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NERVIOSA

pet Dr . JAUME PEYgI

Pocs sisternes a. l'organisme sou tan independents coin ho
es el sisterna nervios central; el liquid aracnoidi cefalo-raquidi
producte endotelial, independent del sistema limffi,ic de la pia-

mare, contra el que es creia; aquest sisterna via do desaiguament
limfatic, de dificil desaiguada, que ha de passar necessariament
pels limfatics del peri-neure do les arrels raquidies i finalment

el si.steyna arterial terminal sense col-laterals; vetaqui les carac-

teristiques quo donen independeneia at sisterna nervios central.

Aixo explica que l'aport del treponema quedi estancat i ses

toxines mal drenades, i explica l'empapament parenquimatos

primitiu en els casos de preparacio patologica del sistema

nervios i explica la resistencia at tractament.
Aquesta resistencia at tractament suposada per les difi-

cultats d'aport dels medicaments i la demostrada impermea-

bilitat de les meninges als mateixos, ha fet que s'hagi pensat en

la terapeutica nerviosa topica.
Nosaltres digudrem ja fa anys, convenquts que certes

lesions sifilitiques quo resistien at tractament general mercurial

es curaven amb la cura mercurial topica, que si ens trobessim

en conditions de col-locar mercuri a dintre la medulla, deuria

fer-se.

De fet fa ja ara un llustre que s'ha comengat d'intentar la
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cura directa raquidia o els tractaments de permeabilitzacio de
les meninges perque aquests medicaments penetrin.

Nosaltres creiem quo uns i altres procediments tenen un

mateix mecanisme d'aecio; els procediments de permeabtlitzacio
indireeia (tuberculina, febre recurrent) obren com els de per-
aneabilit.zacio directa o sigui la injeceio intra-raquidia, quo no obra

pas per la calitat del medicament, sing per l'accio irritant del
anateix que provoca la permeabilitzacio meningea. A aquests
procediments s'lhi ajunta un altre, o sigui el procediment do
manxiula, Qo es, el d'una deplecio medullar per extraccio massi-
va del cefalo-raquidi despres d'una injeceio massiva endovenosa
del medicament.

A. I'ROCEDIMENTS DE PFRMEARIGITZACIO INDIRECTA

Es coneguda des de fa anys la influencia beneficiosa sobre
la psicosi de les afeccions febrils. WAGNER ha pensat d'emplear
el proeds febril produit per la tuberculina per at tractament de
la paralisi general. (1).

Divideix els casos entre malalts sospitosos do tubarculosi,
en els quals inicia la dosi de la T. A. at 1 per 1000 per augmentar
si la reaccio febril no es major de 37' doblant les dosis fins a la
concentracio at I per 100.

En els no tuberculosos comen4a at 1 per 100 i si no hi ha
reaccio febril es pot augmentar doblant o quadruplicant la dosi
fins a obtenir reaccio termica, pero deturant-se quan es pre-
senta temperatura durant 4 o 5 dies.

Dona les injoccions a la pelt del dors i una cada dos dies.
Administra aleshores el mercur.i elnpleant el saccinamidat

de inercuri (2 centigrams) cada dos dies fins a 25 injeccions.
Diu 1'autor que ha obtingut excel•lents millories psiquiques.
WAGNER VON SAUREGG (2) va infectar als paralitics amb plas-

rnodies de la materia, procediment clarament nociu i PLAUT
i STEINER (3) utilitzen els espirils de la febre recurrent quo per
altra part es sabut que amb qualsevulla dels arsenobenzols son
facilment extingits i no poden esser nocius.

(1) Die tuberculine-quecksilber Behandlung der progressiven Paralyse. Terapeutis-

she Monatschrift, gener, 1914.

(2) Ueber Einvirkung der Malaria auf progressive Paralyse. Psy. neurol Wochen,

tyiR-19).

(3) Rekurrensinfektioncn bei Paralitiker (Zeit;. f. d. g. Nett U. Psyc.- 12-1g161).
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Aixo es fonamenta en que determinen els espirils reaccions
violentes i ajudats desprds pel tractament especific corms
d'ambdues infections dona floc a una remissi0 o potser curacio
del procds torpid escleros (ds clar quo no es podra proposar ni

aquest ni cap proeediment per a curar els elements parenqui-
matosos degenerats, punt do partida cabdal do la tabo-paralisi).

No tenim experiencia personal d'aquests procediments de
permeabilitzacid.

B.-PROCEDIIIIENTS DE PERMABILITZACIO DIRECTA

INJECCIONS ARACNOIDEES

No anirem a discutir prioritats; SICARD el eomensa d'usar

teoricament en 1900 i MARINESCO comenSa. amb el serum sal-
varsanitzat, d'usar-lo en 1910.

Des d'aleshores son molts els autors que han usat Pintra-
raquidi; en el nostre servei d'hospital fa ja tres auys que el

comencarem d'usar encarregatit-se el Dr. RoDR[GVEZ ARIAS do
la practica del tractament.

El fonament ds el d'arribar directament amb el medicament

especific, mercuri o salvarsan, als focus especifics del sistema

nervios central mds resistents i mds isolats del torrent general

sanguini i d'acarreig lifmatic.

Ja hem dit quo amb tot i aixo creiem que el mercuri o
l'arsenic de la intraraquidea no produeix siuo una irritaciO

meningea quo pot dsser beneficiosa per als processos escle-

rosos i que per altra part produeix una permeabilitzacid de les

fulles aracnoidals quo permeton en cures posteriors i imrnedia-

tament anteriors la fixacio i la maxima accio dels medicaments

administrats per via hematica.

En principi, dones, tota terapeutica intraraquidea den
constar de dos moments. tin primer moment de permeabilit-

zacid i un segon moment d'aprofitament d'aquesta permeabilit-

zacid per a instituir una terapeutica intensiva per via hematica

o intramuscular novarsenical o hidrargirica.

lecnica A).-Es praetica la puncio lumbar; preferible la

inter-espinosa a la lateral. Es poden extreure de 25 fins a 80 c. c.

de liquid cefalo-raquidi que es recullen en un vas esterilitzat.

L'extraccio d'aquestes dosis massives es proposa decompri

mir el cervell, drenar els tOxics acumulats i sobre tot permeabi-
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Lil:.ar nullor• els pleases coroides i en general les meninges; per
aixo es la practica recomanable.

5 e. c. d'agnest liquid es barregen amb el serum mercuria-
litzat o salvorranitzat i es reinjecta tot plegat.

Es pot injectar quantitat petita 5 a 6 c. c. en total de liquid
cas on el qual es fa amb xeringa, o en quantitat grossa, flavors
©s milior emplear el proeediment RODRIGUEZ ARIAS que ell en
diu de la gr-avelat o sigui un embut o ampol la per I'estil do to quo
es feia l'endo-venosa pel proeediment de la gravetat.

B.-Les dosis.-Despres do lo succeit a alguns autors per
elovar les dosis sernbia to prudential usar urns dosi initial de
Z decima de mil•ligr-am fins a 4 milligrams de sal mercurial.

Respecte a 1'arsenobenzol, des do la dosi initial de 2 mil-
ligrams fins a 6 o 7 maxima, segons els casos.

C.-L'eleccio de preparat.-S'lia usat el eiauur de mereuri
que s'ha abandonat, el benzoat de mercuri, i per fi el sub!imat
que es ei mes usat avui.

Creiem que no den usar-se com ho fa GENNERICI el sal-
varsan sosa, ni el 606, perque l'accio irritant toxica i la hiperal-
caliuitzaci5 els fan decididament mes perillosos.que no el ueo-
salvarsan.

Sou mol senzilles les simples dissolutions en serum fisiolo-
gic o en aigua bidestillada, per-6 ofereixen millors garanties els
serums, dels quals horn usat els segiients:

f.er L'auto-serum salvarsauiizat.

S'administra al malalt una injeccio endovenosa massiva
(90 centigrams); despres do 2 o 6 bores es sangria al malalt apro-
ximadament 50 o 60 c. c. de sang, que naturalment s'ha do reco-
llir rigorosament aseptica; s espera tres o quatre hores per
deixar formar el coagul i veure sobre nedar el serum.

Es recullen do 15 a 20 c. c. de serum que es fa inactiu
calentant-lo a 1'estufa a 55°.

Aleshores s'injecta intraraquidi previa 1'extracci6 d'una
quantitat mes o menys igual de liquid cefalo-raquidi; as demnos-
trat quo es mes actiu deixat reposar quo injectar-lo immedia-
taurent.

Aquest proeediment, quo es el de SWIFT ELLIS, gs el que
inicialment emplearem i no produeix reaccio grossa i fet amb
tecnica escrupolosa es exempt do perill, donat que s'emplei en,
tnalalts d'esclerosi medullar; en tabetics i paralitics els resultats
serien do lleugeres millories tan sols.
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Hi ha un segon procediment derivat d'aquest quo es el de

salvarsanitzar aquest serum inactivat afegint-hi una quantitat

de neosaivarsan que oscil•lara entre 2 milligrams i on maxim

de 7 mil•llgrams (s'afegeix una quantitat d'una disolucio exr.c-

tament dosada de neo i preparada iminediatament abans

d'usar-se
Amb aquest procediment les reaccions son m6s violentes

que amb I'altre, acostumant d'apareixer dolors en extrem

violents quo afortunadament duren poe, queda una paraplexia

que va cedint el dia segii.ent i que desapareix ei, 4 o 5 dies.

2.0n Serum honmoleg salvarsanitzat.

Es sangna a un subjecte normal la quantitat de sang neces-

saria per obtenir do 10 a 15 c. c. do serum; es deixa reposar la

sang 24 bores, es reposa el serum, s'inactiva a 55° i s'injecta

despres d'haver hi dissoit la quantitat corresponent de neosal-

varsan, do 2 milligrams a 7.

3.er Serums niercurialilzats o salvarsanitsats heti'rolegs.

La nostra practica es redueix al serum mercurialitzat

MULFORD per a intraraquidies, amb tot, amb qualsevulla dels

procediments anteriors amb homo o hetero-serums s'hi pot

afegir una quantitat do sublimat quo oscil•lara entre 2 i 5 deci-

mes do milligram d'aquest medicament; el scrum MULFORD quo

6s sobre el que tonim experieucia no es pas gaire doloros i no

ha donat Hoc a cap accident desagradable. Pot emplear-se el se-

rum de cavall per mercuri o per salvarsan; 6s m6s toxic.
D.-Intervals i. daraciu.

Poden deixar-se transeorrer entre dues injeccions, de dues
a clue setmanes , pero hi ha qui ho fa mes sovint, eada setmana.

Es dificil marear quan ha de durar, perque si no es nota
marcada milloria den abandonar se i tamb6 den ahandonar-se
quan els fenomens reaccionais son molt accentuats a la primera
injeccio.

Croiem que quan s'ha obtingut a les primeres injeccions
una milloria clara, encar que s'estanqui aquesta, den. insistir-se,
deixant, pero, un espai de temps, tenint en compte quo sempre
el tractament do [a sifilis den tenir el caracter intermitent.

E.-Correspondencia terapeutica de la medicacio venosa i sub-
aracnoidea.

No es deu pedre de vista quo el tractament especific inten-
siu, en el m6s ample sentit de la paraula, 6s necessari on on ma-
lalt de lues nerviosa i fins 6s possible que en ]a lues nerviosa
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deu dominar la cura continua intensiva salvarsanica, fins que
els trastorns dels reflexes avisin la intoxicacio.

Hi ha alguns quo donee la endovenosa dos dies despres do
l'intraraquidea fonamentats en que on aquell moment es quan
son mes permeab^es ols flexes coroides; creiem que deuen tras-
correr mes dies pero creiem que deu far-se simultania la cura
intraraquidea i la endovenosa i no separades.

CRITICA

La critica es refereix a tres punts principals:
i.er Es la intraraquidia compietament innocua? No; pot

produir accidents desagradables i si be nosaltres no n'hem do
lamentar ni en els nostres casos particulars, ni en els de la cliniea
tractats per B. RODRfGUEZ ARIAS i A. PEYRI, es titan casos de
mort. Es necessita una tecnica escrupolosament aseptica i un
domini especial de la puncio raquidia; per aixo no ha entrat en
la practica corrent.

2.°n Es un progres en el tractament de les sifilis nervio-
ses? Evidentment els malalts aconsegueixen amb el procedi-
ment una milloria que es un xic dificil de calcular de quin tant
per cent sera, pero hi ha una milloria, per tant deu continuar-se
amb el tractament intraraquidi, quo a un malalt amb mielitis
transversa un dos, un cinc per cent de milloria pot significar el
valer-se o no do les extremitats inferiors i a un tabctic pot pro-
duir-li una milloria sindromica sensitiva o motora, que en
malalts el curs progressiu dels quals esta detingut pero que
estan estancats dintre de les cicatrius dels processos anteriors,
milloren aquestes cicatrius i quo deixar en mes llibertat a la
conduccio nerviosa pot esser una obra de cabdal importhncia,
encara que aquesta milloria sigui escassa.

3.e1 Te fisonomia especifica la reaccio immediata i els re-
sultats obtinguts?

De cap caracter se'n pot deduir I'especificitat; es una arae-
noiditis aseptica la que ocasiona les millories per dos motius:
l.er, pel sol fet de provocar una irritacio en formacions conjun-
tives escleroses o parenquimatoses adormides, i 2O°, perque
permeabilitza el sistema nervios central principalment medul-
lar pal pas dels medicaments.

Per altra part les modificacions serologiques i eitolOgiques
que imprimeix al liquid cbfalo-raquidi, no cal que es considerin
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corn especifques, basta qo dit per poder considerar-les coin a
produldes per una irritacio que igual es podia provocar amb
neo o amb mercuri, que amb medicaments o irritants no anti-
sifilitics.

Dels simptomes que milloren son les millories de trastorns
do compressio, de reflexes o de trofisme que no son exclu-
sius de les sifilis nervioses.

C.-PROCEDIMENT DE PERMEAffiLITZACID PER CANVI MECANIC

Es de teenica senzilla: s'injecta una dosi massiva do neosal
varsau, entre 5 minuts i mitja hora despres es practica una pun-
eio lumbar extraient massivament el maxim de quantitat de
liquid cefalo raquidi; es compren que el canvi osmotic que tin-
dra lloc en la cavitat aracnoidea produira una permeabilitzacio
de les membranes que fixaran miller els medicaments, sobre
tot sobre les lesions vasculars.

I)'aquI que es notin quasi b© instantaniament millories sub-
jectives; nosaltres hem vist cessar bruscament en un tabetic els
dolors on cintura i millorar despres positivalnent els simptomes
objectius i subjectius.

El procediment introduit en terapeutica per TZANKC i BER-

NARD (1) esta destinat a entrar en la terapeutica cot-rent no sols
en la sifilis parenquimatosa, sing en totes les sifilis conjuntives
i especialment en les sifilis nervioses agudes secundaries do tan

terrible pronostic.

(l) Paris Medical.- Il-maig-191,4.


