
SAPONIF11IIA C'LINICA

pel Dr. LLUIS PAMIES BONET

I

IDEES GENERALS

El present treball de quimoterilpia sobre la tuberculosi hu-
mana, es continuacio d'un altre publicat en els cine primers

numeros dels -Anals de I'Academia i Laboratori de Ciencies
A.U,diques de Catalunya> do l'any 1917, on per primera vegada
s'exposaven els fonaments te()rics, experimentals i clinics do la
Saponifimia.

La Saponifimia la definiem en aquell treball, client: quo te-
nia per objecte, rnineralitzar Ilarga i extensament als organis-

mes per a detenir l'evolucio de Is tuberculosi, i al mateix temps
destruir els lipoides tOxics del tubercul i del seu bacil, per inedi
de la seva total i completa saponificacio.

Convertir aquesta definicib en una realitat, & el motiu del

present troball i encara que d'una manera deficient, natural en
tota innovaciu, crec que lograrenl el fi desitjat de detenir 1'evo-

luci6 de la tuberculosi i Is destruceio dels seas lilroides, eu els

casos clinics quo estiguin en conditions d'dsser a temps, degn-

dament modicats.

II

PROCEDIMENT SAPONIFf1IIC

El procediment utilitzat es el del sulfat de talc llidratat. Ja

experimentabnent va esser el preferit, puix es el pie reuneix,

les conditions mes desitjables. En el primer treball sobre is Sa
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ponifimia, ja varem resoldre la quantitat de sulfat que es podia

injectar a 1'organisme hunla. Aquesta quantitat era de 25 grains

per a dues injeecions hipodermiqucs. For dues injeccions si-

multanies en un malalt, era cosa una mica molestosa i el dia

que varem tenir un aparell injector a proposit, tots 25 grams

van esser posats en una cola injeccio a sota la poll.

La poll humana. flexible i elastica coin es, tolera admirable-

ment be, aquesta quantitat de substaucia medicarnentosa. Per a

evitar-me una de les operations mes enujoses, corn era el pre-

parar i esterilitzar la massa medicameutosa, els Drs. Pages i

Maruny do Barcelona, amb una amabilitat, per a lni, mai prou

reconeguda, em van preparar ones ampolles de 25 c. c., tanca-

des a la flama, i per consegiient d'una conservacih aseptica inde-
linida i que contenien cada una 12'/2 grams de sulfat i el res-

tart d'aigna. Aquests injectables m'hau facilitat molt el poder
realitzar el present trebail, puix la injeccio saponifimica so
m'ha simplificat d'una rnanera grail.

III

Tf]CNICA DE LA tNJECCIO

La tecnica do la injeccio no pot esser mes senzilla. Es to

d'afaitar i desinfectar d'una nranera perfecta la regio. La desin-

fecciG absoluta de la poll per on ha d'entrar la canula, es condi-

eio precise, puix devem tenir present, que la substaucia medi-

camentosa, to d'estar molts dies a sofa la pelt i qualsevol

bacteria que hi entres, faria supurar la injeccio. -

L'aigua sublinrada al 'oo, i i'aigua fenik-ada al barre-

jades a parts iguals per a friccionar la regio, ha sigut sufficient

per a lograr la desinfoccio necessaria, per a quo les injeceions

no supuressin.

La xeringa saponifimica o injectora no la descriurem, puix
cal per a for-se carrec, veure el dibuix quo ,'acornpanya. A(lues-
ta xeringa ha sigut dosinfectada, posant-la abans de for la injec-
cio, ones quantes bores en aigua fenicada al

Per a for la injeccio, el inalalt to d'estar ajegut i do boca te-

rrosa sobre el lilt i lniilor d;intunt d'una taula d'oporacions. Es

neteja la regio lumbar corn havens descrit.

S'agafa la xeringa, es desenrosca el i^asgnet inferior i es

posa l'embol a la part superior,, quedaut d'aquesta mauera el
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cos do la xeringa en disposicio do rebre la substaneia inedica-
ntentosa. S ' entrega . a uu ajudaiit i s'inverteix , procurant quo
cap ilnpuresa atulosferica caigui en el seu interior . Tenint la en

aquesta dispoicio , es pren una atnpollade
25 c. C. i es sacseja furtament, per a que el

sulfat es destrii, i anlb compte es Ilinlen

els dos extrenis, fins a taut quo sigui faeil

el trencar los. Es trenquen successivanlent

els dos extrenls i s'ahoca el sou coutingut

a ('interior do la xeringa. Es fa la nlateixa

operaeio anth una altra ampolla; i ja te-

nim, a l'interior de la inateixa, ols 25granis

tIe snifat. S enrosen of easquet i tenint sem-

pre la xeringa vertical; es donen tons a la

elan de In rosea, fins que no quedi aire en

of, seu interior.

Es elava I'agulla en Ia regie desiufec-

tada, procurant quo penetri degudament a

sota la pelt.

Clavada la canula, so li enrosea la xe-

ringa i ja no es gdostioules que do donar

toms a la clan i on nlenys de dos ntinuts, la

injeccio queda feta. Feta la injeecio, es re-

tire la canula , es nlalaxa una mica in poll,

per a perdre el paral•lelisne del recorre-

gut perla nlateixa; es posy una gota de

tintura de iode a la petita ferida, per a evitar possibles in-

feccions.

Fetes ja, totes aquestes operations, ja no es neceosari que

ens preoeuporn flies do la injecci,',.

IV

CASOS CLINICS

Numero. 1- Magdalena Sere. Tuberculosi molt extensa dels

dos pulmons i anib an vessament pleuritic de tot el costat dret.

Ternperatura vespertina 390. El son estat molt greu. L' edat do

40 anys i d'ofici bugadera. Asilada a I'Ilospital.

Al 23 de Goner do 1918, so Ii va injectar a la regio lumbar

esquerra ; la formula segilent:
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Aigua. . . . . . . . . . . . 50 grams
Sulfat de cal4 hidratat . . . . . 25
mesclat i esterilitz_at.

Al 7 de Mars. la injeccio completament absorbida i el vessa-
ment pleuritic quasi desaparegut . Tot el pullno dret era un
bloc d'infiltracio tuberculosa . Les lesions pulmonars poc modi-

ficades.

Al 8 de Marc, se Ii va injectar altra vegada a la mateixa re-
gio lumbar esquerra ; la formula segilent:

Aigua. . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de calc hidratat . . . . . 25

mese : at i esterilitzat.

Al 30 do Mars la injeccio va absorbint so normalment i les
lesions pulmonary s'han rnodifleat. dosapareixent els estertors

crepitants i suherepitants d'aquelles grans infiltrations tubercu-

loses. La temperatura vespertina la mateixa de 39°. El vessa-

ment pleuritic ha desaparegut del tot. La tos i l'expeetoracio

molt L'estat general molt greu.
Al 1(i d'Abril va morir.

N.° 2. Francisca 13atalla. Tuberculosi dels dos pulmons i

amb grans eavernes del costat dret. Temperatnra vespertine de

`18° a 391) . El sen estat molt greu. L'edat de 34 anys i d'ofiei teixi-

dora. Asilada it I'llospital.

Al 14 de Marc de 1918, se li va injectar a la re,-i6 lumbar
esquerra; la formula segiient:

Aigua. . . . . . . . . . . . 50 grams
Sulfat do call hidratat. . . . . 25

mesclat i esterilitzat.

Al 30 d'Ahril la injeccio absorbida. Les lesions pulmonars
modificades, havent desaparegut els estertors fins. Temperatura
la mateixa. La tos i I'expectoracio

Al 7 de Maig va morir.

N.° 3. Fernando Fernando. Infiltracio tnbereulosa de les
parts altos (leis dos pulmons i amh vessament de les pleures

diafragnrttiques del costat dret. Frgilents hemoptisis. Sense
temperatura. El seu estat relativament bo. Edat 40 anys i d'ofici
cafeter. [,'examen bacteriolilgic dels esputs, detnostra la presen-
cia del bacil de Koch. Visitat al Dispensari de l'flospital. Al
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2C de Juny do 1918, se li va injectar a la regio lumbar dreta la
formula segiient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams
5ulfat de calg hidratat . . . . . 25
mesclat I esterilitzat.

La iujeccio va ser Iota al Dispensari i una vegada feta, tran-
quilament se'n va anar a casa soya. La injeccio no li va privar
ni on sol moment do dedicar-se a les sever ocupacions.

Al 14 do Juliol, la iujeccio molt absorbida i les lesions pul-
monars molt millorades per haver desaparegut els estertors.
El vessament igual. Les hemoptisis van desapareixer a l'endenta
de fer-li la injecciO.

Al 15 Juliol, el malalt, despres do sopar, va tenir un violent

v5mit. A la ribella hi havia cosa d'un litre d'un liquid seros ba-

rrejat amb el sopar, glue antb els esforcos, va ser vomitat. A I'ex-

ploracio es coufirma la desaparicio del liquid de les pleures dia-

fragmatiques.

Al 26 do Juliol, la injeccio estava absorbida; va estar-se uns

quants dies al flit i la cavitat pleural va cicatritzar-se bastant

depressa, sortint de casa al 12 d'Agost, quasi restablert del con-
I atem'ps.

Los lesions pulmonars continuaven sense els estertors i
sense hemoptisis. L'expectoracfo disminuida.

Al 23 do Setelnbre, se li va injectar a la regiO lumbar es-

querra In formula segnent:

Ail; ii a . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat do cal^ hidratat . . . . . 25

niesclat i esterilitzat.

La injeccio va ser feta al Dispensari.
Al 23 Setembro, per punt on havia entrat la canula, sortia

un liquid seros, corn si fos an pus clar. El malalt no es va enfe-

brar i va seguir feat In vida normal. Als tres dies, considerant

que la injeccio podia estar infectada, la vaig obrir per la part

baixa i amb an senzill ap6sit en cine (lies es va curar.

Al 30 d'Abril de 1919 o sigui al cap do sot mesas de la da-

rrera injeccio, vaig t.enir ocasiO de visitar-lo i el sou estat gene-

ral no podia ser m©s espli ndid, les lesions pulmonars coinpleta-

tnent curades i les hemoptisis desaparegudes des do la primera

injeccio.
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Al present, el malalt es considera curat.

N.° 4. Maria Bofaruli. Tuberculosi dels dos pulmons. Sense

temperatura. L'estat general molt decaigut i amb gran enflaqui-

ment. Edat 45 anys i dedicada a les feines do casa. Visitada at

Dispensari.

Al 26 do Juliol de 1918, se Ii va injectar a la regio lumbar

dreta la formula segtient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de calf; hidratat . . . . . 25

mesclat i esterilitzat.

La injeccio va ser feta at Dispensari.

Al 29 apareix la regla, despres de quatre mesos de no to-

nir-la.

Al 10 d'Agost, la injeccio s'absorbeix normalment i en les
lesions pulmonars han desaparegut els estortors d'iufiltracio.

L'expectoracio ha disminuit molt.
Al 12 de Setembre, se li va injectar a la regio lumbar es-

querra la formula segiieut:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de talc hidratat . . . . . 25
mesc'at i esterilitzat.

La injeccio va ser feta at Dispensari.
Al 15 d'Oetubre, la injeccio s'absorbeix normalment, los le-

sions pulmonars sense els estertors d'infiltracio i l'estat general

mes millorat.

Al 20 d Octubre, agafa la grip anib forta temperatura. Se Ii
presenta en pie periode febril una Ileugera hentoptisi. La injec-
cio segueix el curs normal d'al,sorcio.

La malalta aguanta perfectalnent la infeccio i es refa de-
pressa.

Al 11 de Febrer do 1919, se Ii injecta a la regio lumbar dreta
la formula segii.ent:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grains
Sulfat de talc hidratat . . . . . 25
mesclat i esterilitzat.

La injeccio va ser feta al Dispensari.
Al 30 Marc, la injeccio esta absorbida i les lesions pulmo-

nars sense els estertors i I'estat general mes millorat.
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Al 12 do Maig Ia malalta es visitada i el seu estat general es

mante bo, a pesar de quo ella, de natural, es ja disminuida i les

les lesions pulmonars, clinicament, hem de dir que estan cura-

des. La malalta, al present, tambe s'hi considera.
N.° 5. Carme Domingo. Tuberculosi dels dos pulmous.

Sense temperatura. L'estat general bastant deeaigut, a pesar do

ser obesa. Presenta Ileugera alburnina als orins. Edat 40 anys i

d'ofi<ei teixidora. Visitada al Disponsari.

Al 19 d'Agost de 1918, se li injecta a la regio lumbar dreta
la formula segiient.

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat do calq hidratat . . . . . 25

moselat i esterilitzat.

La injeccio va ser f(-,Ca al Dispensari.
Al 21 d'Agost, agafa la grip, que l'obliga a ficar-se al Ilit, del

quo ja no se n Ileva mes.
Al 30 d'Agost, Ia malalta presenta simptomes de catarro

gastro-intestinal amb temperatura vespertina.

Al It de Setembre, la injeccio absorbida; I'albnmina dels
orins havia desaparegut i les lesions pulmonars sense els es

tertors, a pesar do no sor alinientada mes que amb Brous i llet.

La tos i 1'expectoraci6 quasi que han desaparegut.
Al 23 de Setembre, va morir amb simptomes d'insuflei6ncia

cardiaca i sense haver-se pogut ref,•r do Ia injeccio gripal.

N.° 6. Rosa Anguera. Tuberculosi dels dos pulnions. Febre

vespertina de 38°. L'estat general molt decaigut. Edat 20 anys i
d'ofici cosidora. Visitada al Dispensari.

Al 22 d'Agost de 1918. se Ii va injectar a la regio lumbar
dreta la formula seg6ent:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de calc hidratat . . . . . 25

meselat i esterilitzat.

La injeccio va ser feta al Dispensari.

Al 28 d'Agost se li presenta la rnenstruaci6 que, com mai li
havia succeIt, se li avenga 6 dies.

Al 26 de Setembre, la injeccio completament absorbida,
les lesions pulmonars sense els estortors d'intiltraci() i l'estat
general bastant millorat. La febre vespertina no es va modiflcar.
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Al 15 d'Octubre, per casualitat ens vain trobar i vain que-

dar per at dia que fariem la segona injeccio, puix deia ella que

havia trobat gran millora en la seva respiraci5.

Al cap do pots dies agafa la grip, es complica de bronco-

pneumonia i mor el 26 (l Octubre.

N.° 7 Josep Capons. 1'uberculosi molt extensad els dos pul-

mons. Temperatura vespertina 38°. Estat general molt desno-

trit. Edat 33 anys i d'ofiei carreter. Asilat a ('Hospital.

AI 18 de Desembre de 1919, se Ii va injectar a la re-i6 lunn-

bar dreta, la formula segiient:

Aigua .. . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de talc hidratat . . . . . 25

meselat i esterilitzat

Al 10 de Goner do 1919, la injeccio) s'absorbeix normalmont,

1'expectoraci6 disminuida i els estertors pulmonars menys ma-

nifestos.

El malalt molt decaigut i am[) simptomes d'insufleiencia

cardfaca.

Al 15 de Goner va morir.

N.° 8 Encarnacio Rometi . Tuberculosi avencadissima (leis

dos pulmons . Temperature de 39° a 40°. Estat molt greu. Edat

30 anys i d ' otiei lnitjonera . Asilada a (' Hospital.

Al 12 de Fobrer do 1919, se li va injectar a la regio lumbar

dreta, la forinula segilent:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat do talc hidratat . . . . .
mesclat i esterilitzat.

24 »

Al moment de her la injeccio, la inalalta no va guardar la

quietud deguda i es va trencar la c"Inula ocasionant aquest con-

trate!nps, que no m©s entressin a sota la pelt uns 10 grams de

Sulfat.
Al 20 de Marc la petita injeccio estava absorbida i cap Ino-

difIcacio vain observer en el proc©s tubercutos.
Al 26 de Marc va morir.

N.° 9. Valentina Llopis. Tuhcrculosi pulmonar incipient

del costat dret. Sense temperatura. Estat general molt decaigut

i molt desnodrida. Edat 32 anys i d'ofici minyona. Asilada a

l'IIospital.
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Al 26 de Setembre do 1918, so li va injectar a la regio lum-
bar dreta la formula segiient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams
Sulfat de calc bidratat . . . . . 25
mesclat i esterilitzat.

Al 6 do Novembre la iujeccio absorbida i les lesions pulmo-
nars, per faltar els simptomes do fusio, o sigui els estertors, no
era facil apreciar-ne les modificacions. L'estat general molt mi-
11orat.

Al 17 do Desembre se li va injectar a la regio lumbar es-
querra la formula segiient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams
Sulfat do talc, bidratat . . . . . 25
lileselat i esterilitzat.

Al 8 de Febrer de 1919, l'injeccio absorbida i el seu estat
general limes mlllorat.

Al 10 de Febrer, se li va injectar a ]a regio lumbar dreta
la formula segiient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de calq bidratat . . . . . 25

meselat i esterilitzat.

Al 20 de Marc , la iujeccio absorbida i l'estat general no po-
dia esser mes satisfactori.

Al 10 d'Abril, se li va injectar a la regio lumbar esquerra,
la formula segi.ient:

Aigua . . . . . . . . . . . 50 grams

Sulfat de calty, bidratat . . . . . 25

meselat ] esterilitzat.

Al 21 d'Abril surt per la petita ferida per on va entrar la
eanula un liquid seros, semblant a on pus elan. La malalta no
estava gons enfebrada. Vaig espremer una mica la petita tumo-
racio sortint una poca serositat. 1?s posa una gota de tintura de
iode a la petita ferida i, amb gran sorpresa, la iujeccio va absor-
bir-se nornlalment, cons si res hagues passat. Aquesta serositat,
semblant a pus clar, deu ser el liquid natural quo es forma
l'interior de l'injeccio.
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Al 7 do Marc surt do ('Hospital anrb la injeccio absorbida,

les lesions pulmonars do tuberculosi incipient completarnent

desaparegudes i 1'estat general no podia ser Hies floreixent,

havent augmentat 11 quilos de pes.

V

RES(JM

Per a compendre eI resultat do la nredicacio saponifimica,

hem de tenir molt present el primer treball publicat en els

Anals. En ell determinavenr d'uua manera clara i precisa el eonr

i el perdue do la Sapouifiulia. Els fees clinics responen alnb

perfecta llogiea als principis per ella sentats.

Per a -,implificar resumirem els efectes de la medieacio sa-

porifi:mica en tres parts: I.a, efectes locals do la injeccio; 2.aefec-

tes al procos tuberculos, i 3.", efectes a I'estat general.

1." Els efectes locals do la injeccio no poden ser mes ino-

fensiu. Facil es de compendre 1'abultament quo poden for de

moment 75 grams de substancia a sota lx poll.

Encara que no d'una manera molt precisa, per no ser mol-

tes les injections realitzades, es comporten d'una manera dife-

rent les polls primes i les polls grasses.

Los primeres. per ser mes elastiques, se'Is hi acunrula rues

qualtitat de liquid, producte de les eorreuts capil•lars, d'osmosi

i en,Iosmosi i potser tanrbe de complexes reactions organiquos,

difieil de procisar.

Aquesta acumulacio de liquid arriba a vegades a ser lo su-

ficient per a que, a I'exploracio, dono-ui la sensacio de fluctua

cio; i per a qui no couegues el procediment, creuria que la in-

jeccio ha entrat en sapuracio.

En les polls grasses I'acumulacio do liquids, quasi en totes,

no ha sigut apreciable, quedant la massa medicamentosa corn

enlpotrada en el teixit adip^5s.

El dolor ea molt pot, mes aviat es una sensacio d'abulta-

ment als primers dies i que no destorba, a tots els malalts me-

dicats quo no feien (lit, de dedicar-se a les seves ocupacions.

Es clar quo si un rnalalr tingues ones ocupacions d'acotxar-

so continuanient, no li fora possible realitzar-les fins que fossin

lassats alguns dies.

Aquest punt del dolor den ser de poca importancia, puix



300 Tercer Cungres de Merges de Llengu. Catalan.

tots els modicats quo hall sobreviscut a la primera in-
jeceio, insisteucia han demanat roves injections.

La substhncia medicamentosa, o siguin els 25 grams do
sulfat do talc hidratat, tarden de 30 a 40 dies en absorbir-se. El
eontratemps mes desagradable es que la injeceio supuri, pero
ja hem vist quo una senzilla obertura amb el bisturi a la part
baixa i una senzilla cura, son suficients per a quo en pots dies
quedi tot curat i en disposicio el malalt de tornar a ser me-
dicat.

Mai en cap injeceio lie vist quo quedi a la pell nodul o in-
duracio, encara que vingui la supuracio.

El punt d'eleccio per a for les injections, ha sigut en tots
el malalts la regio lumbar dreta o esquerra, sense voter dir
que no es puguin for en altres regions, en circumstiincies espe-
cials, pero per als individus que no han de for llit, crec que es
la regio quo podom espertr mes bons resultats.

2.a Els efectes als procesos tuberculosos, no poden ser
mes importants. Dostruir els lipoides tuberculosos, ja haven)
dit moltes vegades que ha de ser altameut beneficios.

En tots els malalts, per greus quo liagin estat. quail la in-
jeceio esta en !a plenitud de la seva eficacia, que es al final de
la seva absoreio, els procesos tubereulosos pulmonars han per-
dut els estertors d'infltraeio i, per a dir-ho d'una inanera vul-
gar, s'han assecat i corn a consegiiencia lldgica ha disnliuuit la
expectoracio.

Aquest efeete taut beneficios per a la curaeio de les lesions
tuberculoses, s'ha repetit sempre i en alguns malalts d'una ma-
nera taut complete que dificil fora en aquelles circumstancies,
diagnosticar-los cilnicarnent de tuberculosos.

Ja es compren quo les cavernes pulmonars no poden ser

tant rapidament modificades, pet-6 segurament quo la seva Ila-

gada superficie, infiltrada do petits tuberculs, tambe to de ser

modiflcada, on el sentit que Ito son les grans infiltrations.

La explicacio d'aquest efecte de la medicacio saponifinlica,
no la farem, puix hauriem de recordar i repetir tota la part tee-
rica del primer treball publicat en els Anals.

3.a Els efectes (leis procodiments saponifinlics a l'estat ge-
neral no poden ser mes beneliciosos, ja que ells logren una mi
neralitzacio rapida dels mitjans interns i destrueixen els efee-
tes toxics dels lipoides tuberculosos.

Una mineralitzacio tan intensa i lograda d una ntanera ar-
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tificial , que esta a la rostra nla sostenir-la tot el temps que ens

-cmivingui, to do repercutir necessariameut en la salut general

dels malalts . I aixi ha passat en els malalts que estaven , i enca-

ra d'una manera molt relativa , on conditions do ser tractats,

que tots ells han millorat d'una manera molt evident.
En els casos greus minats per la febre i retuts per les su-

puracions pulmonary , quo nomes han viscut el temps necessari

per a fer - los una sola injeccio, cap millora s ' ha apreciat en e

seu estat general. I no podia ser d'altra manera, puix als proce-
diments saponifimics no els hi hem d'atribuir virtuts que no
encaixarien amb el fonament quimioterapic que guia el present
treball.

Per tot el que portem dit i fent un resum total dels casos
clinics observats , podem assegurar que el procediment saponi-
fimic del sulfat do talc hidratat es completament inofensiu i
que com a curatiu , eal nomes recordar els efectes produtis en
els malalts dels nnmeros 3, 4 i 9, que no poden ser mes demos-
tratius de 1'eficacia de la nova via quimioterapiea que d'una ma-
nera tan rational i lldgica determina la Saponifimia.


