
UN BON MEDICAMENT: EL "SALIRGAN".

APU\D_ NT DIURES[ (SUE DETERMINA, JA SOL,

1_A _ASSOCIAT AL CLORUR CALCIC

Pei Dr . 1. CODINA-ALTLS

Parlar d'un medicament nou. certament no fora gaire dificil

a qui s'ho proposes, pero parlar d'un medicament bo, es possible

que i'os bon. xic mes dificultos, tot i reconeixent de bon grat que
cada dia es mes gran el nombre de medicaments de que dispo-
sem, no per sortir del pas, sing per fer obra bona. Pero tot i
suposant quc tots As vinguin a oniplir una indicacio especial o
a evitar dificultats o inconvenients que poguessin tenir els seas
antecessors, caldra reconeixer que molts d'ells no tenen sing una
vida efimera ; son de temporada. En canvi son ben pocs aquells
medicaments que per 1'excellencia dels resultats que ens propor-
cionen i per la constancia amb que aquests s'obtenen, arriben
a aconseguir la confianca general i a fer-se poe menys que im-
presciudibles, Pero per Le que siguin escassos aquesta mena de
medicaments, cal reconeixcr que n'hi han, i un d'ells es el Salir-
gan, del qual desitjo parlar-vos, perque crec que cal fer-ho

Es tracta d'un preparat (Meister Lucius-Payer), oombinacio
mercurial complexe del benzeno o alilo amh grups salicilic, ami-
do 1 acetat sodic. Te una accio antiluetiea crec no despreciable.
i ademes es tin diuretic, de l'excellencia del qual m'ocupare ex-
clussivament.

Aquest preparat no es d'ultima hora, no sols a Alemanva on
era emprat ja en 1924, sing fins entre nosaltres, is que els Pets
o ohservacions que recolzen aquesta nota, daten de mes de dos
anus, despres dels quals puc dir-vos que el nombre dels benefi-
ciats, aixi corn el dels preconitzadors, va en augment. Durant
mes de dos anys l'havem vingut emprant en la practica privada,
en I'Institut Policlinic, i en 1'Hospital Clinic de la Facultat de
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Medicina , en mes de 5o casos , ademCs dels casos recomenats a

companys, si be d'aquests sols en puc t-cure una impressio de

conjunt , i agiiiesta es bona. Aqui , pero , tindre en compte espe-

cialment els 5o casos en que s ' ha vingut donant en la Facultat

de Medicina , en la Clinica Medica B . que dirigeix el Prof . Ferrer

Solervicens , on s'ha emprat en in-l, for varietat de processos.

Aquests casos podein agrupar- los de la segiient forma : Onze

cirrosis, set pleuro-peritoniti s haciIars, vuit cardiopaties valvu-

lars, divuit cardiopatics no valvulars , sin div-ersos . Diguern per

a comenga.r, que en tots - : quests grups i en la gran majoria dels

individus que els componcn , les propietats diuretiques (lei Salir-

gan s 'han posat de manifest. si be no en L. mateixa intensitat

i amb la niateixa eficaci, _. L'havem emprat per tant en processos

si be d'ordre ben diferent, pero que teni<,n tats tin denominador

coma, tin fet coma qual Cs la retencio de liquids , ja sigui en el

teixit suhcutani , ja en les cavitats pleural o peritonal , ja sigui

d'origen mecanic, ja d'origen inflamatori , i en tots ells, ho re-

petim, havem vist ben evident el seu poder diuretic malgrat el

quC. ha estat (lit per r.Iguns actors de quC (-ra inefica4 en tractar-

se de processos inflamatoris o de processos febrils. Es pnssihle

que en aquests darrers, la seva accio sigui menys evident n menys

marcada, pero els fets ens permeten afirmar la seva eficacia.

Un altre punt en el qual tamp,oc podem estar d'acord amh

determinats autors , Cs el de 1'esgotament de la seva eficacia amh

el temps, ja que havem vist persistir la. seva accio despres de

d'anys , - almenys dos -- do la seva priniera apli-mesos i fin,
cacio. en consonancic amh la retencio de liquids. Aixo ens porta

a dir quclcom referent at nombre d ' injeccie,ns. D'algunes notes

de la casa productora sembla deduir-se glue les injeccinns seran

tees per setmana i en nombre de 5, 7 o '), si he sembla que aixo

fa referencia a his del preparat corn a antiluetic, punt sobre

el qual no en farem esment. Ln canvi, coin a diuretic, podem

assegurar que el nombre d'injecciuns no sembla pas tenir tin li-

mit, o almenys aquest no sera gaire rech^it , ja que tobrem en les

nostres obs-ervacions una pleuroperitonitis que ha rebut 32 in-

jeccions en 7o dies, tin cirrotic 38 en cinc inCsos i mig, altre

pleuroperitonitis 54 tambe en cinc meson i wig, i finalment tin

cirrotic a] qual se 11 donaren 117 injeccions , la majoria de 2 cen-

timetres cubics. eu tin plat de vuit mesos i mig. Potser podria

semblar a primera vista que el fet d'haver ba-ut de dollar 117
injeccions d'un preparat, n'hi ha prow p er a desacreditar-lo, ja

quC de 1'elevat de la xifra sembla deduir - se'n la petitesa dels re-
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sultr.ts ohtinguts , per. si tenim en comptc la categoria de ma-

lalts ante els quals s'ha vingut emprant cn aquestes dosis, es dir.

pleura peg itonitics bacilars i cirrotics , segurament que aquest

judici sera diferent . I'ernieteu -me que tts digui que el cas de les

117 injeccions era tin cirrotic que acziba per soctir del Servei

sense ascitis , i que aquesta millora es mantenia en 1'esmentat

estat als 8 mesos de la seva sortida , ultima vegada que se n'han

tingut roves , i (lei qual fa uus 3 mesas , creient que segurament

de no seguir be 110 mancaria de venir a demanar 1'auxili.

Un fet digne d'esscr anotat , es que malgrat el crescut nom

bre d'injeccions i malgrat tractartsc d'un preparat mercurial,

mali n,; havem observat 1'aparicio d'estomatitis . En canvi, aques-

ta era una connplic : cio"o t regiicnt amb tun altre preparat de la

mateixa casa productora , que fou posat en circulacio ahans del

Salirgr.n, i quc si he detcrminava diuresis abundantissimes, do

vans litres , fregiientnicnt donava hoc a complications , estrnna-

titis forca mnlestes i colitis a vooltes molt aparatoses amb nnic

i srng, i (lie molt aparatoses , perque s ,ortosament desapareixien

rapidanie.nt, sense deixa r rossec ; no aixi 1 ' estomatitis que haven

vist persistir durant nicsos en casos en que algun company s'ha

via empenyat en persistir amh el Novasurol , malgrat 1'evident

existencia d'estomatitis . Cnm es natural , aquestes complications

foren causa de que el \ovasurol fos deixat lion xic de banda.

En canvi, annb el Salirgan , aixe no ha succeit mai, malgrat que

en alguns cases es hie s que segur que no s ' ha tingut pi-nu cura

amb la boca , i fins en alguns casos en que el Novasurol havia de-

terminat estonnatitis lleugeres. Aiso es encara mes notable si tenim

en compte que la quantitat de mercuri que conte el Salircan, es

mes elevada que ]a ( lei N,wasurol, (lanes co,nte 36 % de Hg en

comptes de 33.9 °/q (lei Novasurol, atribuint-se a la combinacio

qufmica i a la major rapidesa d'eliminacio , aquesta particulari-

tat difereucial.

,(Mines son les gu•untitats d'orina obtingudes? Havem vist

passar la diuresi de 300 cc a 1700, o be a 2600; cn tin cap d'in-

suficiencia venticular dreta s'ohtingueren amb 3 4 injeccions al-

ternes diuresis que alternativament oscillaven do boo a 1700 du-

rant dos mesos . En un cas d'Hodgson , s'obtingueren diuresis

diaries de 3000 amh 22 iiiieccions do 2 cm3. ; ell tma cardiopatia

mitral les diuresis no passaren de t,5o0 i malgrat aixo>, la millora

obtinguda fou hen remarcable , i s'inflniren molt favorahlemen`

els fenomens d'estaucaiucnt ptilmonars ; altres voltes ens ha cri-

dat 1'atenci6 un fct scutblant, aix6 es, la gran millora obtingu-
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cla, niaigrat que les quantitats d'orina no seniblaven massa

abundants.
Aquests efectes diuretics , no sols s'observen en individus

oligurics , sing tambe en cas de diuresis forga acceptables. Un

pleuroperitonitic que venia orinant de 160o a 1700 abans del Sa-

lirgan , arriba amb les injeccions diaries a 2500, 3300, 3100.

2TOO, i aixl per l'estil . Tampoc es rar obtenir-ne de 2'5 i 3'5 li-

tres, com ocorregue , entre alt7es , en tin crane de fetge am]) as-

citi hemorragica . Diuresis mes altes, sabre uns quatre litres.

tambe n'havem registrat, pero mes ral-ament, p . ex. cii una net)

gastridue de tipus infiltrant que liavia determinat ascitis i tin

vessament pleural elimina despres d'una de les injeccions

4725 c. c. d'orina . Pero el cas de maxima diuresis l'obtinguerem

en tin fornit veil de 6; in anlh tin quadre d ' insuficiencia car-

diaca d'origen miocardic , que evacuii 6goo c, c. un dia, i tin al-

tre 8500 c . c., fent alhora Salirgan , clorur calcic i tractament

digitalic. Aquest home, un dels primers casos tractats amb Sa

lirgan i avui encara vivent , va ingressar al Servei en no estat

tan deplorable , que no confiavem pogucr-lo salvar, no presen -

tant tampoc coli eccions liquides en peritonea, ni pleures clue ens

permetessin fer un buidatge rapid. Val a dir que aquest sub-

jecte respon forga be al tractament cardiotonic , i que en tin al-

tre reingres en que fou tractat amb digital solo, va feu- diuresis

de 5500 , pero aixi i tbt , entre JSoo i 8coo , queda encara no bon

marge.
Cada quan cal donar les injeccions S Aixo no es pot respon-

dre d ' una manera categorica, ja que dcpendra de les necessi-

tats de cada cas, pero en principi co coin a norma, es pot clonar

cada dtrs o tres dies ; molt soviet , ett cirrosis s'lia vingut donant

en dies alterns , vegent-se en ]a grafica tuia vertadera alternau-

cia en la quantitat d'orina en consonancia anih el ritnie de les

injeccions , al punt que observant les gitantitats diaries d'orina

es pot preveure el dia en que es retraga la injeccio. Algunes ve--

gades, poques, ]'augment d'orina perdura tin parell de dies, pero

aquest fet l'havem observat menys fregiientment del que podia

suposar-se en Ilegir les lades d ' alguns autors . Diguem de pas-

sada que en una pleuro peritonitis s'adiiiinistraren a diari una

tanda de 19 injeccions, sense que sortosament es presentes es-

tomatitis ni cap trastorn imputable al tractament . En malalts

amb quadre d ' insuficicncia : cardiaca amb (denies generalitzats, 00-

ques vegades s 'ha tingut de donar el Salirgan durant llarga teni-

porada a rao ('injeccions alternes , pergtte en general, la niillo-
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ria ohtinguda ha permes suspendre aquesta medicacio, ja tem-

poralment, ja de manera definitiva. En altres casos, sostenint les

injeccions, s'ha aconseguit espaiar les puncions evacuadores, i

fins stiprimir-les completament. Aquest augment de temps dels

intervals de les puncions, podem donar-lo solainent com tin fet

general, is que dependra de la naturalesa de la malaltia, i no

devein tenir la pretensio de fer altra cosy que tin tractainent

simptonuatic, i en cap manera un tractament causal, i no ens fa-

rem per tan la illusio de que amb les injeccions de Salirgan res-

tablirem el funcionalisnre dun fetge lesionat, ni tampoc podem

aspirar a modificar una tuberculosi d'una serbsa; en canvi, si

que podran servir,nos per a aconseguir tin augment de diuresi.

la qua] cosa pot esser d'importancia suma en un moment donat

En els malalts amb edemes generalitzats d'origen circula
tori, coin tambe en els que presentee ascitis i hidrotorax del
mateix origen, es corrent poguer retracar i suprimir les puncions
evacuadores, ja siguin del teixit cellular subcutani o de les cavi-
tats peritoneal o pleurals, sempre que el tractament tonic cardiac
sigui dut amb la intensitat necessaria i sigui prou eficaq ; es dir
recaigui en tin miocardi capac de respondre a la medicacio car-
diotonica. I no es cregui que en aquests casos d'eficacia o d'efi-
ciencia de la medicacio cardiotonica, 1'us del Salirgan ens sigui
inneessari o almenys superflu, no, ja que es molt sovint que
malalts amb quadres de grans insuficiencies cardiaques no tre-
uen de dita medicacio tot el partit que n'esperem o podriem es-
perar-ne, i no per manca de tecnica, ja que sovint, fins en els
casos en que s'ha preparat el malalt, com es diu correntinent, 's
dir, havent evacuat la cavitat peritoneal i posats trocars per a
desaiguar el teixit subcutani i evacuats el vessament o els ves-
ments pleura]s que tan sovint passen desapercebuts pels metges
fins i tots per clinics molt experts-a 1'extrem de que encara que
sigui sortint un xic del tema em permeto reeomanar als corn-
panys que sempre, que es trobin davant d'un assistolic o d'un
disneic amb edemes, no deixin mai d'explorar detingudarnent
les bases pulmonars en el pla posterior i que sohretot les explo-
rin a la percusio i auscultin la veu trasmesa si presis fos, tapant-
se 1'altra oida, i mes especialment sobre la linea axilar posterior
i que en cas de que siguin dunes a la percusio, i trobin modifica-
cio a ]a veu, alta o baixa, no deixin mai de fer una puncio explo-
,radora, no ja en un, sino en ambdos costats, doncs molt mes so-
vint del que es creuran es trobaran sorpresos, primerament en
trobar liquid ally on potser sentien estertlors i en segon Iloc de
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peguer extreure'n en quantitat molt rues abundant del que hau

rien cregut mat, i finalment del gran alivi que experimenten els

malalts una volta se'Is hi ha evacuat aquella quantitat de liqui3

que venia a dificultar encara mes la funcio respiratoria, is de si

prow dificil per mor del deficient funcionalisme cardiac i del; fe-

nomens congestius pultuonars concomitants-doncs fins i tot en els

casos en que s'han fet aquestes diferents evacuacions, i s'ha pur-
gat els malalts o s'han sagnat quan la disnea i sobretot la cianosi

i la turgencia de les jugulars i 1'aspecte vultuos dels malalts ho

demanaven, fins despres d'haver complert tots aquest'os requisits,

es molt sovint que el tractament cardiotonic i els diuretics co-
rrents no donen tut el que es precis que donguin per a norma-

litzar les funcions circulatories, i en aquests casos, esteu,-ne se
gars, el Salirgan its pot treure d'apuros, proporcionant-vos diu-
resis que amh cap altre dels medicaments cerrentment eniprats,
i ni amb adgnidines ni convalamarines de que recentment s'ha
pariat, es poden aconseguir tals resultats, ni amnb tal constancia
ni amb tal benefici, i aixo es deu possiblement al mecanisine
d'actuacio de dita medicacio, ja que nientre tins son cardiotonics,
l'altre es un diuretic, pert no d'acci6 re.n<>,l, sing d'accio tissular
o mecanisnie extra renal, i extra cardiac, corn avui es tendeix
a aduietre.

I al costat d'aquest malalt amb quadro d'anassrca complet,
trobeni aquell altre gtie amb prou i eines si presenta edemes, i
si en presenta no son prou abundants per a fer tin tractament
amb trocars en el teixit subcutani. i sens ascitis ni hidrotorax.
pero que amb el tractament cardiotbnic corrent, ni fins per via
intravenosa, es capac d'assolir la compensacio volguda, o aquell
altre que amb gran tenacitat va oferint-nos a L. punci6 l'hidro-
turax uni o bilateral, malgrat Ics vrstre s cures cardiotoniques
no menus tenaces, o el que us vr, oferint una ascitis recidivant
i fins el que amli escassos edemes de les extremitats inferiors o
sense ells its presenten un fetge gros i duloros, gairebe irreduc-
tible, en tots aquests casos i no tine la pv etensi6 d'haver-los
inventariat tots - en tots ells ci Salirgan, us oferira beneficio
ses descarregues diuretiques que pernietran major eficacia a la
vostra medicacio, fins el punt que vosaltres niateixos en sereu els
printers sorpresos en comprovr_r les excel-lents reniisions, llargues
sttpervivencies, notables compensacions, i persistents i estahles
equilibris que us permet d'aconse.-tiir. Permeteu-me de citar-vos,
encara que no perunnyi als casos d'Hospital, el d'una malalta
que despres d'haver tingut de practicar-se-li varies toracentessis
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del costat esquerre, algunes a intervals de 14 i menys dies. fa

mes de dos ant's cute no n'ha hagut de menester cap mes ; o el

d'una geperuda amb una fibrillacio auricular portadwa d'un vo-

luminos fibromioma irradiat feia dos anys, i que tingue d'esser

sagnada poc menys que in extremis" fa cosa d'un any. i que

gracies a la collaboracio d'un benemerit company i al Salirgan,

ja torna a anar a vendre a placa, defensant la seva villa.
Aixo sense comptar amb un altre gt'up de malalts, en els

quals la digital actua de manera dissociada, es dir, produeix una

gran bradican•dia i resta sense efecte o actua molt deficientment

sabre cis edemes, en el cas dels quals res podia obtenir-se de 11

mdicacio cardiotrmica cola, i sovint cls diuretics c,)rrentment

emprats resten sense eficacia, i en canvi el Salirgan ve a resol-

dre'ns el proiicno , d'altra manera irresoluble, fent desapareixer

els edemes i normalitzant la situaci6

En alguns casos havem pogut r{bservar que un tractament

cardiotonic energic aliviava cl malalt, pero que ]a veritable mi-

Iloria cols es prescnta qu<:n ja acabat aquell, i en vista de la defi-

ciencia dels resultats aconseguits, s'instituia el tractament amb

Salirgan.

De manera setnblant tambe en casos de fetge cardiac persis-

tent, havem tingut ocasio de comprovar ttna marcada disminu-

citi en el seu volum, despres de tractament aml, el Salirgan, al
mateix temps que sIaclaria la foscor de ]a coca i el colnr cirera

dcls ]lavis de la malalta afecte d'estenosi mitral, i minvayen for-

ca els signes cl'est,:ncacio pulmonar. I dine el Salirgan, merces
a les abundants diuresis que determina, actua molt favo_-able-
ment fins en cas'os en que no es co uproven edemes, pero si una
certa turgescencia tissular, aprecirh]c sovint a Ia halanca, venint
a actuar ]layors cnm a derivatiu, en contra de 1'estancament, de
1'agobi circulatori i de L. congestio' passiva que determina. Per
aix(> diem nosaltres que ci Salirgan ye a esser ]a veritable sag-
nada blanca, i res d'estrany to que provoqui els bon efectes que
determina. Aquest so] fet ja fora prou per a acreditar tin medi-
cament, i mes, donada la ink)cuitat de que frueix per la manca
d'accions secondaries desagradables, cosa que nc,, passa ^ mb al-
tres ntedicantcnts el mateix calomel, p. ex., que a petites dosis,
sobretot si son un xic sostingudes, dona Hoc sovint a estonmtitis
; aquestl qualitat (xl;)liadora, do liquids, de dcsguas, fet primor
dial d'aquesta accio sagnadora blanca, es deuria In seva accio
so,bre l'obesitat, influint enengicament sobre el metaholisme de
l'aigua.
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L.n bon nombre dell casos tractats amb el Salirgan presen-

taven albumindria la majoria , sens dubte , per fets d'estancament
renal o congestio passiva , com a manifestacio local en ronyo de

lea clue d'un temps enca s'ha vingut anomenant, segurament de

manera equivocada , la insuficiencia de cor dret, i que sens dubte
fora millor qualificar-la com fan els anglesos, d'insuficiencia car-

diaca congestiva . Doncs b6; aquests malalts amb albumina,

z coin responen a una medicacio a la fi mercurial' Ben al reves
del que podria suposar-se , aquesta albumin^uria no augmenta, ans
al contrari, minva d'intensitat, rasa que podria atribuir- se en al-
guns casos al fet d,e la poliuria, que dilulria la quantitat total
d'albumina , rebaixant - ne el tant per mil. Pero es que en altres
caso,s es evident que amb la millora obtinguda arriha a desapa-
reixer completament de l'orina aquest element patologic, am])
relacio amb la mill :ora circulatorii cbtinguda , cosa que tambe
s'observa amb altres medicacions. Diguem, pero, que fins -en ca-
sos en (tie el sediment d'orina, que acusava globuls rojos, i fins
les proves de funcionalisme renal, entre altres la de la fenolsul-
fonftaleina, feien temer un possible augment de la quantitat d'al-
bumina , no s'ha presentat mai sortosament aquest augment. Val
a dir, pero, que dita medicacio no I'havem emprada mai en casos
amh lesions renals inflamatories en que la. prudencia, al menys,
aconsella l'abstenirLse ' n. En canvi , en un cas de nefrosi lipoide
excelientment estudiat per Alsina Bofill i Guasch i que forma
part d'aquesta scrie, els resultats obtinguts foren tals que podem
considerar-lo sens dubte corn el mes brillant de tots els per no-
saltres observats. En aquest inalalt, abans d'assajar aquesta me-
dicacio, s'havien emprat nombrosos initians terapeutics que ana-
ren fracassant uns darrera altres, i ahans d'empsar el Salirgan
fou fet un estudi detingut com tantbe durant els dies en que s'i-
nicia aquest amb totes la prudencia, durant els qurls es feren exa-
mens diaris del sediment, densitat, quantitat d'albumina, pes del
tnalalt , ademes, no cal dir - hq, de seguir amb escrupolositat la
quantitat d'orina diurna i nocturna , com tambe el regim d'ali-
mentacio i begudes a que estava sotmes el pacient; tampoc en
aquest cas pogue observar-se cap fet que fes desistir del tracta-
nient, ni tan sols en una primera etapa en. que la diuresi no era
gens marcada, ans tot el contrari, els resultats foren molt fav.o-
rables, com havem dit , i han permes al pacient de prendre estat
i treballar de nou activament. Certament que aquest inalalt era
un. luetic i podria presumir - se si aquesta pogues esser la causa
dels bons resultats obtinguts , ja que -es tracta d'un mercurial,
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pero I'havej- observat fets semblants en els malalts no especifics

i am]) \l-asermann negativa no justifica in de molt aquesta ma-

nera de pensar.

Acabem de dir de passada, tie en aquest malalt en el qual

resultat final fou brillant -en una erimera etapa. la diuresi no era

Bens marcada, i aixo ens porta a parlar d'un punt que el consi-

derem essencial i que no ha estat prop exposat, i sbbre el qual

creiem clue cal insistir de manera decidida ; ens referim a his

conjuntament del Salirgan i del clorur calcic. Fn efecte, es sa-

pigut que duns temps enca i entre nosaltres especialment, des

dels estudis i treballs del malagnanti-au Blum, s'iha aconsellat I'us

del clorur de calci en els processos caracteritzats per retencio d:

liquids-especialment o primerament en processos inflamatoris--

ja sigui en cavitats seroses, ja en el teixit cellular, i dic aixo

d'entre nosaltres, per que els anglessos i especialment els norda-

mcricans en parlen des de molt de temps abans - una de les

moltes questions, sigui dit de nassada, en que ocupen els primers

hots mundials, - havent de r°coneixer que si en certs casos

1'acci6 del clorur calcic es evident, en altres, en canvi, es nulla

o poc s'en falta. Doncs be; amb el Salirgan havem tingut ocasio

d'ohservar repetidament cjue en cert ncmbre de malalts, 1'6s del

Salir^mtn dona Hoc a les abundoses Diuresis de que ens havem

ocupat ; en canvi , en altres casos , aquestes diuresis hall estat

molt menus notables, I aixo tin dia i un altre dia, perm tamlw

1'experiencia ens ha demostrat que si en aquests casos de poca

eficacia del Salirgan es tracten els malalts amb clorur calcic,

especialment per via gastrica, en tornar a donar Salirgan les

diuresis son molt abundants, i a vcltes extra ordinaries. Aixi,

en una cirrotica en la qual s'aconsegu: amb 16 injeccions de Sa-

lirgan fer passar la diuresi de 70o a 1;00, 1200 tot i donar-li

gluconat calcic, en pr^endre io grni. de Clorttr calcic les diuresis

foren de 1000, 1100, 3200, 1400, 3400. Igualment en un assis-

tolic amb cardiopatia mitroaortica, prenent injections de 1 c. c. d2

Salirgan i clorur calcic, s'(i^)tenen xifres de 3200, mentre que seas

el clorur queden redtiides a una quarta part aproximadament.

Aquest fet l'havem vist repent amb prou constancia perque ens en

poguem alligonar i sapiguem treure'n el profit que cal. Quina sigui

la causa d'aquesta desigualtat d'eficacia del Salirgan, i d'aquesta

activacio produida per C12 Ca. a dcsgrat nostre no sabriem

contestar-ho d'una manera satisfactoria, corn tampoc quill sigui

el mecanisme d'actuacio del C12 Ca, malgrat que sobre aixo

darrer son varis els actors que se n'han ocupat, 1 les hipotesis
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donades : eliminacio del Ca pet budell i del Cl pet ronyo, uta-

gonisme de Na i Ca, producci6 de cloro acidosi, chsminuc16 (10

ea,pacitat d'imbibicio dels colloides, etc. Sobre el per que tines ve-

gades actua Cl Salirgan sol, i altres sots -,ctua despres d'haver do-

nat C12 Ca, a pesar dels desitji,, que tenim, fa temps, d'estudiar

la giiesti6 a base de l'estudi de I'equilibr'. acid-basic, cosa que

encara no haven pogut sconseguir per diverses causes, sots

podem dir, que en fin c::s de la nostra practica privada en el qual.

per haver-se pmesentat trasto:-ns que feren pensar en la possibili -

tat d'una acidosi, fu let un estudi d'aquest ordre, es demostra

marcada , lcal:isis, i en (lit cas, el S:allrgan sol provoca diuresis

abundants.

El cert es, i aquest es el fet que aqui ens conve remarcar.
que, quan el Salirgan no actua per si sol, l'us del C12 Ca ens

fara obtenir els resultats desitjats. 7D'aquest fet u'havem ob-
tingut diferentes vegades la coutraprova, es dir, individus que
deixaven de prendre el clorur calcic, reduien les diuresis, que
tornaven a augnentar en donar novament el clorur calcic, i
sense que trobessim cap relaci6 amb el proces causal, ja que
foil observat en el cas de nefrosi esn°entat, cryn tanbe en cir-
rbtics, pleuroperitonitics i assistolics, el que ve a confirm,-:r, per
altra banda, que no hi ha cap relacii6 entre la malaltia fona-
mental i 1'eficacia o ineficacia del Salirgan.

Per tat d'evitar-ne la ineficacia, podria fer-se precedir sis-

tematicanent his del clorur en tot individu que es vol.-ties

tractar amb Salirgan, i si be aixi h-o fern sovint en nalalts en

els quals consideretn urgent l'obtencio d'una forta diuresi, no

creiem pas necessari fer!-ho per sistena, ja que de totes ma-

neres el clorur calcic per les seves qualitats organoleptiques,

es un taut dificil de fer acceptar a segons quins malalts, sohre-

tot a dosi de io grams diaris, que es la que 1'experiencia ens

ha aconsellat. No el donem, segons la formula de Ciorur calcic

dessecat i amb dextrina aco.nsellada per Blum en els seus pri-
mers trehalls, sing scnzillament at ih pocio corrent amb aigua

destilladr. i amb licor amoniacal anissat o amb tintura de ba-
diana, essent aixi prou acceptat per la generalitat de inalalts o
tambe coil fan altres companvs, doriant-lo amb pocio current
i amb xar^.,p do g-ro=ella o de mangrana. Coin haven (lit, r'mb
gluconat calcic, ja sigui en injecci6 o per os els resultats no
ens han senblat tan bons, en canvi amb el clorur calcic intra-
venos tanhe haven obtingut bones diuresis ; igualment n'ha-
vem vist amh el clorur am6nic a dosis tambe elevades coin fan
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alguns autors nodamericans, per-6 no ens ha semblat que aqu :s

to sal fos mes acceptable clue la calcica, sense (Iue , ixo vulgui

di.- (Itic no pugui esser util per a suhstittt:: ms tcmporals de f)r-

nutles. Altre rcciuisit que observem correntment i atie es na-

turalutent intprc cindiblc en cas d'edemes es el regim declo-

rtrrat, i encara que p:nlria sentblar superflu i fins parrdoxic

el fer obscrvar un rcgim declorurat i donar iiortes quantitats

de clo-urs, cal no oblidar que el que es suprintcix es el sodic.

i el que es d6na es el calcic o 1'antonic.

1:1 Salirgan pot emprrr-se ;ntramuscular o intr1avenus : el

primer es forca ben tr,'erat, ja que coin dirt la casa productora,

en sulucio al to °% no gleha 1'albuntina i no produeix dolors Ili

infiltrats; si he hi hall subjectes que es queixen del dolor, sem:

bla, pero, que es de curta durr 1a i que depen molt de cada

subjecte. En emprar la via venosa es precis una tecnica ben

cuidadosa; del contrari, veurem apareixer escares; unes poques

grates sortides de la vena, prvdueixen rapidament no dolor molt

intcns i sobrctut una veriU_ble crentada amb una escara o una

perdua dc substiotcia que tarda en curt-se. .lguest seria Punic

inconvenient que havem pogut ebservar.

T,'acci6 del Salicgan no acostunia a fer-se esperar, si be es

ntcs t: rdana quail cs d6ma intramuscular que intraveu6s: en

en cl primer cas tarda sempre algunes bores, es din que sobre

la sisena es quan esta cal son maxim. Per via vtnosa l'acci6

p,,t esser molt rapida ; una cirrotica ens ensenyava dies enrera

el recipient amb mes d'un litre l'orina a Thera i mitja d'haver

rebut la injccci6: un altre cirrotic, quan acal)at en do duatar 1i

la injeccio (le 2 C. C., es vestia desscguida pcrquc sabia que als

10 minuts comengava c experini ntar les consegii'ncies cliure-

tiques de la mcdicac16. En general, els efectes duren tines 24

hores, disminuin,t rapidantent al dia seguent, sense glie pel re-

gular es qucdin oligtirics; altres vegades, els efectes s6n de

mcs durada, cncara que ]a quantitat d'orin't va minvant: en

cents casos tambe pot veere's que la quantitat es mes uni forme,

essent menys ntarcades les fases de diuresi i oliguria, aconse-

guint-se mnntenir la diuresi a xifres bastant regulars, hero no

gaire elevades amb his d'injeccions alternes, diuresi que des-

apareix amb la sup^ressi6 del salirgan. La quantitat d'orina ex-

pellida depen naturalnunt en part de la quantitat de medica-

incnt: generalment se'n Bona icc., comengant, pero, per 1 /2

en els casos en que la prudencia ho aconselli ; quan dt sitgin ob-

tcnir se grans diuresis o he quan els resultats obtinguts es con-
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siderin insuficients, podia donar-se a dosis de Cc. It densitat

de lbrina disminueix marcadament; el taut per cent d'algunes

sals i l'urea, distnintteixen cn rao inversa a la quantitat (Forma;

la quantitat gl+at d'urca s. augmentaria en petita quantitat ;

els clorurs es comporten al reves, angntentant amb la quantitat

d'orina emesa.

No us sorpendra si haven anat seguint aquesta relacio de

fets aconseguits amb (lit preparat que sigui considerat per nos-

altres com tin bon medicament, ja que els resultats que ens

proporciona s 6n ben falagu©rs, i res to d'estrany que ens ha-

guern acostumat a compt_r amb ell en ocasions dificils, ja que

ben sovint ens correspon amh la confianFa que li tenim, i aixo

sense accions secundaries desagradahles. Precisament per aix6

havern volgut contrihuir a Ia seva generalitzacio, convenquts

corn estem de que nb tardara a proporcionar-vos bons resul-

tats, i arribant a esser tin d'aquests preparats imprescindibles

en la practica diaria. Per totes aquestes raons, i pensant en el

titol d'una obra de terapeutica en que sol,unent es tractava dell

medicaments mes importants, i clue es titulava ]a terapeutica

en vint medicaments, el qualifiquen sovint. parlant am]) cis com-

panys de Clinica a prop )sit del Salirgan, del medicament vin-

tid, tan convenquts estem de la seva importancia pri'ictica. Eris

havern avesat tan a for-ne tis, que ens sentim poc menys que

desarmats quan no el podeni emprar, (-,-)nn ens esta passant actual-

ment amb una malalta que In ha en la Clinica amb un proces renal

escleros i anasarcada, en que la medicacio oorrent resta sense

efecte, havent-se de repetir les ouncions evacuadores del ves-

sament pleural dret, per cert Iocalitzat en el pla anterior, i que

degut a haver ingressat amb una estomatitis per us d'un pre-

parat diuretic mercurial, que no havem pogut esbrinar i que ha

produjt una necrosi del maxilar anib anquilosi tempor'o maxi-

lar, ens trobem impossibilitats d'emprar el Salirgan.

La contraindicacio del Salirgan serien les afeccions renals

inflamatbrics, i els casos d'insuficient poder de concentracin

renal. L'esclerosi renal genuina, en canvi, no constituiria con-

traindicacio, corn tampoc la hipertensio.
Els francesos ban preconitzat tin preparat de constitucio

semblant al Salirgan anomenat Neptal, del qual en tenim poca

experiencia, i clue ens sembla d'indicacions i resultats, ben coin-

parables a les del Salirgan.


