori de Cieneies \Iediques do
Catalunya sobre'l tractament de la sifili pel Galil. I)ita comuni-

cacio era I'expresio del rosultat do dos anys do practica de dit

medicament empleat en uns 70 malalts, a n'els que se'ls hi ha-

vien fet en conjunt mes de 200 injections.
Un dels Inotius d'aquesta rota es of poguer atirmar que'ls

malalts quo han sigut tractats amb aquest medicament, a n'el

qui havem associat of mereuri, sempre quo ha sigut possible,

no han presentat la mes petita recidiva. Solzament en tin cas de

xancre del Ilabi en un individuu do vida molt Ilicenciosa hi han

hagutqualquesrecidivesde plaques mucoses. Pet denies hem de

for constar quo aquest malait no va seguir un tractament gaire

rogular.

La It. W. repetida amb molta frogiiencia en quasi tots els
nostres malalts ha permanescut nogativa en ols que han seguit
els nostres consolls terapeutics.

En la comuuicacio a quo havem fet reforoncia, deem quo

no haviem tractat cap cas d'iritis amb of galil, avuf podem dir

quo fa poques setmanes hem vist tin malalt quo podem cafificar

do siftli malignza precoc per la intensitat do I'erupcio i les di-

mensions dels elements papulo-tubereulosos, quo presentava

una iriti grou, que va guarir hen depressa i que, indubtabfe-

ment el galil va exercir una cura,-i6 eurativa m(lt mrs rapida

que la que's consegueix amb els compostos mercurials, to que

sorprengue it l'oenlista que veia an aquest Inalalt.

Avui porto practieades mes do 400 injections intravonoses
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del nou compost arsenical i puc assegurar que's poden mante-

nir les conclusions del meu primer treball, quo poden encara

esser ampliades. Pero no es aquest motiu solzament el que me

obliga a la present nota, sing altres mes iniportans i entre

ells dec dir que s'afogeix a la meva experiencia Is d'altres con-

frares de molta valda que per a no citar-los tots nomenare sol-

zament a n'els eminents urolegs el Dr. Estape, do 1'Ilospital do

la Santa Creu, i el I)r. Bosom, quo crec suscriarien les moves

afirmacions.

Jo tineconeixement d'haver-se practicat mes de8.000 injeo-

cions sense haver-hi hagut un cas de parallisi facial iii cap altre

trastorn de I'aparell ocular, ni del auditiu, ni ictericia, ni he-

morragia i molt menys cap cas de mort. Podem, doncs, afirmar

d'una manora categories que es cert to que sempre hem sostin-

gut, quo aquest medicament no es neurotrop Di congestiu? Es
que'ls seus similars otereixen aquesta inocuitat? Nosaltres ho
neguem, proves en ma.

Per ultim dire que lie modificat quelconl 1'administraci6

del galil, tenint en compte does conditions que he pogut cons-

tatar fins a 1'evidencia; que possoeix una gran activitat terapeuti-

ca i una magnifica toleraucia. Encara que sigui d'una gran ino-

cuitat sa administracio, corn que'ns hem proposat elevar la dosi
total de cada cura de 1 g. 5, repartida en 4 injections, corn re-
comenavem on la nostra primera comunicacio, a 2 g., recoma-

nem rebaixar les dosis i augmentar el nombre de injeccions de

manors que comencem per una dosis inicial de 20 a 30 centi-
grams, segons les conditions de resistencia del malalt, i anem

augmontaot les dosis de les successives injeccionsde tint centi-
grains cada una, fins arrivar at de 40 centigrams, quantitat de a
que no passem ja. No hi ha que dir que'n els cassos que van se-
guits de reaccio febril disminuiln les dosis successives; si la
reaccio es molt Ileugera sostenim la darrera injeccio.

Do manors que concretant mes dire que cada cura de galil

den esser d'uns dos grams, repartits en 6 a 10 injeccions quan

se facin do 20 a 25 centigrams, i de 6 a 8 quan siguin de 30 a 40

centigrams.

Procedint d'aquesta manera conseguirem Faniquilament del

spiroquet sens produir cap trastorn a 1'organisme si s'han sapi-
gut salvar les poques contraindications que existeixen i que ja
anomenavem en la nostra primera comunicacio.


