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D'ESTOMATITIS MEI;CUKIAL

pel Dr . ANTONI CARRERAS.

Avui dia, correntment a la practica particular , ds molt re-
duit el hombre de casos d ' estomatitis mercurial que es veuen.
Les quantitate enormes que es douaven abans d'entrar els arse-
nicals a la terapeutica moderna antisifilitica , quo fan que el Hg
passi a dsser un medicament auxiliar on floe d ' dsser el me,lica-
ment fonamental , th is el punt do poder - lo suprimir en casos
d'intolerancia , sense que el tractament s'hagi d'interrompre.
La dosiflcacio exacta del IIg que administrem . El coneixement
precis de I'estat funcional dels organs que han d'eliminar dit
medicament . Les precautions que es prenen abans de comengar
dit tractament . I per ultim I'interes del malait, on general, cui-
dados d'atendre les observations que el metge li fa referent a
higiene bucal i sabent quo un accident coin l'estomatitis
mercurial el pot portar a un fracas , fent que no es pugui alimen-
tar be, precisament quan lads necessaria is i que sap les moles-
ties que un accident d'aquesta naturalesa ocasiona i els perills
que entranya.

Totes aquestes causes fan desminuir moltissim les estoma-
titis mercurials , pero ens trobem que no sempre estem en tan
bones conditions per a tractar sifilitics, i els serveis publics i
particularment la beneficencia Municipal, ] a manta absoluta
d'higiene bucal dels malalts , la insuficiencia do tractament arse-
nical que fa que el tractament mercurial Magi d'dsser mds in-
tens, la falta de cuidado i interes on els mateixos malalts, i mol-
tes vegades les medications mercurials quo prenen per ingesta
sens coneixanlent del metge que els tracta fa quo ens trobem
amb un nombre bastant crescut d'estomatitis mercurials i en
les pitjors conditions.
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I com qusi sempre aquests malalts presenten lesions exter-
nes que no permeton tin ajornament del tractament no descui-
dent tractar I'estomatitis, fora do gran interes tenir un medica-
ment quo omplis totes dues indications at mateix temps.

Es per aixo quo he empleat el Sulfarsenol en uns quants ma-
lalts per veure si podiem treure'n un resultat en el sentit abans
dit. Hem procurat preseindir quasi en absolut dins to possible,
dels medis torrents per a tractar les estomatitis (liazelina, rata-
nia, acid cromic, colutoris, antiseptics, col•lobiasa do sofre, nete-
dat do la boca, etc.), perque I'ds del Sulfarsenol tingui mes valor.

A continuacio resumim les histories dels malalts tractats
per a deduir dosprds els resultats obtinguts.

Z.er ccts.-M. B., 23 anys.-Esclerosi inicial recent, seas fo-
naments d'invasio secundaria. Ha fet 0`45 grs., de 914, i 4 injec-
cions do 0'0G grs. d'oli gris. Domes prenia segons confessi&

Well, dues cullerades do Licor de Van Svieten, diaries.-Esto-
matitis do bastanta intensitat, dolor, sialorrea abundant, infla-
macio de les gonives i impossibilitat per a mastegar. 7racta-
ment: Colutori astringent.Injeccions do 0'24; 030 i 0-30 cmb
intervals de 3 (lies, de Sulfarsenol per via intrain uscular. No hi
ha hagut modiflcacio aparent en el curs de l'estomatitis.

2.m tees.-J. C.,53 anys.-Antic sifilitic de fa 12 anys, insufl-
cientment tractat. Actualment desigualtat pupil•lar, peresa de
reflexes i bufota. Lleugera ataxia, Romberg pot mareat. I)es-
pres de 5 injeccions de 0`05 d'oli grin, aparicio d'estomatitis

que en 5 dies delxa al malalt impossibilitat de menjar i do for la
vida ordinaria. Supuraeio abundant del sole alveolo-dentari,
infior de losgenives,eugruiximentdo la Ilengua, sialorrea abun-
dantissima i hemorragiesalveolars. tractament: Colutori astrin-
gent, 0'24 grs. do Sulfarsenol intravenos, als 4 dies 0'30 grs. do
Sulfarsenol intravenos; als 3 dies, 0'36 grs. do Sulfarsenol intra-
venos. Des do la 3." iujeccio varen disminuir bastant rapida-
ment els simptontes dolor i sialorrea. Continuant el tractament
el curs va esser rapid i 1'estat general va millorar uotablement.

3.eC tees.-F. S., 28 anys.- Fa sis mesos va tenir una esclero-
si inicial del sole balano-prepucial. Roseola quo comenga.

Porta 0145 grs. de 914, i 5 injeccions do 010G grs. d'oli gris, set-
manals. Estomatitis on que predominen els lonOmens doloro-
sos i sialorroa a les lesions gingivals. Malgrat el tractament local
intens aquests fenomens van persistint durant 3 setmanes anib
gran tenacitat. Suprimim tot tractament local menys tin coluto-
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ri i injectem 0'36 grs. de Sulfarsenol. Desaparicio dels fenomens

dolorosos i sialorrea.
4.rr cas.-N. G., 35 anys.-Sifilitic en periode secundari, trac-

tat bastant sulicientment. Despres d'uns mesos de repus Ii

fern una cura de retoc. Desprds do 4 injeccions de 0'05 grs. d'oli

gris, aparieio de simptomes Ileugers d'estomatitis. lractaucent:

0'24 grs., 0'30 grs., 0'36 grs. de Sulfarsenol per via intravenosa.

Desaparicio completa dels simptomes d'estomatitis.
5."r cas.-G. M., 41 ant's.-F tres anys que va tenir el xan-

cre, plaques mucoses i cefalees. Actualment cefalees molt inten-

ses i fariugitis amb afonia: Li fern dues injeccions de 0'45 i
0'60 grs. de 914 i quatre injeccions d'oli grin, Desprr^s do 15 dies
apareix el malalt amb alveolitis marcadissirna i generalitzada,

sialorrea abundant, dolor i impossibilitat per a mastegar. Injec-

cio de 0'30 grs. do Sulfarsenol, disminucio rapida del dolor. Als

quatre dies, 0'36 grs. do Sulfarsenol. Millorament del ptialis-

me. Als tres dies, 0'46 grs. de Sulfarsenol; el malalt mastega amb

facilitat.

D'aquestes hist6ries cliniques podem deduir els segilents
resultats de I'us del Sulfarsenol on casos de estomatitis mer-
curial.

Escur4a el temps do duracio de l'estomatitis. Fa desapa-
ri,ixer m©s de pressa la sialorrea i disminueix bastant rapida-

ment el dolor. Fa que la desuutricio que iii ha sempre en aquests
casos sigui rnenys manifesta. Amb el sou us no s'ha d'in-
terrompre el tractament especifie.

Es tracta al mateix temps I'estomatitis t la ialaltia.

Jiesumint, es bon medicament auxiliar en aquests casos,

no de tan valor corn la col-lobiasa do sofre, que dona resultats

brillants, pero to I'aventatge principal que anib una sola me-

dicaeio intraveuosa podem atacar I'accident i la malaltia, lo que

represeuta un grail aver(;.


