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Actualment el crom és un metall que té interes en 
toxicologia tant des del punt de vista de la patologia 
laboral com si es valora com a agent contaminant i 
cancerigen. Ademés tendeix a acumular-se en els éssers vius, 
si més no en els medis contaminats. Conegut des del segle 
XVIII, hi ha una rica literatura en el segle XIX que 
actualment esth gairebé oblidada. També fou emprat com a 
medicament. La intenció d'aquest treball és ajuntar dades, 
que ara estan esparses i són difícils de recollir, per a 
recordar l'intergs pel crom en el segle XIX. Segueix una 
línia de recerca de la histbria de les intoxicacions, sobre 
tot per metalls, iniciada en altres treballs (1). 

EL METALL. El crom és un metall que fou descobert, com a 
element, a finals del segle XVIII. L'any 1797 el químic 
franc& Vauquelin en féu la primera descripció, examinant un 
mineral que procedia de Siberia, la crocoita. Com que es 
formaven compostos rics en color se li dona el nom de 
"chromos" (2). El seu descobridor, Louis Nicolas Vauquelin 
( 1763-1829 ) fou una de l.es grans personalitats científiques 
del seu temps. Professor a les facultats de Farmacia (1803) 
i de Medicina (1809) de Paris, fou mestre d80rfila. 
Precisament aquest el substituí, quan Vauquelin fou destituit 
per raons polítiques, l'any 1822. També va descobrir el 
beri1.li (3). 



I. LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX 

Els focus de creixement científics eren relativament 
nombrosos i a vegades més d'un investigador treballava en 
camps semblants. Així també s'ha atribuit el descobriment del 
crom, poc temps després, el 1798, i amb independgncia del 
treball de Vauquelin, a Martin Heinrich Klaproth. Aquest era 
un químic alemany, professor a Berlin, que també va descobrir 
el zirconi i el tel.luri (4). 

* *  A la primera meitat del segle XIX les aportacions 
encara són escasses. N'hem trobat sobre tot a la literatura 
anglesa, entre les de caire clínic, i una aportació 
experimental important en llengua alemanya. Sembla que les 
primeres dades sobre els efectes patolagics del crom, a 
l'home i en medi laboral, que van tenir una certa difussió, 
són degudes a Cumrning, el qual va descriure les Úlceres, els 
"crome holes", o "forats pel crom", als dits i mans de 
persones que treballaven amb bicromat, a Glasgow l'any 
1827. El treball fou publicat al Edinburgh Med. and Surg. 
Journal (5). S'hi descriu l'aparició de papules, que es 
transformen en pústules i després apareixen les Úlceres. 

En el camp experimental és important el treball de C.G. 
Gmelin, en gossos, que fou recollit i citat pels autors més 
importants de l'gpoca (Orf ila, Christison) i recollit en 
diccionaris posteriors. Gmelin era professor a Tubingen. 
L'any 1825 publica el seu treball, que fou analitzat el 1828 
en una revista francesa (6). Gmelin injectava cromat de 
potassa a la jugular. Va observar que mentre la dosi d'un gra 
(equivalent a 0.05 grams) no tenia efecte, la de 4 grans (o 
siguin 0.2 grams)provocava inicialment vbmits i després la 
mort al cap de sis dies. També estudia l'adiministració per 
via subcutanis i féu experiments en altres animals (conills). 

Christison, escoct5s, fou 1 'autor més important en llengua 
anglesa, en matgries de toxicologia, del seu temps. La seva 
obra pot ser comparable a la d'orfila. En el seu text dedica 
un cert espai al crom (7). Diu que se'l utilitza com a 
Colorant: "as it is now extensively used in the art of 
dyeing" . 

Tot i que la patologia humana era excepcional Christison 
n'esmenta algun episodi.Així un cas de Schlinder i 
Greifenberg, que acaba amb la mort del pacient. Un altre cas 



del Dr. Wilson, de Leeds, publicat a la London Med. Gaz., 
d'un home que va fer una mart de repent mentre dormia (8). 
També el Dr. Duncan, de Glasgow, va informar personalment a 
Christison de l'existencia de dolor a les mans i braqos, en 
persones que tocaven cromats (9) 

11. LES APORTACIONS DE MEITAT DE SEGLE 

* *  EL METALL. Cap a meitat del segle XIX hi ha un cert 
progrés en el tema. D'una banda el metall és aillat, per 
primera vegada, per Robert Wilhelm Bunsen l'any 1854. Bunsen 
fou un altre dels grans químics del seu temps: la introducció 
del bec que duu el seu nom és suficient per a donar-li un 
lloc important a la histbria de la química. Per aquest temps 
el metall es va aillar, per6 era difícil obtenir-10 pur. Aix6 
no seria factible prhcticament fins el 1900, pel mGtode 
d'aluminoti2rmia de Goldschmidt (10). 

Pels mateixos anys, de meitat de segle, s'intenth el seu 
Ús en el tractament de les pells. Sembla que el primer que 
estudih, amb resultats positius, els efectes del crom sobre 
les pells fou Friedrich L. Knaap, químic alemany que l'any 
1858 efectuh uns primera experiments, sense arribar a cap 
conclusiÓ definitiva. De fet Knaap fou l'introductor de les 
tecniques de curtit mineral i va obtenir una patent per a 
utilitzar sals bhsiques de crom, ferro, manganbs i altres. 
Les combinava amb gcids grassos. Li interessava principalment 
el curtit amb ferro, tot i que se li deu plenament el 
descobriment de les propietats del crom en aquest camp (11). 

* *  LA CLINICA. En el camp de la patologia es van coneixent 
alguns fets més. Solen ser referencies aillades, esparses, 
que tarden a ser recollides de manera més sistematica. Es 
troben en algun text extens, i fins i tot en els Diccionaris 
mgdics, alguns en molts volums, que aleshores es publicaven, 
per exemple els dirigits per Dechambre, Jaccoud o Fabre (12). 
Dins de l'obra extensa de Maschka (13) es fa referencia a 
treballs de Bishop, l'any 1850 (14) i de West, de 1851 (15). 
Tamb6 coneixem un treball de Pelikan, del 1858, el qual 
explica com l'acció del bicromat de potassa és semblant a la 
de l'arsbnic, o el sublimat, com a irritant intestinal molt 
intens. Es provoquen vdmits i després lesions renals, amb 
hematúria i albuminúria, i finalment la mort. S'estudien amb 
un cert detall les dosis (16). 



Des del punt de viita de la patologia del treball també hi 
ha algunes observacions en aquest període de la meitat del 
segle XIX. Han estat ben recollides per Delpech, i després 
per Alice Hamilton (17). Així sabem que l'any 1851 els 
francesos Bécourt i Chevallier van descriure les mateixes 
lesiones a les mans que ja havia observat Cumming, 
probablement sense consixer el treball d'aquest. Les 
observacions es feren en treballadors que tocaven sals de 
crom, a Paris. Daten de l'any 1851, tot i que es van publicar 
bastant més tard, el 1863 (18). 

Ells mateixos van escriure a metges d'altres paXsos i van 
tenir resposta dlIsaac Tyson, de Baltimore, el qual els 
deia, l'any 1852, que els treballadors de Maryland es 
protegien posant-se esponges humides davant del nas i de la 
boca (19). 

També Ducatel, de la universitat de Maryland, va afegir 
més detalls en la descripció de les Úlceres per crom i va 
recordar que Baer, de Baltimore, havia vist vint casos de 
lesions causades per vapors de crom (20). Més tard Delpech va 
assenyalar que no només el bicromat, sino també els cromats, 
podien fer Úlceres fins i tot a les conjuntives. També havia 
notat, tot i que com a signe poc freqüent, la irritació 
bronquial (21). 

* *  TREBALLS EXPERIMENTALS. Un altre vessant ja 
relativament estudiat en aquesta patologia és la de tipus 
experimental, que inicia Gmelin. A la segona meitat del segle 
XIX les aportacions de treballs sobre la patologia per crom 
en animals ja tenen una certa importancia. Així cal recordar 
els estudis d'E. Gergens, del 1876, matant conills amb sals 
de crom administrades per via subcutania (22). També els 
de Weigert l'any següent, 1877, i el discurs inaugural a 
Breslau d'Eugen Kabierske "Die Chromniere", l'any 1880, 
monografia de 46 pagines. Ja s 'esmenten les lesions 
patolbgiques dels túbuls renals, obtingudes experimentalment 
en animals que han sobreviscut més de dotze hores a una 
intoxicació per cromat de potassa. També es descriu la 
transformació de l'epiteli en una massa granulosa (23). 

Igualment Posner, el 1880, insisteix en els experiments 
anteriors de Gergens, injectant les sals per via subcutania. 
Apareixen alteracions generals de manera bastant rgpida, 
sobre tot amb dificultat respiratbria i agitació motora, i 



tots els animals moren abans de les 24 hores. Quan la dosi és 
baixa les lesions del ronyó només s'observen en l'examen 
microscbpic, tot i que a l'autbpsia macroscbpica la víscera 
tingui un aspecte normal (24). 

* *  CAP A UN INCREMENT DE LA PATOLOGIA. Per aquests anys la 
patologia humana, per fora del camp laboral, és rara, perd es 
recullen alguns casos de tipus accidental o suicida. Així 
Linstow, de Ratzenburg,l'any 1874, explica dos casos 
d'intoxicació mortal en nens que havien menjat cromat de plom 
(groc de plom). Els nens tenien menys de quatre anys. Les 
descripcions de la clínica i de les autbpsies 
recollides per Schuchardt són prou llargues (25). 

També es recull a l'obra de Mashka el cas de suicidi d'una 
dona de 25 anys per ingestió de cromat de potassa. Fou 
trobada al carrer amb una simptomatologia irritativa 
gastrointestinal, amb vbmits molt intensos, dolor abdominal i 
mort al cap de sis hores del seu ingrés hospitalari. Explica 
l'aut6psia i la comprovació analítica ulterior (26). En el 
mateix text es recullen de manera menys detallada altres 
contribucions d'aquest periode, per6 que ens donen una idea 
bastant clara de com les intoxicacions per sals de crom, tot 
i que no eren freqüents, tenien una certa importhncia en el 
camp de la toxicologia de l'Gpoca. 

Així tenim el treball de Wilson i Ogston, de 1861 (27); la 
monografia de Jaillard: "De la toxicité du Bichromate de 
potasse", de 22 phgines, publicada a Strasbourg l'any 1871 
(28); els treballs de Lewis, del 1875; de Walker i A. Dubar, 
el 1879; de Groth el mateix any; de Warwick i de Kieser, tots 
dos del 1880, i encara els de Bruck, de Leopold i de Johnson, 
els tres del 1877 (29). 

* *  LA CLINICA LABORAL. Les aportacions en aquest camp ja 
comencen a ser nombroses. Ollivier i Bergeron recullen 
l'estat de la qüestió en la seva revició en el Diccionari de 
Jaccoud (30). Remarquen com les lesions en els treballadors 
poden iniciar-se aviat i evolucionar depressa. Adhuc a 
vegades pocs dies després de comenGar a treballar alguns 
obrers noten molgsties fortes a la pell, el nas, els peus i, 
si hi ha alguna excoriació, es formen Úlceres que són 
progressives. 



En conjunt els compostos de crom, --hcid crbmic, cromats i 
bicromats-- van tenir un cert interss en la terap6utica del 
segle XIX, de la qual aquí només n'hem fet una visió rhpida i 
esquemhtica, principalment com a caustic i en el tractament 
de la patologia vensria. 

111. CAP A LA FI DEL SEGLE 

En els textos de cap a la fi de segle el paper tdxic del 
crom ja esta més consolidat. En el d'Ogier, del 1899, es diu 
encara que l'emrnetzinament pels compostos de crom és mal 
conegut. Per6 s 'esmenten les ulceracions perforants i la 
necrosi del cartílag del tabic nasal (45). També, citant a 
Jaillard, diu que el crom s'elimina parcialment per l'orina 
en forma de sal crbmica. Kieser diu que també s'elimina per 
via intestinal, fins i tot en el casos en que la via 
d'entrada 'es per injecció subcuthnia (46). 

En el llibre de Boehm, Naunyn i Boeck -- que forma part 
d'una gran enciclopsdia de medicina-- es recorda que el 
professor Parochow va morir per haver pres una cullerada de 
cromat potiissic. S'esmenta també com els obrers que 
s'intoxiquen per l'exposició continuada a la pols de crom es 
queixen, al comen~ament, de mal a la boca (47). 

** Des del punt de vista de la seva utilització en el 
curtit de la pell cal recordar que fins l'any 1884, gairebé 
trenta anys després de l'aportació de Knaap, Schulz no va 
descobrir i patentar un procediment amb dos banys, el primer 
amb cromat sbdic i el segon de neutralització. El 1893 Martin 
Dennis, en la via de Knaap, desenvoluph un sol mgtode basat 
en un Únic bany d'una sal de crom. El 1878 Christian 
Heinzerling va obtenir una patent que constituxa de fet el 
primer mgtode de curtit mineral aplicat industrialment. 
Utilitzava alúmina blanca i bicromat pothssic, junt amb 
matgries albuminoides com la sang (48). 

Poc després 18Eglington Chem. Co., de Glasgow, compra la 
patent, encara que s'utilitza inicialment amb poc Sxit. També 
aleshores J,J. Hummel, de Yorkshire, treballh en la 
possibilitat de fixar les sals de crom a les fibres, per a 
tenyir-les. No s'aplich, per6 de fet s'havia avanqat una mica 
respecte a la tscnica de Schulz, que tenia la patent des del 
gener de 1884 (49). 



Per aquells anys hi ha una certa empenta en aquest camp, 
des de la visió de l'aplicació a la indústria. El "Vici Kid" 
de R. Foerderer, és importat a Anglaterra el 1890. El 1893 hi 
ha la patent de Martin Dennis, amb clorur basic de crom, 
introduint el Tanolin. De fet s'introdueix a Europa el curtit 
de les pells, mitjanqant les sals de crom, i de manera més 
marcada a la indústria del cuiro anglesa, sobre tot a Leeds i 
a les fabriques de Bermontlsey, a Londres. També fou important 
la influencia del viatge de Procter als Estats Units l'any 
1895 (50). * *  Entre altres treballs d'aquest periode cal 
esmentar encara el de Wutzdorff, de 1897, el qual recorda, 
des del punt de vista de Xa patologia industrial, les lesions 
descrites en els treballadors de les fabriques de cromats de 
Grieshein, a Alemanya, l'any 1889. Igualment per la mateixa 
decada de fi de segle, el 1894 es va comprovar, durant unes 
maniobres militars a Anhalt, que fins a 84 homes foren 
eximits de la prestació militar degut a les seves Úlceres de 
la pell (51). 

També Leymann, examinant un total de 722 treballadors, en 
contacte amb cromats, va trobar Úlceres i perforacions del 
tabic nasal en 253 persones (35 % dels casos); patologia 
respirat6ria en el 8.8 % i alteracions de l'aparell digestiu 
en el 12.3 %. Leymann també descriu un cas de nefritis en un 
home que inhalava gran quantitat de pols de cromats (52). 

Important, encara que passa gairebé inadvertida en el seu 
temps, és la comunicació de D.A. Newmann, que l'any 1890 ja 
descrigué la pres6ncia d'adenocarcinomes del nas en un 
treballador escoces amb vint anys de treball amb cromats 
(53) 

A partir del canvi de segle els treballs ja foren més 
nombrosos. Hamilton, i també Hunter (54) n'han fet una breu 
revisió. En els grans trets cal recordar els treballs de 
tipus epidemiolagic de Legge, des del 1902 i durant més de 
vint anys, a Anglaterra; i els de Lehmann i Foster a 
Alemanya, ja des del 1911. 

Un altre punt d'increment de coneixements, és la valoració 
progressiva del crom com a agent cancerigen. El 1912 Pfeil 
recull dos casos més de c2ncer de pulmó. Després són 
importants les revisions, en aquest punt i en medi laboral, 
de Gross i cols, els anys 1939 i 1943. També cal recordar 
l'estudi de Mahle i Gregorius, del 1948, demostrant el gran 



increment del risc de cancer de pulmó en les persones que 
treballaven amb cromats (55). Actualment el crom és 
considerat com un agent clar de patologia professional, sobre 
tot com a causant de dermatitis i de tumoracions malignes de 
i'aparell respiratori. També es valora la seva presencia com 
a agent contaminant del medi, que tendeix a acumular-se. Ara 
se'l considera com un dels agents contaminants del medi més 
importants. En aquest sentit és un tbxic que torna a posar-se 
"de moda", per6 aixa no ens ha de fer oblidar que ja fa molt 
més de cent anys que es coneix, i est2 ben descrita, una 
patologia abundant i prou trascendent. 
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