
NOVES ORIENIACIONS EN LA TECNICA DEL

TRACTAMENT DE L'HEREDOLUES

Peis Drs. J. CAMPROBI PEIO I J. MUF4OZ ARBAT.

El Prof. Munoz i el Dr. Valentin, en ]a seva cornunicacio
Ilan parlat de les indications del tractament especific dels na-
dons de luetiques, segons les diferentes circumstancies que po-
den presentar-se en cada cas.

Un cop sentada la indicacio, quail i com deu portar-se a cap
el tractament.

Primer punt. Quan? Nosaltres creietn que tot seguit de nat,
com mes haviat millor.

Segon punt. Com ? Ens limitarem en aquesta comunicacio a
parlar de les medications i tecniques emprades per nosaltres
junt alnb els esmentats companys en el Dispensari de Pueri-
cultura Fetal de la Cliniea d'Obstetricia a carrec del Professor
Dr. Nubiola.

Hem obscrvat una perfecta tolerancia durant la primera in-
fancia a tota la medica.cio especifica. Dificultat gairebe insupe-
rable en la practica de les tecniques d'administracio endovenosa,
guardant aquesta via unicament per les preses de sang pels ana-
]isis que fem regularment despres del descans de cada serie, pre-
ses que fern a les venes de la flexura del colze. Al comenc de ]a
nostra actuacio en el Dispensari, haviem injectat endovenosa-
ment a la iugular superficial, al sinus longitudinal, i a les venes
epicranianes, particularment des+enrotllades en els heredolues.
preparats arsenicals tipus sulfarsenol i 914 ; actualment hem
abandonat completament aquesta via, no sols per les grans di-
ficultats tccrilques, sing tambe, i aixo es el Hies important, per
haver obtingut exactes resultats amb medicacio del mateix ti-
pus a proposit per a esser administrada per via subcutania, i so-
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bretot intramuscular. No, creienn gtte sigui eficient el tractament

per intens que sigtti en la mare, per a que el nad6 en niamar,

jtmt amb el nodriment, trohi la nnedicaci6 que li es indispensa-

lae. creient tambe sincer-iment que la flet de cabra utercurialit-

zada gtte s'havia proposat, ha passat a ]a historia.

MEDICAMENTS EMMPRATS

Mercurials. Mercuri met l lic ; unicament en fbrnia de Po-

mada mercurial at 40 %, mai Oli gris.

Pomada mercurial: Aplicada per friccions diaries de I a 2

grains, segons pes, feat durar la serie 15 dies. Tecnica: Les fre-

gues cs faran a les segfients regions: Tnguinals, torace-axilars,

regions laterals de I abdomen, (per esser les de pell flies prima
i, per tart, flies facilment absorbents), successivanunt, do ma-
nera que tenint sis regions, reposaran aquestes sis (lies, d'una fre-
ga a I'altra• La fricci6 es fara durant to ntinuts, rellotge a la
vista, temps gtle es fa en general interminable, pert que el cre-
iem indispensable, i en el termini del goal, la pell s'hatu•a quasi
be erupapat de la ptiannada ; 1'esces no es tree ; s'hi posa a sohre
un drap de tcla amb tins quints dobles, drag que durara malgrat
de que s'embruti, t(-ota la serie de friccions, i que es sultjectara
amb una bona. Les fregues es faran al vespre, i 1'endenta at mati
es renta la regi6 anib aigua calenta i sab6, i till cop seca s'em-
polvoreja amb talc. Per tenir-se (le fer usualment Ies fregues es-
.mentades a casa del na(16, es molt convenient que les fens fer
alnlenvs una vegada davant nostre, ja que corretitment no es fa
corn es (4-tit, essent aix6, en bona part, Ia causa de que a vega-
des no dongui els restiltats que teninl Bret d'esperar dint medi-
cament tan antic i tan eficac corn es aquest. LYunic incnnwivenient
que creicm, es la lentitut en la manera d'obrar ; els accidents
d'intolerancia (diarrees, anemia), s6n rarissims.

Clorttr ntercttri6s (Calomel) : h_1 (lonent maridat amb el Bis-
mttt , c•n soluci6 oleosa, per via intramuscular. a la regi6 ('elec-
66 coin ]'adult, (anca, a, mig canti de la ratlla que va le ]a part
superior del sole intergluti al trocanter major del femttr). 1)oosi
I e 1/4 a 112 ctgr. per quilo de pes, cada 5-7 dies , fent tin total
per serie de 3 a 6 ctgr., per ltrilo. El reservem per sifilis de for-
ma activa, amb localitzaci6 especialment nerviosa.

Arsenicals. Eliminada corn hem slit, la via intravenosa, ens
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en queden tres (le ben _^ficients : L'cral, ]a sul-cutania i la intra-

muscular.
Entre els prcparats arsenicals per ingesta, hem assajat 1'es-

tm-arsol, cl '1'rcparsul i IT-spirocid, tots amb bolls resultat,, pero

no sempre ben tolcrats igttalment, manifestant-se la intoleran-

cia per vomits i diarrees especialment. La manera de donar-los

ha estat in scgficut: .Adminititraci6, en deju, amb una mica (I ai-

gua, de 2-3 ctgr. per quile', de pes del nado donant el producte

(I'll-ant 4 dies crosecutius, amb descans de 4 (lies, i tornar 4 dies

n(es, feu- nn t tal per serie (le 30 a 40 ctgr. per quilo.

\dntinistrablcs per via suhcutania n'usem dos; el Sulfarse-

nol i I'.AcetiIarsan, mes actin, al nostre criteri. el primer (pie el

soon. i?ntre cols centenars d'injeccions de Sttlfarsenol (que es

amb cl (Inc hi tenint mes experiencia), recordem solanient tut cas

desagradable; es tractava Tuna nado que retie una primera s&.-

1-le 1-egtilm-nx1rt, en dosis progressives corn fern sempre, i amb

perfecta t(der:utcia; en fer-n'hi, despres (l'tu1 temps, una altra,

tolera he la primera (nado de 7 quiik)s). qne fort solament de 2

ctgr., ja (Inc tornaveni a comengar la serie: la segona injeccio

de 4 ctgr. feta als 5 dies, provoca inteusa crisi nitroide, gttedant

prop d'una hora semi-comatos. a pesar d'administrar-li tot se-

guit I ntlgr. <1'adrenalina i 20 ctgr, de cafeina per via stthcutania.

Jlalgrat aixo, als vuit (lies repetirem la injecci6 amb 2 ctgr. so-

]atnent, (lnantitat que liavia to,lerat be el primer dia, donat-li

previarnent per os, 20 votes de sol. Adrenalina al i o/oo ; repeti

la crisi. encara (Itio no tant intensa, pero en aquest cas concret
ens decidirern a cann-iar de medicaci6. Cal fer nlbtar que en la

primera serie que li donarem, haviem arrihat a injectaa- 12 ct;_rr.,

en unit cola dosi (pesava llavo,rs (Iuilos) de manera quce eren gai-

rebe 2 112 ctgr., per guilo, amb tolerancia perfecta.

Entre cis adrninistrahles per via intramuscular, tenim els de
tipus 914. lie"' abaudornat el Mio-sah-arsan i el Glttco-q14, per
dulurosos. Ens gnedent amb el Sulfomesarca, el Neoiacol i el
Nco ICI, especialntent preparats tambe con, cis dos anteriors,
per a la via intramuscular. D'aquests tres, amb el que tenim mes
experiencia es antb el Neoiacol, i despres amb el Neo, ICI; per-
fecta tolerancia, magitifics resultats, iguals als obtinguts per la
via en(lm'enosa actualmcnt abandonada per nosaltres, coin hem
(lit, en la primera infantesa. Hem d'apreciar en cis preparats ar-
senicals, a mes de l'activa acci6 treponemicida, Ia no menys int-
purt ui acci(' trohca taut mes interessant en aquests cas,)s tan cur-
rents en la nostra practica de Dispensari, en que a la lues s'hi
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afcgeix fr,rta hipotrofia, degud.a no sols a ]a mateixa malaltia.
sin(') tanibe ocasionada per manca d'alimentacio higienica i acu-
rada, i per mar ambient en que viu la nostra clientela. Adminis-
trem les injeccions espaiades 3 (lies per les dosis petites, i de
a 7 per le.s altres. Cbmencem per 1/4 de ctgr. per quilo arribant
progressivament a 2 i a 2 I/2 ctgr., fent tin total per serie de
o'io a o'15 ctgr., del producte per quilo de pes de nado.

Ilismutics. Comparativament a ]'adult.. es el niedicament que

hem vist que tenia millor tolerancia, ja que ]'hem administrat,

a les mateixes dosis que els arsenicals amb perfecta inocuitat, tot

el mes diarrca, que sempre ha cedit facilment, arribant per tant, a

2 ctgr. de Bismut metall per quilo de pes, coca que si es compara

amb les (losis correnttnent administrades a ]'adult, seria de TO

a 12 vegades mes forta. Emprem ]a mateixa tecnica progressi-

va que pels arsenicals, comciicant por quilo (le 1/4 de ctgr. fins

a 2, i donant per serie (le to a 15 ctgr. per quilo tambe. Els pre-

parats emprats son Hidroxits o Carbonats, en suspensio oleosa,

i administrats sempre per via intramuscular. Hem observat a

voltes noduls (liscrets, pero en general no. L'espai entre cada
injeceio, varia (le 4 a 7 (lies segons dosi Quant a activitat, bona;

el trobem nies lent que els arsenicals, pero menys que el Mer-

curi, essent, cbm aquest darrer, aneniiant.

Medicacio coadytivant.
Opoterapia en cas de (lisfuncio endocrina, productora (le dis-

trbfies, tan 1) C influenciables per tractament especific sol. Aques-
ta opoterapia sera mono o pluri glandular, segons les necessitate
(Ic calla moment.

Heniatoterapia materna (*). Un de nosaltres ha ideat tin metode
que ens ha donat resultats forca interessants i ]a tecnica del qual
precisareni (Yaqui tin _nonient. L'observaci6 ens ha demostrat
que malgrat tota ]a terapeutica niedicani(ntosa esnientada por-
tada a gran intensitat, algunes sifilis del nado, son dificilnient
modificables; nioltes vegades no es irregularitat del tractament
ni insuficiencia, in toxicitat (]el mateix, la causa o causes (]'aquest
estat (le coses. Creieni que mes aviat es tracta d'un terreny ana-
]ergic, que aprofita poc la medicacio. A(juest metode consisteix
en I'administracio de sang materna obtinguda per ptuicio venosa.
en quantitat (le 2 a 15 c. c., harrejada amb el producte arsenical
a injectar; ca.rreguem la xeringa corn si anessim a fer tuna in-

(*) Dr J. Mufioz Arbat , Rev. EspaI1 la de Obst . y Gine ( Treball publicat).
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jcecio corrent (let preparat arsenical que hem ascollit, i tin cop

nruntada am]) agulla i tot, punxein una vena de ]a flexura del

colze de ]a mare i aspirem sang en la cantitat volguda, cuidant-

se la matcixa solucio arsenical d'impedir ]a coagulacio ; acte se-

guit es injectada ]a barreja esmentada per via suhcutania a ]a

cara externa de la cuixa o a ]a paret de l'abdomen del nado

L'administracio la fern durant ones quantes vegades en el trans-

curs d'una serie arsenical, en rlombre diferent segons les neces-

sitate, i espaiades les uues de les altres seguint e,ls espais matei-

xos del preparat arsenical conjuntament al dual les donem. El.;

resultats obtinguts fins at present son altament encoratjadors,

els accidents nuls.

Passada revista a 1'arsenal terapeutic, coin fern les series?

Depen de ]a intensitat que volguem donar at tractament, que les

fern senzilles o ini,txds. Corn a pauta per un tractament, fem el
segiient ; Una serie de friccions mercurials ; tot seguit, sens des-
cansar in tin dia, comencem una serie arsenical, acahada la qual
despres de rants dies de descans Born fern d'interval entre les
61times dosis, fern fer tot seguit tin altre serie de fregues, de
manera que, entre els descansos arsenicals fern lee friccions, i
aixo alternat durant el transcurs del primer trimestre, per taut
durant aquest termini no queden mai sense me(licacI6. Pass-at
aquest temps alternern series de Bismut, Arsenic i Mercuri,
amb descansos de 3 setmanes entre una i altra.

Les series mixtes les fern Arsenic-Mercurials o Arsenic-Bis-
mutiques. Aixi continuem per espai de dos ant's (que es el temps
maxim d'assistencia at Dispensari, degut a l'edat), augmentant
els descansos despres dels primers 9 mesos.

Donem per entes que tota aquesta pauta esta sempre condi-
cionada a la clinica, i at laboratori, font, si el cas ho requereix,
la investigacio serologica at final de cadas serie„ en general, pero
despres de cada dues, sempre despres del descans, a fi de que faci
el maxim (le temps possible de la darrera achninistracio de medi-
cament A esser possible, per bona i constant assistencia del nado
at Dispensari, ale 2 anys fern puncio lumbar per fer examen
de liquid Cefal-raquidi.


