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quals els agrairia que em precisessin, i tambe la tecnica d'ai-

llament d'aquests produetes.

Discussio : Dr..Ilzina.

Sent una inquietud referent al diagniistic do la P. G. amb

una forma de foes nerviosa en un grup de casos bastant nom-

brosos. En recordo alguns. Les proves do laboratori han dis-

minuft pero no suprimit aquest grup. PLATT, que ha fet milers

de W., assegura leaver vist W. positiu a la sang i uegatiu al li-

quid C. It. desprds del tractament.

Discussio: Dr. Montanelie.

Respeete a liquid C. It. uegatiu i sang, SICARD ho atribaeix

a les puncions Iumbars quo infecten el liquid. I'regunta als po-

nents quina significacio tenen la R. W. negatives poc a poe amb

el tractament; en quin moment s'ha de for la puneio lumbar.

Rectifacacid: Dr. J. GriJols Roiq.

Els cossos reaccionals procedeixen de la destruccio dels

elements cel•lulars de les lesions sifilitiques; on altres malalties,

-franiboesia, escarlatina, malhria-, tambe es produeixeu rea-

gulues.

La ti,cni;!a d'aillament, WASSERMANN no I'ha CUnlUiiicada.

La contradiccio observada per PLACT quo reporta el ALZINA

i Atimis pot atribuir-se a details de tecnica i a lesions aiiato-

mniques.

La infeccio del liquid per una gota de sang no to valor; ens

sembla que SICAIID ha anat massa lluuy.

DR. 13. RoI)RIGCrz ARIAS.- Sense discussio.

DR. E. CONILL.- Sense discussio.

DR. P. VILANOVA.

Discussio : Dr. J. Xercavins.

No lie de for rues quo corroborar les afirmacions del
ponent.
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En dos casos recents de parasifilis tractats ja pel salvarsan

v$rem obtenir sorpreuents efectes per la injeccio d'una s6rie

de cianur bidrargiric d'un cg. llalalts amb amaurosi, diplopia,

trastorns ataxics dels membres en general, desaparegueren a

les 20 iujeccions, seguint els imil<;lts en relatiu bon estat, ajudat

al mateix temps amb I'accio do I'iodur potassic a la dosi de

dos a tres grams diaris, la qual cosa prova l'efecte de Bits medi-

caments en els parasifilitics pee tractats, el virus Iuetic dels

quals encara conserva energies destructores.

DR. J. PFYRf. Sense discussio.


