
TI ACTAMENT DE LA PARASIFILIS PEL MERCURI

I PEI, IODUR POTASSIC

pel Dr . P. VII ANOVA

Al gran sifiliograf frances. Dr. FOURNIER, correspon el me-
rit d'haver estudiat abans que cap altre un grup de malalties
que designs amb el nom d'afeccions parasi frlitiques. Cal llegir
amb detencio els formosos treballs quo publics referents a
aquest assumpte, les innombrahles discussions, qualques Vega-
des violentes, amb que intervingue a fi do defensar la seva
concepcio per a convencer-se del gran talent do qui es encar
avui dia, rnalgrat no existir, el gran mestre do la sifiliografia,
puix es sempre precis acudir a sa monumental obra quan es vol
estudiar a fons qualsevol assumpte de la nostra especialitat.

Pero en les epoques en que. FOURNIER descrigue aqueixes
malalties, no es coneixia encara l'espiroqueta, factor etiologic
unit do les inateixes, i per tant, NOGUCIII no n'havia pogut tro-
bar en els cordons posteriors de la medul•la, cem el va trobar
mes tard. Ni tampoc LEVADITI 1'havia vist en el cervell. Ni
molt menys es coneixien els formosos treballs d'aquest autor
sobre la dualitat del virus sifilitic, un Wells d'accio especialment

neurotropa, encar que pugui atacar els altres sistemes, pero per
sa predileccio sobre el sistema nervios, faria la sifilis produida
per aquest espiroqueta, mes greu.

Aixi no es estrany que creies que les afeccions parasifiliti-
ques, si be eren quasi sempre d'origen sifilitic, no ho eren pas
de naturalesa. Per a ell no reconeixien com a causa unica la si-
fiiis, sing que podien intervenir-hi diferents factors etiologies.
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S'argumenta en dita epoca que els accidents comuns de la sifi-

lis eren deguts a un microbi , i que els altres , entre els quals

devien inclouro ' s les afeccions parasifilitiques , serien producte

d'una toxiua segregada per aquest microbi. Avui sabem d'una

manera positiva que aixo no es cert.

L'erro de FouRNIER sigue el creure que no obeien at trac-
tament mercurial , ni at iodurat , si be en alguns dels seus tre-
balls es veu que no ho afirma amb completa conviccio , coca no
estranya tractant- se d'una intel•ligencia tan perspicac corn era

la seva, corn ho va demostrar avengant - se a les investigations

de laboratori, innombrables vegades.

Peru en honor a la veritat, devem dir que, malgrat la bri-

llantesa do l'argurnentaci6 del gran sifiliograf frances, no causa

gran troball demostrar l'erroni de ses afirmacions , car la tabes

i la paralisi general, podem dir que son manifestations do la si-

filis, accidents d'aqueixa malaltia, de la mateixa manera quo ho

es un goma de la poll.

Tant des del punt de mira etiologic, corn do l'anatomo-pa-

tologic, co'n del terapeutic.

Les estadistiques dels diferents actors coincideixen quasi

unanimament en considerar la sifilis corn a causa unica de la ta-

bes i de la paralisi general.

Respects els arguments anatomo-patologics, per a diforen-

ciar la sifilis banal do la parasifilis, creiem amb RoussY que tot

ds giiestio do temps, de duracio del proces. no perque siguin

arterials o parenquimatoses. Respecte at tractament, direm,

que un goma de la pell curara deixant una cicatriu en els con-

tres nerviosos , inutil es dir les consegiiencies gravissimes que

tindra.
Nosaltres acceptem les idees do RAVAUT. Si la tabes i la pa-

ralisi general resisteixen tots els mitjans terapeutics fins avui

coneguts, no es perque les lesions siguin parenquimatoses, sing

perque es diagnostiquen massa tard, en un moment en que

les lessions anatomiques estan ja constituides o be,que cel•lules

indispensables a certes funcions son destruides, i tambe, per-

que l'espiroqueta, protegit per determinades substancies qui-

miques, es mss resistent als mitjans terapeutics do que avui

disposem . Do tot to dit, es despren que, si nosaltres poguessim

destruir tots els espiroquetes dels centres nerviosos del tabetie

o del paralitic general , at malalt so'l podria considerar curat



370 Quart Congres de Melges de Llengua Cataluna

biologicament, pero moriria per presenter lesions incompati-
bles amb la vida.

Per aixo es indispensable de coneixer en el proces de la
neurosifilis, el que RAVAUT ha anomenat face preclinica, en la
qual es possible poder aconseguir molt en be del malalt.

La fase preclinica comenga amb les primeres lesions pro-
duides per 1'espiroqueta, pero no es traduoix per cap simptoma
extern. Aquest periode pot esser, i es, generalment, de Ilarga
duracio. Durant ell, els orgues atacats degeneren, esdestruei-xen

i no rnanifesten llur estat patoldgic fins mes tard, en que
apareix el primer signe clinic, entrant en altre, periode que.
s'iia anomenat lase c/inica.

Dones be, aqueixa lase preclinica cap despistar-la si es vol'
for obra util, tenint avui dia mitjans per a conseguir-ho i de
que jo avui no in ocupare per no ser incumbenciade ma po-
nencia.

Tampoc he de parlar del tracta`ment, avui tart en yoga,,
dels salvarsans, ni do la medicacio per la via cefalo-raquidea, ja
que ho tractaran companys competentissims.

Solament he do ocupar-me del tractarnent mercurial i del
iodurat.

El tractarnent mercurial, pot esser util en la paralisi?
Aixo ha sigut molt discutit, acceptat amb entusiasme per al-
guns, ha sigut rudament combatut per altres, quo ban dit quo
no solament era inutil, sing sumament nociu, fent evolucionar
mes rapidament la malaltia fins al desenliac fatal.

Avui dia la immensa majoria d'autors contesten a nostra
pregunta d'una manera afirmativa, si be no tots amb el mateix
entusiasme. Heu's aqui algunes de les opinions mes autorit-
zades:

Ei Dr. MAURICE FAURE (de Lemalou)-que pot tenir una
gran exporiencia pel floc on exerceix - en un treball presen-
tat al Congres International de Medicina, celebrat a Londres
en 1913, diu, que es poden obtenir del tractament mercurial
molts bons resultats, donant la preferencia a les sals mercurials
solubles i en solucio aquosa a la dosi do 1 a 5 centigrams, admi-
nistrades cada un o dos dies, car aixi es poden evitar sempre
els accidents que poden ocasionar les sass insolubles, quo es
deuen donar a major dosi. El tractarnent arsenical no pot supri-
mir el mercuril, corn tampoc aquest 1'arsenical. Els dos son
utils i es conseguiran millors resultats combinant-los.
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El Dr. CARL CAMP, en el Medical Record, 21 Novembre 1914,
diu, que el mercuri administrat en injections , es probablement
tan segur corn qualsevol altre rnetode terapeutic i no exposa a
cap perill. Casos do tabes han romas estacionaris coerces al trac-
tament mercurial, el liquid espinal algunes vegades es modifi-
cava favorablement.

El mal-haurat Dr. GAUCJER, en un lluminos treball publicat
en els Annales des Maladies Vencrienues, n.° 5, 1916, diu:

LeC La paralisi general es sempre sifilitica, sifilitica ter-
ciaria i no parasifilitica , sifilitica d'origen i do naturalesa.

2.°n El tractament mercurial i el iodurat, particularment
el mercurial , esta sempre indicat en tots els casos de paralisi
general; no pot esser mai nociu i sempre pot esser util.

3.e1 El tractament tarda molt do temps en deixar sentir els
seus efectes, d'aqui la necessitat de continuar el tractament amb
constancia. durant anys.

4.rt Fins quan el tractament ha produit bons efectes, quan
is malaltia sembla ha sigut detinguda, el tractament mercurial
deu continuar - se indefinidament , anib intermitencies , per pre-
venir les recidives , per consolidar Is curacio , fins per augmen-
tar, si es factible, el retorn de les facultats ja atacades. Cita
dues observations , apoiant son raonament , i acaba:

1.er No es just , avui, dir que is paralisi general sigui incu-
rable.

2.on El tractament mercurial de ]a paralisi general deu
esser continuat indefinidament.

BABINSKI creu que els tractaments especifics , el mateix l'ar-
senic, que el mercuri , que el iodur , no exerceixen cap accio cura-
tiva sobre la paralisi general on el periode nomenat d'estat.

No pot dir el mateix respecte al tractament mercurial en el
periode initial, car pot citar un cas a favor d'aqueix tractament.
Cu do ses malalts presentava feia deu ant's signes indubtables
de paralisi general: signe d'ARGYLL, trastorns de la paraula, estat
mental debilitat . Un tractament mercurial instituft prompta-
ment i despres regularment contiuuat , sembla que va conduir a
una cnilloria molt sensible . Va persistir el signe d ARGYLL, pero
1'estat intellectual va millorar molt.

El Dr. ROBER BING, de Basilea, opina que al principi de la
paralisi general el tractament mercurial exerceix a voltes una
influencia favorable , les remissions essent mes frequents i mes
pronunciades on els casos sotmesos a aquest tractament quo on
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els que no ho han sigut. Usa sempre el mercuri amb extrema

prudi ncia i solament on injections solubles, bi-iodur general-

ment, per poder parar immediatament I'accio del medicament.

El que si es cert, es que aquest tractament es sempre inofensiu

i que mai se li poden imputar els accidents greus i impressio-

nants que jo lie vist produir una dotzona de vegades amb les

injections de salvarsan.

Cita mants casos en apoi de son raonament.

Per avatar millor el criteri terapeutic que mes tard sostin-

drem, no podem deixar en silenci les valuoses opinions emeses

en Is reunio de Is Societat de Neurologia celebrada ultimament

a Paris per tractar especialmeut de is giiestio que debatem.

Segons TissIER i BLONDIN, al principi de la paralisi general.

quan el diagnostic ofereix dubtes hom s'ha d'agafar at tracta-

ment coin un naufreg at tauio de salvacio.

Quan la paralisi general esta confirmada, quan el diagnos-

tic no ofereix dubtes, alguns autors son encara partidaris del

tractament mercurial, pero la majoria son d'opinio eontraria.

En el periode preataxic do la tabes, I EMOINE, LEREDDE i

BABINSKI han vist malalts molt millorats despres d ' un tracta-

ment molt Ilarg: desaparicio dels dolors fulgurants, de les crisis

vesicals, dels dolors gastrics, etc.

En el periods d'estat si is tabes ofereix una marxa lenta i si

el malalt suporta bo el mercuri, es pot esperar, sing obtenir Is

curacio: alrnenys un atur en son desenrrotllament . Si ofereix

una marxa rapida, l'accio del mercuri es d'ebil, nul•la i tins pot

esser nociva.

Per a MARCEL el tractament mercurial produeix en

certs malalts fatiga i aflaquiment.

Ei Dr. CARLE, de Lyon, mostra preferi^ncia pet inercuri en

el tractament de la sifilis nerviosa especialment en el tracta-

ment de la sifilis nerviosa especialment en sos aments.

Tal vegada aixo gs degut als excel•lents resultats obtinguts amb

el benzoat i el bi-iodur del mercuri i als dos fracassos que ha

obtingut amb 1'arsenobenzol.

GOBEAU, usa sempre contra la sifilis, sigui el periode que

sigui, el tractament mixte amb els tres agents mes poderosos

que posseim : el mercuri, l ' arsenobenzol i el iodnr potassic. I en

certs casos, un quart agent, el fosfor. Aixi d'aquesta manera

anem contra la mercurio - resistencia que poden adquirir certs
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espiroquetes. Demos, el bon resultat del tractament mercurial

ha sigut reconegut per tots els sifiliografs.
El professor PEYRf, de la nostra Facultat de Medicina i el

Dr. RoDRIGUEZ tambo d'aquesta, usen solament el tractament

mercurial en el periode initial de la malaltia i quan es factible

administren el mercuri a altes dosis.
LEREDDE (1), quo no r^s gens sospitos, diu, que l'accio cura-

tiva del mercuri en els tabetics es tan certa com la de I'arseno-

benzol. La seva innocuitat es igualment indiscutible a condicio

que sigui molt ben manejat.
Es, per taut, quasi per unanimitat, corn hem dit ja, quo

s'accepta la utilitat del tractament mercurial en la pari lisi. 1:1

iodur potassic ja no obto tarts sufragis. Els altres medicaments

auxiliars, fosfor, etc., ja no son medicaments espiril•licides i per

tart mereixen un Iloc molt secundari, per la qual cosa no ens

ocuparem d'ells.

El qui tingui alguns anys de practica, haura vist segura-
nient duraot ella, malalts afectes de parh(lisi general progressi.

va, i mes particularment encara, tabetics, quo han conseguit

viure molts anys, merces a un tractament mercurial fet amb fe,

o sigui, a dosis suficients i continuades Ilan), temps. S'hi han

pogut veure desapareixer els greus simptornes que s'havien ja

establert, com les crisis fulgurants, els dolors gastrics, la debi-
litat intellectual, eic. Fins pot creure's quo s lean obtingut vori-

tables curacions, encara que aixo, sols excepcionahnent.
Pero no s'ha d'oblidar que el secret de 1'exit del tractament

consisteix on instituir - lo el mes aviat possible, valent-nos de
tots el mitjans posats at nostre abast i que RAVAI T T ens ha
donat a coneixor i ha descrit d'una manera magistral . En aquest

periodo podrem aconseguir algunes vegades la euracio i moltes
detenir el procos : fer dosapareixer simptomes que s ' havien ja
iuiciat: retardar la malaltia, fent la seva evolucio molt mos pau-
sada. Ja FoURNIER amb la seva clarividencia ho havia previst,

oncara quo per compendre ' l es necessita saber llegir entre
rattles.

En arribar a la fase clinica do RAVAUT, pensem tambo coni
I3LONDIN que hom ha d'acollir - se at tractament mercurial, com
un ni ufreg at taulo de salvacio , pero no cat fer - se massa il.1u-
sions, car algunes vegades aconseguirem molt poca cosa, i en

I LEBEDDE: Le Duuiainc de la S?/pihlis , pag. 14.
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altres fins potser que haguem de sospendre el tractament mer-

curial per inutil i tal volta per nociu.

Sentada ja en principi is utilitat del tractament mercurial

en la paralisi , quina forma d'administracio creiem preferible, i

quips compostos mercurials semblen ser els millors , taut des

del punt de vista de llurs efectes terapeutics, com de llur tole-

rancia?
Qualsevulla que sigui la via d ' administracio o sigui quin

sigui el compost mercurial em pleat podra donar efectes cura-

tius. Diem aixo perque cal no considerar•se desarmat quan no

es pugui utilitzar el compost o la via que sigui de la nostra pre-

ferencia. Per intolerancia per certs preparats o per alguna via

d'introduccio, i fins, tal vegada per conditions economiques o

socials, pot succeir que haguem de sospendre parcialment o

total un metode terapeutic que creiern el millor per al

Creiem nosaltres quo la via endovenosa es una do les pre-

feribles, i llavors es den recorrer al cianur o at bi-iodur d hi-

drargiri que son els preparats millor tolerats i dols quals pot

obtenir se'n el maxim efecte terapeutic. La dosi a emplear es la

d'un a dos centigrams , donats cada un o dos dies. En c.asos ex-

cepcionals es podrh augmentar o'disminuir la quantitat de

medicament. Es logic que deuen servir-nos de guia en les dosi,

els efectes terapeutics obtinguts i la reaccio que presenti el

malalt o sigui la seva tolerancia, pero sempre devem tenir en la

nostra ment l'obligacio que tenim de subministrar al malalt la

major dosi possible de medicament, sense arribar a la toxicitat.

Quan per insuticiencia de venes, per intolerancia o per altra

causa qualsevulla no poguem valer-nos de la injeccio intrave-

nasa acudirem a la injece,i,o subeutanea o intramuscular valent-

nos dell compostos mercurials solubles: bi-iodur, benzoat,

biclorur, oxicianur, etc. Per a nosaltres els dos primers rnerei-

xen esser els elegits. La dosi sera quelcom major que per la via

venosa, pero servint-nos tambe de guia els resultats terapeutics

aconseguits i la reaccio produida sobre l'organisme. Les injec-

tions es faran cada un o dos dies.

Els compostos mercurials insolubles per be que en general

no mereixen tan la nostra estima per les fortes reactions a que

poden donar lloc, tambe podran esser utilitzats , amb cautela,

particularment l'oli gris, que es una formula fheilment maneja-

ble i prou be tolerada pel malalt. La dosi de mercuri a adminis-

trar sera la d'un centigram pro die, fent-se les injections cada
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5 o 7 dies, i millor dada 5 dies, conseguint aixi probablement

que siguin millor tolerades. Els altres preparats insolubles, a

excepcio del salicilat que l'havien usat en combinacio amb

i'arsenic, no els hem utilitzat mai on la parasifilis.

Los frictions mercurials constitueixen per a nosaltres un

tractament d'excopcio, oferint grans inconvenients, un d'ells, el

mes important do tots, el no poder saber la quantitat de mer-

curi que absorbira on cada una do les mateixes; aixi de vega-

des veiern produir se una estomatitis intensissima at cap de 4 0

5 friecions, coin no la veiem produir-se mai altres vegades. La

seva caracteristica, dones, es la d'esser un procediment orb,

que obliga a anar a tanteigs. Per taut, quan ens veiem obligats

a recorrer a ells prescriurern tan sots de 2 a 4 grams per dia

d unguent mercurial doble, vigilant molt ols sews efectos. No

haig do negar quo algunes vegades podran ser-nos molt fitils.

La via gastrica tambe l'emplearem sots excepcionalment,

coin complement dels altres procediments terapeutics i a vega-

des coin a substitut, per exempla quan at malalt se li facin fati-

goses les injections o les frictions, car tenint on compte que el

tractament de In parasifilis ha d'esser do Ilarguissima duracio,

ens hauriem de valor de tots els metodes d'administracio del

mercuri i encara gracies que el malalt pugui suportar-lo. El

bi-clorur, el proto-idur, i el benzoat son els compostos mes

emplcats.

No ens valdrem, quasi mai, sots molt excepcionalment, do

les altres vies d'administracio del mercuri, franel•les, suposito-

ris i ovuls mercurials i molt menys do les candeletes sub-pre-

pucials, car ultra la seva poca activitat terapeutica, constituei-

xen metodes orbs, pareguts a les friecions.
Del iodur potassic devour dir que per be que les seves qua-

litats curatives no puguin equiparar-se a les del mercuri me-

reix no obstant I'honor d'esser citat, essent just no oblidar-ho

car es un bon auxiliar del mercuri at qui presta sons dubte bona

ajuda. No es per tradicio que nosaltres i'empleem, sing perqu'

el creiem molt util.

La dosi a que deu donar-se es la de 2 a 4 grams at dia. Les
dosis manors les creiem insuficients , les majors les considerem
inutils i potser que siguin nocives.

Si es presente-sin trastorns gastrics emplearem les pildo-

res queratinitzades que no essent atacades pet sue gastric, arri-



376 (Quart Con;res tie Metges 3e Liengua Cataluna

ben integres al budell, essent llavors ben tolerades i verifi-
caut-se igualinent l'absorcio del iodur.

En canvi quan hi hagi intoxicacio iodica•iodisrne-cosa
desgraciadament molt fregiientissima-baurem de recorrer als
compostos iodo-organics i encara grades que aixi pugui supor-
tar-se el iode, constituint aixd un contratemps, car la seva
accio terapeutica es indubtablement inferior a la dels iodurs.

El iodur potassic podra user administrat junt amb el rner-
curi, constituint el tractatneut denominat mixte. Pero prefe-
rentinent es donara en els intervals de les cures mercurials
durant 10, 15 o 20 dies.

CONCLUSIONS

1. Creiem indiscutible la utilitat del tractament mercu-
rial, en la parasifilis.

2.a Per obtenir el miixim d'efecte cal instituir-lo 1'abans
possible, procurant despistar la fase clinice. En aquest moment
es possible d'aconseguir fins la curacio. Mes tard podrem sole-
ment aspirar a assolir for evolucionar mes lentament la
nialaltia.

3.a !-a via endovenosa es la d'eleccio per a l'adininistracio
del mercuri. Les altres ens serviran solament coin auxiliars.

4.a El iodur potassic tambd podra ser-nos util I mai devem
oblidar-lo.

I


