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ESTAT ACTUAL DE LA 'FERAPI:UTICA GENERAL

DE LA NEURO-SIFILIS PELS ARSENICALS

pel Dr . ANTONI PEYRI

El planejar la giiestio de la terapeutica de ]a neuro - sifilis pels

arsenicals dos grans problernes es presentee a resoldre : primer,

el que afecta at medicament en si; segon , el de la malaltia i el
del malalt a qui la terapeutica ha do ser aplicada.

Efectivament , encar que d ' us antic ] ' arsenic en la sifilis ner-
viosa, IIa sigut aqueats filtims anys que les doctrines han evolu-

cionat i han donat profit , proporcionant uns sous preparats

arsenicals el modo i manera d ' actuacio dels quals estan encara
en discussio i estudi.

Fou primer l'Aloxil que entra I'any 1905 en la nova tera-
peutica, avui ja abandonat pets efectes perniciosos frequents,
neurotrops principalment , a que donava Iloc. Pero l'atoxil era
el que obria el cami als estudis que cercant un non
medicament parasitrop amb un index quimioteraIpic elevat
anunciava el Salvarsan , 606 de la serie dels assajats, com este-
rilitzador de l'organisme siflitic. Ben prompte de la dosi
unica massiva va passar - se a les dosis repetides, vista la insufi-
ciencia del non preparat que portava una taxa de 34°I° d'arse-
nic organic trivalent.

La seva toxicitat , les fortes crisis angio - neurotiques i adhue
la dificultat do preparacio, conduiren a buscar un nou preparat
lliure dels inconvenients del Salvarsan : El Xeo-Salvar 'san, 914,
d'accio menys forta i ter4 rues debil que les del primitiu Sal-
varsan . Procurant unir els aventagtes dels dos preparats, prepa-
ra EIIRLICI el Salvarsan sodic, que prompt8 es abandonat per
hepatotoxic.
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A pesar dels nous preparats , la curacio de la sililis molts

•casos se voia un problema per resolLre, i es mariden la medi-

cacio arsenical amb la mercurial on vista de la insuficiencia de la

primera. Eintiicii i KARRER i despres KOLLE cercant in nou pre-

parat que unis les dues medications assagen For, coure , plati i

plata. La plata liavia sigut usada amb exit per WA NDERLICII a la

tabes i CIIARCOT I'utilitzava tambo a les malalties nervioses; NOT-

TiIAFFT assaja el col•largol . Se considera la plata corn a catalit-

zadora do ]'arsenic ( ferments anorgitnics de 13REDiu ) quan s'asso-

cien los dues tnedicacions ; i per ultim apareix el Silber-Salvarsaan

en que el metall platy estit on combinacio segons KARREN, no

en estat colloidal . amb el Salvarsan i unit amb ell no pel grup

oxhidril ni arsenical , sing per l ' amido; i encara que es rar que

puguin coexistir la sal metal • lica plata de funcio oxidant amb el

Salvarsan de funcio reductora potser on aquest equilibri quimic

radica precisament la propietat bioli gica del preparat . Al cap i a

la fi potser es una comprovacio de la nova doctrina sobre ]'accio

dels arsenicals a la sifllis i llur manera d'actuar: l'accio potent

reductora do ]'arsenic organic dificultant Ia vida del treponenia

en I'organisme liuma, subtituint la teoria d'Eiiiiucti de l'accio

parasitropa.
La proporcio do plata es do 14,90 0/0 mentre que la d'arse-

nic es de 13,30 °/s; veiem disminuida la proporcio d'arsenic

comparada amb el Salvarsan , pero la plata obraria segons Koi.LE

i RITZ corn catalitzadora de 1'aeci6 espirilicida directa del

Salvarsan.

En l'estat actual el Salvarsan , el Neo Salvarsan i el Silver-

Salvarsan son els medicaments arsenicals en us en la terapeuti-

ca de la neuro-sifllis . Ja sigui per accio parasitropa espirilicida

o be per accio quimica de reduccio , estan indicats en tots els

processos de nouro-sifilis i deuen constituir la medicacio de

fon io do totes les formes do sifllis cerebro-espinal. Des dels

primers resultats que s'obtingueren tots els neurolegs i sifilio-

grafs ban donat als arsenicals la preferencia o 1'exclusivitat en

el tractament , i do cada vegada mes s'lian recollit curacions o

millories alli on altres terapi^utiques havien fracassat ( treballs

de WALKER-HALLER ); la seva accio benoticiosa per si i cotejada

amb ols altres antiluetics esta avui fora de dubte.

Si existeix uniformitat de criteri amb la preferencia de l'us

dels arsenicals , les opinions on canvi es dividoixen sobre l'ds

exclusiu del medicament . Poes son no obstant els que usen ex-
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clusivament els arsenicals; la oportunitat sera la norma per

instituir un plan terapeutic mixte amb mercuri i iodur. Creienr

que els arsenicals deuen dominar sompre en is terapeutica de
la neuro-sifilis i aprofitar els perfodes de descans per for ies

medications complementaries.
A quin dels arsenicals falta recorrer? La nienor toxicitat

del neo es un fet evidentissim; mai no hero observat amb el neo

accident mortal i les reactions a que ha donat hoc sempre han

sigut sense importhncia, fins al punt que ha permes continuar

el pla terapeutic tracat fins el limit desitjat. No van aixi les

coses amb el Salvarsan, en que, deseartades les dificultats de
tecnica quo no son tals en una ma avesada. i encara que ho

fossin no deurien ser obstacle a prescindir d un medicament

que fos insubstituible (SCIIUBER'r), les reactions a que dona Iloc

han produit is mort o posat en grew perill la vida del pacient;

les neuro-recidives, les fortes reactions do HEttxIIEIMER que

estavem acostuinats a veure als comencos del 606, fa den i

onto anys, es evident quo no es veuen quasi ara amb les novel

dosificacions.
Estero conveucuts quo l'accio terapeutica del Salvarsan

ds roes especifica, mes energica que la del Neo, no obstant, i la

rao la creiem poderossisima, hem preterit sempre l'rrs del Neo,

vista la seguretat dels efectes beneficiosos i la manta de nocius

en tot cas.

Des de fa prop d'un any veni.m aplicant el Silver en els neu-

ro-sifilitics com tambe en les sifilis visceral i cutanea; adhuc
l'estar I'anatomia patologica de la sffilis regida per l'arteritis,
en els processos patologics es marquen be dos tendencies: ja la
tendencia a I'esclerosi, a Is degeneracio, ja a la infiltracio plas-
mAtica, at goma, amb predomini arteritie. En el primer cas
creiem que el Silver Salvarsan esta indicat; aixo no obstant mai

no hem pogut corroborar una major i millor actuacio que amb
el Neo. A la forma arteritica creiem quo esta contraindicat per
provocar arnb son rnodo d'accio una irritacio sobre ols proces-
sos patologics perillosfssima; tingui's en compte quo al parlar
d'aquest modo descartem les reactions do HERXIIMMER i les
idiosincrasies personals comuns a tots els arsenicals. Desconei-
xem cap publicacio on is literatura medica semblant als fets a
que Its donat lloc l'us del Silver i per aixo creiem oportu evi-
denciar-los: es l'observacio de dos malalts la historia clinica
dels quals resumnim:
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Observ. n.° 1.-Antoni C., 26 anys. Fa vuit anys , xancre; se
medics poe i do modo irregular sempre que to cefalalgies i
astenia i que at medicar - se desapareixen ; fa nou mesos cefalal-
gia fortissima amb predomini occipital i dolors a l'oida. Actual-
ment : cefalalgia occipital i otalgia esquerra intensissima; para-
lisi facial completa esquerra , sordera , ptosis, oftalmoplexia
externa i midriasi de full esquerre ; algun vomit cerebral. Was-
sermann serum sanguini - Positiu, Liq . cef. raq.: W.=Positiu,
limfocits - 325, albdmina positiva. Diagnostic : Meningitis especI-
flea de la base. S ' institueix uua terapeutica exclusiva amb el
Silver Salvarsan en la segiient forma: 17-XI 1920 - 0'10 gr. de
Silver, 24-XI 20-0'15, 1 XII-20 0'20 gr. Han de sospendre's les
injections ja que a mds del augment dels simptomes observats
apareix una temperatura do 38° quelcom remitent, singlot cons-
tant, hemiparesia esquerra i l'estat general i fades prenen el ti-
pus meningitic. Se substitueix el Silver pet lodur potasic; des
de l'endenrt comenca la remissio de simptomes i als vint dies es
comencon les injeccions setmanals intravenoses de Neo, i en
pren dotze. EI 26 111-21 Ileugera paresia facial i del quart ner-
vi cranial . pari^sia de la cams esquerra , Wassermann de la sang

- Negatiu; liq. tel. raq : color i tensio normal, limfocits--7'7,

None, albumina i Wassermann .= Negatius, Lange 1244210000.
El malalt segueix millorant i actualment segueix medicant-se.

Observ. n.° 2.-Josep C., 32 anys, ignora la seva sifilis; el Ju.
liol de 1912 comenca la formigor de la ma esquerra; lentarnent
van augmentant els simptomes amb periodes Ilargs de calma i

adhuc de petite , remissions fins a l'estat actual; sensori normal,

cefalalgia, disartria, paraplexia, i hemiparesia esquerra, paresia

del sisi, parell total esquerre, W. sang Positiu, liq. cef. raq.
normal. Diagnostic: goma do la pro±uberaneia. Se comenca an
tractament amb Silver NO i als vuit dies 0'15; of tractament to

de sosprendre ' s per un augment de la paralisi i l'estat comatos

del malalt. Se comenca amb iodur i despres nee, amb la qual

cosa es consegueix que els simptomes remetin a 1'estat en que

es trobava a l'ingressar a la clinics.

Els fets quo es dedueixen de les dues observacions anteriors

son prou elogi.ients: les dosis initials petites, l'agravacio pro-

gressiva a mida quo el malalt rebia una injeceio, la milloria de

les manifestations immediata a la supressio del medicament i a
l'administraeio del iodur, el no repetir - se els fets anib el neo

donat els pots dies do sospes el Silver, demostren ben clarament
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que no es tractava do cap cas de HI RxFFELti1Ea, ni d'anafilaxia, ni

d'intoxicacio per arsenic . Demos de les dues observations an-
teriors volem for notar la presentaa de crisis nitritoides quasi
constants des de que s'assoleix la dosis de 0'25 de Silver. Veritat

quo fins a la data han sigut sempre passatgeres i per tant be-
nignes, pero taut mes marcades corn els malalts tractats son ar-

teritics . Aixo ens fa indicar i ens corrobora la contraindicacio

que anunciavem del Silver en les meningo-arteritis i la cautela

amb que deu usar - se quan se vegi on el malalt una irritabilitat
neuro - arterial.

En quant als inconvenients de la nzedicaacio arsenical (desear-
tada la contraindicacio del Silver) els creiem sense importancia
si es manegen amb precaucio. Mai no hem liagut de sospendre
una medicacio comen4,ada: en tot cas, es necessari assegurar-se i
ereiern deu esser una praetiea constant, provar la tolereancia
del malalt mitjancant una primera injeccio de dosis petites que
ens posi a cobert de la idiosinerasia ; caldra tenir en compte ]a
reaccio, cas de presentar-se, per no atendre les dosis altes sing
lentament i progressiva.

La terapeutica arsenical deu instituir-se to abans possible.
El tractarnent actual de la neuro-sifilis estriba en esser pre-

matur instituint un pla complet des de que el diagnostic
s'hagi fet taut pels simptomes clinics corn pels do laboratori; el
mateix en les formes rneningo•arteritiques que en la parasifi-
lis es necessari actuar en el cotnen4ament abans que les lesions
es facin destructives i per tart irreparables, o abans que s'insti-
tueixi un lrroces degeueratiu de marxa progressiva inaturable.
Tot sifilitic o sospitos de sifilis, amb determinisme nervios en
que es eo,nprovi elinicarnent o serolonica una lesio cerebro-
medul-lar deu esser tractat energicament fins a la redueeio dels
simptomes observats. El resuitat en aquests casos es merave-
110s; la remissio dels simptomes es cousegueix la major part do
les vegades majorment en les formes arteritiques i meuingees.
LAFORA ha publicat un cas uric en la literatura medica de para-
lisi general diagnosticada per l'examen del Iiq. cef. raq. que
porta molt temps de curacio. El non coneepte de Is invasio pre-
matura del sistema nervios en la sifilis contra la creencia antiga
d'esser una lesio terciiiria o quaternaria i per tant tardivola,
obliguen a esser energies on is medicacio preventiva i amb molt
mes motiu quan so fan evidents els trastorns nerviosos o el neu-
rotropisine.
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La terapeutica arsenical ilea instittair-se en qualsevulla mo-

ment que es diagnostiqui ]a neuro-sifilis.

La marxa de ]a malaltia anira indicant ]a oportunitat de is

medicacio. devent aprofitar sempre els moments d'exacerbacio

espontania per actuar amb mes intensitat o reempendre una se-

rie interrompuda si estavem en periode do descans. Com sia que

I'aetuacio del freponema on els centres nerviosos es fa en for-

ma intermitent i per invasions brusques (atac treponemic de

JANEL) d'esser posible, cosy que sera factible la major part de

les vegades, perque es fan ostensibles clinicament o serologica,

seguirem les ondulacions de la malaltia reforgant o renovant

I'administracio del medicament. Es mes: el pronostic adbuc va-

riara i la terapeutiea sera flies eficient quan se vegi en el malalt

una reaecio de les lesions aparentant a vegades una pitjoria;

el fet es frequent en els tabetics on periode d'estat.

En cada malaltia i en cada cas establirem un pla do medi-

cacio: A malaltia cronica intermitent, tractament cronic inter-

mitent. Les intermitencies do la medicacio es faran amb dues

series de dos mesos anib altres tarts de descans, sempre i quan

les noves manifestations no obliguin a variar el pla. El metode

mes generalment usat es el do les injections setmanals a dosi

progressiva i per via intravenosa. Seguim afirmant que tot de-

pendra del malalt i de ]a malaltia. Les dosis selenanals constituei-

xen una bona practica amb la qual es pot assolir molt be el fi

desitjat sense que sigui do Omer la suma medicamentosa ja que

l'eliminacio es molt avengada i at mateix temps obrarern a so-

tragades font impregnations successives de l'organisme, cosa

que no es consegueix amb les petites dosis repetides quotidia-

nament amb 1'interval do dos o tres dies; ]a rao quo dona SICART

en favor del tractament continu i repetit i contra la dosi massi-

va d'elnblee, es que no la creu Iogica mes que admetent quo

una cola injeccio esterilitzes definitivament l'organisme de la

treponemosi. Ben Iluny estem quo tal succeeixi, i no obstant,

creiem millor fuetejar I'organisme amb dosis medicamentoses

prou altos i separades assimilant en el possible la vida parasita-

ria del protozoari en l'organisme hums.

La dosi inicial, feta la do prova de tolerancia que sera peti-

ta, creiem quo deu esser una dosi mitjana i progressivament

abastar les grans dosis repetint-les quantes vegades creiem

convenient; tingui's en compte que les petites dosis arsenicals

no destrueixen I'espiroquet per esser llur accio parasiticida in-
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suficient. La vigilancia del malalt sera rigorosa, pero creiem que

no hi ha cap perill a sosteuir una medicacio arsenical forta

durant un temps llarg; inai no hem observat els fenomens d'azo-

temia i d'arrefh xia aquiliana de que ens parlen els observadors

quan hem arribat a les dosis de tint i sis grains amb dos mesos

de cura; no hem observat mai amb una vigilancia seriosa cap in-

toxicacio. En la practice hem per 0'-15 do neo, seguint

per la de 0'60 i 0175, repetides per administrar la do 0'90 les ve-

gades que siguin convenients fins el ti de la serie; la solucio

en aigua destil•lada 5-10 c. c. Les dosis de Salvarsan i Silver son

les corresponents al neo, tenint en compte que el Salvarsan es

un terS i el Silver dos tercos mes actiu.
La via d'administrae[o, intravenosa. Tan sots PALZAR i PoU-

LART han volgut renovar la via intramuscular, fundant-se en la

lenta absorcio i lenta eliminaci6 del bloc medicamentos diposi-

tat en plena massa muscular; evidentment, la impregnacio vis-

ceral i la fixacio del medicament, se fan millor; es assimilar la

medicacio arsenical al bloc de mercuri dipositat en una injec-

cio d'un preparat insoluble. Ultimament, KNAVER emplea la via

arterial de in carotida amb l'objecte do fer arribar una quantitat

determinada de Silver al cervell dels paralitics; no creiem en

el metode, ja que si es veritat que passara una quantitat deter-

minada de medicament per les arteries, capil-lars i plexes del

cervell, major segurament que si es fa dins d'una vena la seva

accio en el rapid pas del torrent sanguini, ha d'esser com-

parativament petitissima i mai mes enlla do sobre l'endarteria;.

la intervencio no esta exonipta de pet-ills.

Fins quan deu perllongar-se in medicacio? Tot malalt de
neuro sifilis, lo mateix en les formes d'impregnacio del comen-
gament, que on les meningo-arteritiques manifestes que en els
tabeties i paralitics deuen ser sotmesos a medicacio en Cant que
existe'xen els simptomes clinics i de laboratori; aquest enunciat
engloba en si el fet dels reconeixements frequents del malalt
durant una Ilarga temporada i tambe els examens complets
del liquid cefalo-raquidi i. serum sanguini, distanciats de mig en
mig any des de la curacio.

Tot sifilitic nervios se considerara un malalt Ironic I que
requereix una terapeutica Ilarga i sostinguda. L'abando pre-
matur de la terapeutica, sia per una falsa agreujacio deguda a
una reactivacio per la injeccM, cosa frequent als comen4os de la
medicacio nova (FonnYCE), sia perque fern tan sols dels pri-
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fliers bons resultats obtinguts, donant malhauradament per cu-
rat un estat de latencia de la malaltia (SAOIIS) o finalment
perque despres d'una temporada de medicacio veiem que se-
gueixen les manifestations en el mateix estat que estaven al
comencar, son la causa dels fracassos de In medicacio arsenical.

Vet aqui, dones, quin sera el limit de la medicacio: primer,
terapeutica activa en taut les manifestations no cedeixen; segon,
comprovacio repetida de la curacio pel laboratori, la clinica i
el temps.

LES NEUROSIFII.IS

Encara que dificil de classificar, puix mai sou quadros

aillats to quo es presenten i sense que les difereuts agrupa-
cions quo farenl pressuposin diferencies anatomiques o patoge-
niques, siuo mes be modalitats cliniques de la sifilis en el sis-
tema nervios, is terapeutica dependra sempre de la localitzacio,
forma, extensio, estat do les lesions i estat general del malalt
que, denies do neuro-sifilitic, es tambe sifilitic.

Pr°iatera invasio del sisteina nervios.-La primers invasio del

sistema nervios per la sittlis, despuos dels treballs de RAVAUT,

FILDES, PARNELL, MAITLAND, CLARE, FoiDYcE, etc., s'ha vingut

en coneixenient quo to Hoc des dels primers periodes (escle-

rosi, segona incubacio, sifilis secundaria); alguns amb trastorn

del liquid cefalo-raquidi tan sols, altres amb un proces arteritic o

meningitic, la septici^inia espiroquetica prevent des de bon co-

men^ameut una localitzacio nerviosa. Tingui's en compto que

aquesta primers invasio pot no tenir res que veure amb el pe

riode preclinic de In tabes i paralisi.

Tots aquets casos beneficiaran amb la terapeutica arseni-
cal;les raons apuntades mes enrerasobre el Silver, faran quo pre-
ferim el Neo i a dosis mitges sense necesitat d'assolir les grans
dosis; tractament serial de 3-4 grams de Novarsenic, repartit en
5-7 injections. Quoins son els resultats de la terapeutica en
aquestes formes de neuro sifilis? del tot satisfactories. La reduc-
eio dots simptomes es absoluta, In curacio completa. Tan do bo
fossin ben traetats tots els sifilitics amb determinisme nervios
prematur d'una manera cientifica! No es venrien els desastres

de la parasifilis i es ben cert to que afirma CLARE, quo -en la
,profilaxi resideix el tractament.»
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D7eM1tirrcfo-n,•feriti.s cerepro-,reeditl•l,rr.-T i ngui's en compte lo

rapid do la invasio treponwrnica on els casos d'arteritis i menin-

go-arteritis; tingni's en compte tombs to do pressa quo s'insti-

tueixen les lesions un cop conrenc;ades i quo Iran de donor lee

a destruceions anatoiniques o funcionals irreparahles (Focus

de reblaniment, infiltracions plasmatigues do vies importants).

Amb cap dels medicaments antiluetIes no obtindrem els efectes

que amb els arsenicals s'obtenen.

En la forma hemorragica s'instituira immediatarnent el \eo

a dosis petites i mitges do 0'2(1 a t)4grs. fetes eada vine dies en

taut que duri el periode hemorrirgie; despres, a I'igual que arnh

les altres formes d arteritis i meningitis, dosis nritges i altos

seriades; ereiem quo agnests casos deuen ser traotat amh iodur

en els intervals do les series.

Els efeetes de la tnedieacio son perfectes i de euraeio. Natu-

ralment quo quedara com a (stigma del passat la lesio destruc-

tiva cicatrieial, el trastorn anatomie.

fabes. Es necessari fur distincio en quint H la terapeutica

es reforeix, entre la pro-tabes i la tapes. I tart erec que la distin-

eio es necessaria que no pwiern estar conformes amb I'afirma-

cio de L.^rcrnn, que el diagnostic de pro-paralisi os rues impor-

tant que of do pre-tabes; fins a I'hora actual, eIs oases do cura-

cio de paralisi general conreni:rl.s a tractor en el periode pre-

clinic, ostan encara en espera que of temps eorrohori la caracio

terapeutica cohtinguda; els protab6ties sotmesos a una bona te-

rapeutica, cut run definitivanrent de la seva malaltia; es giiestio,

precisamont, d'aprofitar cl periode meningitic de la tabes, si es

vol for una bona feina.

Durant el period(- d'estnt creiem dtil for ana distiucio: Ta-

betics qne reaecionon al traetanrout, altres en quu es gneden inr-

mobilitzados les ruanifestaeions. En els primers, sera itdhuc ana

agrenjacio to quo nronrentaneament obtinguom; no hi fa res, es

precis insistir; aquestes agrenjacions terapeutiques jo diria que

fins son desitjables ja que sempre els millers exits del tracta-

ment s'han obtiugut on agnests casos, que son indicadors d'uu

proves actin i per taut retrogradable.

Creienr que la terapeutica intuavenosa de novarsunic a for-

tes dosis es insuiieient nroltos vegades i dell e,ser acompanyada

do la intrarraquidea de \eo i do la intramuscular amb insolu-

bles do nrerenri. El fet rurnpciat per molts observadors de I'a-

greujaniont del" dolors hiiguronts pets rnorcurials ba sigut oh-
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servat per nosaltres. dues vegades: en un dels casos varen cedir

antb les intravenoses de iodur ritdic, en I altre despres de la,

tercera intrarraquidea do Neo, ntalalt al quad anteriorntent a

portar-lo nosaltres se li ltavien fet sons exit intravenoses d'ar-

senic, ntercuri i iodur.

El pla terapcutic den ser: Neo o Silver; Series de 6 7 grans

de Neo. A falta de remissiit tractantent intrarraquidi: depressi6

nteningea, procedir do TZANcK, sense, peril, arribar a 1'agota-

ment del liq. cef. raq. coin la DAucuM. Amb aquest procedir

HENRY BANBAT ha trobat traces d'arsenic al liquid tef. raq. i do-

mes suposa que passen tarnho els anticossos de la sang, aquesta

terapeutica, consegftencia do l'intravenosa del Novarsenic (de

tecnica hastant facil i per tart praaetiea) ens ha conduit en la

major part del casos a la curacio.

Par(tlisi f/e)'erul: Fins a 1'hora actual, trist us confessar-ho,

el tractantent de la paritlisi general pels arsenicals coin tantbe

pods mercurials i iodurs es del tot impotent. Vol dir aix6 quo es

degui abandonar a un paralitie general quan so I'Iha diagnosti-

cat? Do cap ntanera. Herat (lit ja que agotant tots els mitjans tera•

peutics i totes les vies d'administraci6 alguns practics han atu-

rat la marxa progressiva de la nalaltia quan el diagnostic s'ha

pogut for din-ant el periode proclinbe.

Nosaltres no tenim expericncia personal d'agttest magne

problema; Item tingut, si, vertaderes remissions terapeutiques,

diforonts de les remissions esponfanies do la paralisi, polo en-

racio cap. La nostra pritetica en aquests casos Ina sigut sempre

I'assalt terapcutic and) arsenicals sohre tot durant els periodes

apopletics.

CONCLUSIONS

Priurera: La prolilaxi de la shills nerviosa esta en el trac-

tament prentatur en el quad tenon la seva mes gran intervencio

els arsenicals.

Segona: Amb els arsenicals s'han obtingut millories i Cu-

racions on des altres terapeutiques havieu fracassat.

Tercera: Precepte (10 FO RNIER,: <A malaitia r+r(')nica in-

termitent, tractament erbnie interntitent'. No existeix cap Ilei

terapeutica; ell cada cas s'ohrarir segons des nocessitats i la mnar-

xa de la malaltia vagin indicant, sempre d'un mod.o activissint.



Quart Congres de Merges de Llengua Catalana 33

Quarta: A despit de les dificultats i fracassos del tracta-

ment deu insistir-se i mai abandonar un neuro-sifilitic, inelns un
paralitic general.

Quinta: Es del tot important desarrelar l'antic concepte de

I'incurahilitat de la neuro-sifilis; els mitjans i vies actuals estan

a punt d'anorrear l'axioma d'incurabilitat i en sa consegiiencia

el funest ahando d'un malalt.


