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EL PRIMER NEOSALVARSAN CATALA : RESULTATS
CLINICS I EXPERIMENTALS

per

S. Noguer-More i J. Sarro

Els falaguers resultats obtinguts, despres de les recerques ex-
perimentals dutes a terme pels professors Domingo i Bellido d'a-
questa Facultat i Tello de l'Institut Nacional d'Higiene de Ma-
drid, prop del nou neosalvarsan nacional anomenat "Neo Spirol",
ens portaren a l'aplicacio clinica i terapcutiea del susdit compost,
del qual podem donar, ara per ara, les segiients conclusions :

r.°-Hem emprat el nou compost en uns 6o malalts afectes de
sifilis en diferents periodes, havent aplicat en total unes 50o in-
jeccions venoses.

2.a-Al Punt de vista clinic podem afirmar que la influencia
resolutiva i de blanqueix obtinguda amb el nou compost durant el
curs de lesions sifilitiques en plena activitat, ha estat tan brillant
corn l'obtinguda pel Neosalvarsan Standart Internacional.

3.a-Al Punt de vista serologic, per be que encara una mica pre-
matur, podem ja assenvalar : i r -Que les seroreaccions es modifi-
quen lleugerament al final del primer mes del tractament segons un
tipus regular descendent. 2n.-Que hem assolit ja la negativacio
de les mateixes en alguns casos, especialment transcorregudes de
3 a 5 setmanes d'haver acabat la primera serie de 6 a 7'5 grains de
Neo. 3r.-Oue les reaccions que primer s'han negatvat han estat
la W i la M. T. T. 4rt.-Que, com en tots els Neos, en algun cas



I'uitc Coitgres d, _lI<°=res i I^icile, /s de Liengua Catala-na ;,

les reaccions continuen mes o menys positives a 1'acabament de la

primera serie.

4rt.-Pertoeant a la toxicitat del nou compost, podem afirmar

no haver observat en Soo injeccions cap accident grew , malgrat

haver emprat dosis altes. Havem si observat algunes reaccions d'in-

tolerancia i de sensibilitzacio , sense que aquests petits accidents pu-
guin esser atribuits a .la toxicitat del producte . En la majoria de

casos s 'ha tractat de malalts amb trastorns hepatics o amb sensi-
bilitzacions anteriors , pets quals resulten toxics tots els productes.

5e.-Es precis continuar les experiencies: Jr. per a confirmar

la nostra primera impressio . 211. per a mesurar la seva valor etec-
tiva lluny de la data dels ace dents clinics . 317. per apreciar amb el

major nombre de casos mes justament i exacta la seva relacio en-
tre l'index toxic i el de la seva tolerancia.


