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pel Dr . NICOLAU BATTESTINI

Des de que CRED4, va utilitzar per primera vegada amb un

fi terapeutic el col•largol preparat per CAREY LEA, fins a nos-

tres dies, en que els col•loides enipleats en la terapeutica

torrent constitueixon legio, hi ha. certamo10, una diferencia, i

adhuc un progres notable. I a ell devour associar-hi, entre d'aI-

tres, els noins de NETLER, ROBIN, BARI)ET i VfeTOR HE\RI, que

estengueren i vulgaritzaren Ilur emplett.

Els col•loides presenten un doble intores, practic i teoric,

per tal que constitueixen potser el flies poderos agent amb que

compta l'arsenal do Is terapeutica anti-infecciosa no especifica.

i per tal (In(- provoquen reactions paregudes a les d'altres subs-

tancies, col•loides tambu, les diastases, i la Ilur accio terapeutica

es, corn ja seuyala I,RI uIG, comparable en tot a la que hom ob-

serva amb els serums antituxies, I'antidifteric per exernple;

aquestes propietats ban justificat els noms de ferments inorga-

nics (BRE:DIG) i ferments metirl-lies (RoutE), amb que bona ha de-

signat un grup important dels col-loides empleats en Terapeu-

tica. Ultra aquestes propietats, caracteritzen els col•loides Ilur

eonstitucio i caracters fisics. SELMI, en 1847, establi ja el con-

cepts de les pseudosolucions, pero foe sobre tot GRAIIAIII, qui

amb els sews troballs sobre la difusio de les dissoluciona ostableix

is distincio entre cristal•loides i col•loides, travessant els pri-

mers les membranes perrneables i mancant els segons d'aquesta

propietat o (.O que es mes exacte, posseint-la en grau molt petit.

Com die CARRACIDO, l'estat colloidal es circumstantial i no
essential per als cossos que en ell es presentee; i, afegeixen

HENRI i MAVER, quo no Ili ha en realitat col•loides, no hi ha mes
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quo un estat colloidal, corn hi ha un ostat liquid o solid. Hom
definia abans les dissolucions do cristal•loides per Ilur perfecta
homogeneitat, que contrastava amb los pseudodissolucions dels
col•loides, que, segons of principi de les fases, Oren tingudes com
sistomes bifasics, integrats pets granuis (miceles) i pel liquid in-
tergranular. En floc d'un liquid intergranuiar podia tractar-so
d'un gas, constituint un estat colloidal gase6s (fum), o d'un liquid
solid (eristall roig). No gees menys, 1'evoluci6 progressiva do
les idees cientifiques ha t!nificat les dissolutions i les pseudodis-
solucions, constituint amb uses i altres el grup generic dell
anomenats dispersoides, formats pel mitja dispersant (liquid
solvent) i la fase dispersada, que abasta des dell ions de les so-
lucions opticament buides fins les particules quo veiem sense
mitjans auxiliary on of si dels liquids terbols; no hi ha dones
coin remarca CARRACIDO, soluci6 de continuitat entre les disso-
lucions de cristal•loides i les pseudosolucions do col•loides; no
gens menys, per facilitar el troball cientiflc s'admet, oneara
quo convencionaOnent, amb OSTWALD, que l'estat colloidal es
un sistema diapers Ireterogeni, la fase dispersada del qual es la

do les particules compreses entre 0`0001 i O'1 de micra. El se-

giient esquema, fet segons CARRACIDO, facilita la comprensio

dels diferents graus do I'escala:

DISPERSOIDES

Dispersions grosses Dispersions col,loi- Dispersions Dispersions

(suspensions, emul- (lees. Magnitud do la! moleculars.lI ioniques.

sions). Magnitud do rase dispersada do0'1^
DI:+ nitud (Iola fasedis-

]a fase dispersada ma- a 0`0001 de micra. persada menor de 010001
jor do 0`1 de micra. ;do micra.

Les dispersions col•loidals usades on 'I'erapeutica s'obtenen

mitjangant procediments quimics i fisics. C1R17Y UA, tractant of
nitrat do plata pel citrat forr6s i obtenint el col•largol senta la

base del metode que per a obtenir les solucions colloidals re-

dueix lentanient una sal del metall per tnitja d'agents quinrics

apropiats; altre metode quimic, menys empleat, consisteix a

precipitar la sal metal•liea per un aleali on prosencia d'un altre

col•loide (gotna, gelatina, etc.) llels metodes fisics d'obtenci6 do

dispersions col loidals, of mes usat ds generalment of do BREDIG,

que consisteix a for saltar l'espurna electrica entre dos elec-
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trodes formats per filaments del metal) que hom vol obtenir en

solucid colloidal, electrodes quo estan submergits en aigua di-

verses vegades destil•lada i refredada; l'accid disgregant do I'es-

purna electrica pulveritza el metal) que constitueix el catode, el

qua) queda en suspensid en I'aigua.

Els col•loides obtinguts quimicament difereixen notable-

ment dels obtinguts amb el metode electric. Si ens referim a la

plata colloidal, per exemple, voiem quo el contingut en metall

es mes gran en la solucio electrica (98 °J) que en In solucio qui-

mica (85 °/O); mentre in solucio electrica torte solament aigua

destil•lada i el metall dels electrodes, en nun paraula, es absolu-

tament pure, la solucid quimica queda impurificada sempre pels

productes que han intervingut en In reaccid; les granulations

metal•liques pel metode electric, sdn mds lines i tenen, per tart,

major superficie d'activitat i potencia terapeutica que lea granu-

lacions obtingudes per via quimica. P:ls cul•loides quimics tenen

pero, tin aventatge sobre els electrica: es poden calentar i este-

rilitzar sense quo s'alteriu, mentre que un col•loi,de electric perd

sea propietats i es destruct pel calor a 75°.

Si hi han difercncies entre eis col•loides quimics i els else

tries, hi han tambe semblances a les quals deuen, potser, llur co-

niunitat d'accid terapeutica, sdn solubles en l'aigua, teuen una

accid catalftica molt marcada, posseeixen inoviments brownians,

etc. Tambe uns i altres sdn moll dolents conductors de Ielectri-

citat i al pas d'un torrent electric totes les miceles es dirigeixen

vers el mateix electrode (caraforesi) a diferencia del que passa

amb les dispersions ioniques, out les quals uns ions van al pol

positiu i altres al negatiu (electrolisi). Aquest efecte es degut a

que lea micelles porten uua carrega electrica dun signe doter-

minat i oposat al de )'electrode corresponent; el signe d'aquesta

carrega es determinet per una atmosfera iouica fixada a la micela

per adsorcid, i quo pel sell signe electric determiner el sentit

del transport, be cap a I'anode coin els col•loides metal•lics i al-

guns metal•loidics (seleni, telur, sofre), que flxen els ions O11 ne-

gatius i tenen per tent una carrega negativa, be cap el catode-

coin el ferro que fixa els ions It i to per tart carrega electrica,

positiva.

I ben definits ja, ffsicament i quimica, els col•loides quo

usem en terapeutica, toca'ns dir quelcom sobre les anomenades

col•lobiases, quo hom confon sovint amb els veritables col•loi

des. i quo no sdn mss que suspensions en liquids Ileugerament
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viscosos do pulvoritzats obiItguts meeunicament de difereuts

oxids methl-lics o do certs metal•loides, o alcal•loides i fins

emulsions finissimes, peru no Inds quo emulsions, d'alguns

cossos (eol•lohiasa de trementina, ('oli do chauhnoogra). No

gees tnenys los col•lobiases presenten tambe nnovinnents brow-

nians, pero en canvi, no son estables i precipiten rapidament

malgrat la viscositat del liquid en que 'estan en suspeusio. De-

mos, els gratis quo les composer son do dimensions molt varia-

riables, des d'alguns sub-micrunics fins a d'altres que passer

d'una micra, no son doves voritables miceles i eu consegiiencia,

no prosenten tampoe adsorcio ionica ni
61
trrega oli^ctrica. Tam-

poe presenten les col•lobiasos cap poder eatalitie. Per totes

aquestes raons honn deu considerar les cons veritables col-loides

i no dou col•locar, com fa alga, al costat dols col•loides quimics

i dels electrics els col-loides mecanies o eol•lobiasos.

En la elinica s'utilitzen les dispersions col•loidals ja pares,

ja estahilitzades i isotouitzades. L'estabilitzacio, a 1'objeeto d'int_

pedir la precipitacio per impureses que pugui contenir of col•-

loide o pels humors de I'orgauisme un cop out rat en ell (la

qual cosa s'assoleix fins a cert punt), s'obte afogint-hi una petita

quantitat d'altre col•loide estable (+,oma, alb(1tnina, etc.). La iso-

ton:tzacio, per a suprimir el dolor que acotnpanyaria a les injec-

tions intratuuseulars o l'hemolisi quo detorminarien les ondo-

venoses, s'ohto ntitjangant I'addicio de clorur sudie o d'altra sal'

es a dir, d'un eleetrolit. ROBIN i BARDET s'hau aixecat contra

d'aquestes pranctiques i sostenen quo horn deu emplear solament

les solutions preparades segons el metodo de BItEuIG, utilitzant

aigua quimicament pura i sonso addicio do cap substancia es-

tranya.

Per acabar aquesta part direnn quo IIENRI i GoMtt'[,;t, han

dodult d'un acahat estudi experimental I'absoluta innocuitat

dels eol•loides do grans fins (el6etaics) qualsevulla quo fos In

via d'administracio. Als col-loides do grans grossos (quimics)

se'ls ha atribuit alguns casos de nefritis i adhuc de mort. Ilom

pot deduir quo atub les col•lobiases els griunuls do les quals son

molt mes grossos que els tugs grossos dels col-loides quimics

deu anar-s'hi amb nnolta cura si no vol exposar al malalt a se-

riosos accidents.
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T

Toca'ns ara exposar, a pirrtic obligat de les indieneious

de la col•loidoterapia, l'accio que sobre els elements morbosos

desenrotllen les dispersions col•loidals.

L'efecte immediat do l'ingres d'un col•loide en I'organisme

en el curs d'uua afeceib apiretica, aixi coin en el de los iufeccions

greus, es, Ia majoria do vegades, una reaceio termica aconnpa-

nyada en certs casos do trenrolor generalitzat amh cianosi

o menys marcada i torpesa muscular. Aquesta reaccio es passat-

gera i revola a ('exterior lluita entre el col•loide estrany i els

col•loides propis de l'organisme, lluita que acaba amb la flocu-

lacio i aglutinacio dels grans col•loidals estrangers i quo consti-

tueix els prelirninars necessaris a I'ahsorcio del col•loide, indis-

pensable porque apareguin els efectes Ilunyans i persistents.

La febre es ('element rnorbos mes especial merit influenciat

per l'accio del col•loide. En el tragat termograflc do les infec-

tions tractades per aquest metode, astora do vegades, la cai-

guda ritpida de la temperatura despres d'una o algunes iujee-

cions. Quan aquest descens no os permanent, una nova reascen-

sio termica segueix a la suspensib del traetament. En les inrfec-

cious croniques es menys marcada aqucsta influencia dell col'

loides sobre la febre.

El pols es tautbe influenciat. tncara que no en tau alt grau

corn la temporatura, i la caiguda termica s'aconrpanya gairebe

sempre d'una disi ninucio on el hombre de pulsations. Roar-,,

pero, senyala alguns casos en que, pel contrari, hi hit acceleracio

i per aixo es dennnna si cal renunciar a aquesta medicacio en

els casos de lesio del miocardi. La tensio arterial ex-

perimenta una notable elevacio. Les variations do la f6rnnula

hem'ttica consistoixen en leucolisi passatgora i despres augment

del nombre de leucociss, especialment polinuclears; els bena-

ties no son alterats i la resistencia globular no varia. La visco-

sitat de la sang es augmentada (SO LT1AIS).

Els canvis nutritius milloren i la quantitat d'orina aug-

menta. Els simptomes nerviosos d'exeitacio es calmen soviut.

Aquests efectes que deixern exposats i quo en ocasions es
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presentnn amb tal rapidesa quo simulen uua crisi terminal
(caiguda brusca del pols i la temperature, estimbament urinari,
suors profuses, etc.), revelen 1'eficacitat terapeutica dels col.loi-
des, exaltadora de les reactions defensives do I'organisme. For,
desgraciadameut, aquests efectes son irregulars, i al costat de
casos en que ]'exit ha acompanyat it la medicacio, el clinic en
troba d altres en qut^, per mes que es truqui amb els col•loides
a la porta de les reactions organiques defensives, les reactions
no responen. A que es degut? Horn no pot contestar exacta-
ment aquesta pregunta; perry, el fet es veritat i observat per
clinics de viIua que, miraut unilateral men t, a vegades, la giiestio,
han sigut portats ja it un entusiasme exagerat per In medicacio,
ja a una desconfianqa absoluta per la inateixa.

Ultra aquests efectes immediats i dependents de I'estat fisic

del col•loide i dels e4orcos de l'organisme per destruir-lo,

flocular-lo, aglutinar-lo i digerir-lo, constituint en una paraula

I'aoei6 diafilactiva dels col•loides, hi ha altres efectes mds

Ilunyans quo depenen no ja de I'estat colloidal sin6 de Ia pro-

sencia en l'organisrue d'un cos quirnic que pot en alguna mane-

ra modificar-lo, desenrotllant per tart unit acci6 quinrioterapica.

L'aeci6 diafilactica, primers, i ]'accio quimioterapica, llunyana,

estan Iligades i de Ilur associacio en results Is

superioritat dels col•loides sobre d'altres rnitjans terapeutics en

el tractanient de les infections.

Assajarern, ara, de desgranar de tot (:o exposat, el capitol

quo potser mes interessi at praetic: les indicacions do Is col-loi-

doterirpia. Una primers veritat ens apareix, i es quo les indioa-

tions les podem agrupar en dues menes: geni,riques i espeeiii-

ques. Ho Constitueixen les indicacions generiques

aquelles quo denutnen rapidesa en el mode d'obrar del nritja

totapcutic i tractant-se dels col•loides, rapidesa d'acci6 vol dir

acci6 prirnera o diafilactica, es a dir, acci6 del col•loide per es-

ser tal col•loide i independent de la caracteristica quirnica del

mateix. Per taut, qualsevol col•loide pot complir aquestes indi-

cacions. per aixo les anomenem indicacions generiques o de
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grup. Les altres indicacions, les especifiques, no reclamen pas

amb tanta insistencia una rapidesa d'accio coin una caracteris-

tica quimica del col•loide. En el compliment d'aquestes indica-

cions, I'estat colloidal es 1'accessori, i I'essencial, es la formula

quimica del cos. No es mes quo una varietat de la quimiotera.pia

que administra ols cossos en I'estat colloidal. Ara que, en certs

casos, com ja hem dit, la superposicio de les dues actions: diafi-

lactica i quirnioterapica, represents una irnperiositat evident

enfront d'altres mitjans. Tarn he cal dir aqui, quo les col•lobio-

ses, a les quals born no pot considerar exactament com a col-loi-

des veritables, es comporteu talment com aquests, pci que es

refereix at compliment do les indicacions, taut les generiques

com les especifiques, i reinarcant, eneara, quo guanyen als

col•loides on provocar reactions diahlaetiques intenses. El

priictic no deu oblidar mai que, qui paga aquestes reactions, es

I'organisrne, i abans d'exigir-li un tal esforr;, deu convencer-se

quo esti en conditions de for-lo.

La col-loidoterapia esta indicada en les ini'eccions locals i
generals. Entre les mereixen especial les su-

puracions locals, quo obeeixen perfectarnent al tractannent, a

condicio d'introduir el col•loide, i en quantitats a

vegades considerables, en el focus infeetat: teixit cellular sub-

cutani, pleura, meninges sub-aracnoidees, bufeta, etc. En I'asbe6s

de la mastoiditis i otitis supurades i en les inf'eccions

oculars, els col•loides Iran fet tambe, arnb exit, llurs proves.

Entre les infections generals, son justificables del nretode

les septicernies mediques i quirdrgiques, les malalties agudes,

sub-agudes o croniques quo, en un moment de IIur ovolucio, es

complimuen amb un estat infeccios grew i, sobre tot, aquelles

formes do malalties infeccioses amb hiportcrmia, abatiment o

agitacio i rual estat general, coin sou la pneumonia. bronco-

pneumonia, bronquitis capil•lar, infeccio puerperal, etc.

MAIMNEr, que considera als col-loides els mires poderosos i

segurs agents antifecciosos coneguts, recomana blur empleu

sisternatie on totaiufeceio, per pot greu, rebel o eonrplieada.

FREIXAS I FREIxAS, que emplea sistematicarneut els col.loi-

des en les infections agudes pulmonars, els ha aplicat tanrbe

als malalts de grip amb determinisme respiratori i fa constar

que, malgrat les conditions especials d'aquesta classe do ma-

lalts, n'ha conseguit sempre excel•lents resultats.

Per acabar amb aquestes indicacions de grups, que
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I'us dell col•loides no dispeusa do Pompleu de les medications

habituals i que, quant a Ies contraindications, no n'hi ha cap

d'absoluta, i quo, desprovelts de toxicitat, els col-loides poden

introduir-se on I'organisme, adhuc quan els emunctoris no fun-

eioneu normalment.

11lanera de complir aquesta indicaeio: amb qualsevol col•loide,

pero farem uotar, anrb GiuMBRRT. que la plata colloidal es, pot-

ser, Punic perfectainent conegut i experirnentat i mereix, per

tant, d'esser empleat preferentment. Un bon preparat de plata

colloidal electrica, estabilitzat o no, i isotonitzat en el moment

d'usar-lo, servira correntrneut. El donarem en injeccio intrave-

nosa quan cal obrar do pressa i energicanreot. pero eonvenr;ut

el practic a priori que I organisme esta capacitat per a resistir

la crisi, si es presenta ; quan no Iii ha extrerna urgencia o hom

vol, senzillament, provar la resistencia del malalt, Ies vies sub-

cutania i intramuscular son les preferides. Per a altres usos,

friecious, col•liris, rentats , instil•lacions , etc., donarem la prefe-

reucia a un preparat quirnic, el col•largol, per exemple.

I quedee, per ultim, Ies iudicacions especifiques, encara oil

estudi, depenents do la caracteristica quinrica del col•loide. Hot))

podria dir que tot eol•loide to una indicacio espocfflea des del

moment en que t© una composicio deternrinada, pero I'especifi-

citat es revela en uns espleudent, rnentre que en altres quasi

Bens o encara es ignorada. Aixi p. ex., el tours colloidal, inject

tat hipodermicament o intravenosa, excita la leucocitosi i s'ha

recomanat on la tuberculosi febril i saucer; on la sifilis, S'rODEL

aconsella injections intramusculars quotidianes de 3 centime-

tres cnbics d'uaa solucio al 0'50 per 100 de mercuri colloidal

electric; el seleni colloidal provoca forta leneocitosi i hipertcr-

inia i sembla tenir electivitat per a les cel•lules caneeroses sobre

les quals es fixaria, destruint-les; el plati colloidal electric es

recomana contra Ies iufeecions estreptocociques, al pas quo

I'estany i manganes col•loidals ho son en les estaliilocuciques; el

ferro colloidal electric s'lia recomanat on els siudronres ane-

mics i, per dltim, el sofre colloidal, ja sol ja associat al mercuri

colloidal, es einpleat amb kit en els reumatismes crouics. I no

hem citat mss que els col•loides que ja han fet llurs proves d'es-

pecificitat; d'altres n'hi ha encara esperant I'ingres our el grup.
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Dicussio : Dr. G. ides Puiq.

fiespecto la col•loidoterapia, recordo el terra de poneucia

del I)r. lR()QIJETA en la segona sessio extraordiuaria de I Institut

Medic FarnracPutic.

Nega dit internista tota vhlua a aquesta medicacio.

Per la rostra part devern dir que usada i quo no en

teniin cap hon resultat de conjuut.

Ea la tifoidea, do moment puja Ia temperatura per desceu-

dir massa de vegades, i la eberthiosi segueix el

sou curs sense cap alteracio beneficiosa. En In grip, igual.

Do manera, quo tindriem una gran satisfaccio quo aquesta

medicacio omplis el buit terapeutic que sentim en les infec-

tions; desgraciadament per ara no ho creiem aixi.

Discussio : Dr. 1 a?la.

Amb la rapidesa quo s'ha vist obligat a llegir el sea treball

el Dr. BA'r1ESTINI, no he pogut fer-ine carrot del concepte que

ha Ilen,at en parlar de la presencia d'ions en les solutions col--

loidals, desitjant solament aclareixi ei concepte que tart els tre-

balls d'en LIoMuNoi com els do ROCASOLANO confirmen: que la

presencia d'iona aetua coin agents coagulants de les pseudo-

solucions.

Discassi6: Dr. Gallart.

En BAT'rES'rlxE ha exposat uns el'ectes dels col•loides, aquests

efectes son of quo triguen algun temps a presenter-se. Inme-

diatament despres do la injeeciO del col•loide es presenter alte-

racions en 1'equibri c ol•loidal de la sang (destruccio globular,

augment de la tensio vascular, etc.) i qne constitueixen la crisi

hemochissica. Aquesta crisi es ones vegades favorabilissirmr al

inalalt, altres indiferent i altres, per ultim, molt per-judicial; el

pot no resistir-la i nror. Per aixo el clinic deu estar molt

i molt segur On aplicar la col•loidoterapia, quo el malalt esta err

el cas do donar les reactions quo se li demanen.
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Rectificacio: 1)r. Battestini.

Agraeixo la contribucio al meu treball dels Drs. MAS PUIG,
TVA i (I ALLAItT.

El Dr. MAS PUIG put classilicar-lo entre aquells clinics que

tenon una visio unilateral de la giiestio. Roconeixent la soya

alta valua, al 1)r. ROQUETA Ii oposa al seu concepte contrari a la

valor clinica de la rnedicacio, el criteri Won altre clinic eminent

i no menys sinter, el Dr. FRFIxAS i FREIXAS. la contribucio del

qual a la col-loidoterapia es gran. Recordare solament In seva

confericncia en la Sorbona, do Paris, en qui basa principalment

la seva contribucio al tractament de in grip en I'aplicacio siste

matica de. la col•loidoteraphi. En la discussion a la poncucia del

I)r. IIoQjl'rA en el Ill CoNGRI`.S pot veure-s'hi tambe els ruagni-

tics rosultats ohtiuguts per la modicacio.Molts d'aquests resul-

tats els he presenciat jo; partieularnrent tambe n'he observat.

Quina conclussio devem treuro'n? Aquesta; quo a In col.loidote-

rapia no deu demanar-so-li rues del que pot donar. Aplicar Ia

col'loidoterapia a la curacio d'una tifoidea ho considero un

error terapoutie.

Al 1)r. TAVA dec dir li que els ions de qui` lie parlat jo

son els do la fase dispersant, no els de cap electrolit afegit al

col'loido.

Couforme i agrait al I)r. (IALLART.


