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Tractament prev entiu i curatiu de les com-

plicaci(ins scptiques dels traumatismes

pel Dr. R. BOQUET, de Artesa de Segre

Tot traumatisnie representa una soluci6 de continuitat en la
resistencia de la capa tegumentaria protectora i aisladora dels
epitolis, epidermis i ondotelis amb que eviten la penetraci6 do
gcrmens o substancies que per Ilurs conditions fisico-quimico-
orgiuriques son impropies per it la vida.

Una do les fornies de traumatisme susceptible do complica-
cibns septiqucs amb mes fregiiencia que les altres es la pun-
xada, perquC, anib ella se inoculen substancies minerals, ve-
grtals i animals en la profunditat dels teixits i determinen en
ells unit reacoi6 estranguladora que salvaven nostres avant-
passats amb dilatations per it evitar la gangrena stns lograr-ho;
pert) aixo no vol dir que les eseoriaci6ns, pelades i esgarrinxa-
des; incisions, avulsions i contusions, otz., deixin do reunir con-
ditions abonades per it que hi facin els germens llur niu, deposi-
tats per on insecte tom la mosea vironera, en els replecs, i baix
Ies erostes seques amb que amh paraula grafica diu tl vulgus
sanraga el Hop, i d6na lloc a espurncs alentorn do Ia lesio pri-
mera, efecte de l'infecci6, en son comenc de generalitzaci6.

Les parts del cos que amb Hies fregiiencia son objecte
d'aquests petits traumatismts sens aparent importancia, sun:
Ell el tegument extern, la poll do les mans f sos dits; la do la
cara, la poll que envolta los articulations cubertes amb la roba
do nostres vestits es atacada per parasits o insectes divorsos al
trobar-se oprimits per les robes en els moviments efectuats per
les aludides articulations, aixis es Clue alentorn del coil do ]a
camisa, del muscle o espatlla, del genoll, etz., la poll del pen
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i sos dits on moltes profesions i temporades de I'any, coin
I'estiu, etz. En el tegument nrucirs o intern, ols tr;rnr;rtismes de
la mucosa ocular per cossos estranys i lesfreguos a Ies parpellos
per a espulsar aquells o for desapareixer Ia picor; els traumatis-
mes en l'entrada de los loses nasals, en la glotis, en la mucosa
bronquial, en la beta, faeces, i estrots del conducto gastrointes-
tinal cony el pilore, duodo, i errnrprosio mesenturica, sego, la
valvula total, ses; els petits traumatismes en la mucosa genito-
urinaria al nivell dais ostrots i part; mes esposado; a violenoies
o a secretions i fermentar+ions irritants i corrosives equivalentes
a les causes purament fisiquos propies dels trauinatisnnos, des
del punt de vista de les complicaoions septiquos de tota solucio
de continuitat; en aquost sentit se pod adinetro les somcions
decontinuitat endotelial, venosa, arterial i i nfirt iea, quo donguin
compte do demons o quistes a distancia del punt d'origen.

Aquests petits traumatismos rosulton ser ofectuats per cos-
sos minerals, vegetals i animals. Minerals coin los hales d'ar-
mos do fire, les punxades d'agulla. Claus, instruments de cirurgia
d'agricultura o d'altres profesions, etz. Vegetals coin espinos
d'e_sbarze, rosser, ortrgaes, estelles de fusta, etz. Animals, coin
d'insl'etes, mosquit, avespa, abella, escorpi, rata, gossos, sango_
neres, etz., etz., i dames tosses vulnorants en Ilur aetuacio contra
I'organismo coin el gratar-se per la picor, una podrada, otr., o
aquost contra un objecte resistant coin una caiguda podon pro-
duir erosions, contusions i ferides amb caraeter variat i com-
plexe.

En tots els traumatismos poden dose nrotllar-se Ies troy conr-
plicacions septiquos do quo vaig a ocuparme; ganf/rena. supura-
ctiri i erissilpela. Los vacunos i virus poden inocular-se amb scm-
blants traumatismes, determinants de procesos locals i generals
rlue coin la rabia, la shills, xanere tou, blenorragia. etz., etz.,
enmplignon i agraven un determinat proces local de roferoncia.

La gangrenes comen^a per an edema alentorn del traunra-
tismo invissible e irgnorat moltes vegades, s'ennegreix i s'esten
cada dia, perdent la sensihilitat i la ci 'culacio de fa sang, havent
dosaparegut del proces tot color rutilant o vermell. S'axequen
but-Ilofes o vesicules plenes de liquids aquosos i aparoix aument
de temperature general i accoleracio del pots. ('om no hi ha
circol eliminatori s'oston a tot el cos segons la resistencia de
I'iudividuu. Despres de la mort, el cadaver senrbla quo corros-
pen als tres o quatre dies de mort i guardat al sol en siti molt



humid. No presenta iii un globul do pus. Es Ix septicemia hospi-

talaria de l'antigo.No passa de 7 dies de duraci6.

La sttpuracio quo pod tenir hoc en forma difusa o circunscrita

on sit diversa tendencia it generalitrar-se o it ovrir-se at esterior

domostra una gravetat diferenta on cada cas. Aquesta gangrena

molecular cs unit liquefaccio (leis teixits despres de lit qual no

poden tornar a !a vida, a diferencia d'aquella gangrena imper-

fectament descrita que en sos teixits retorna la vida del nutteix

modo que la vida retorna a nil tros de vegetal assecat durant

dies montres no liagi sufort Ia liquelacci6 o descontposici6. La

eN-Luba no descomposta represents ser el ovul, I'ou de galling,

el grit do blot, el micrococus que desafia el temps si no's reunoi-

xen les condici6ns per a lit soya disoluci6 o dest•omposicio. Les

eondiei6ns amb que unit cstaos vegetal secs retorna a la vida son:

el color, la Ilum i I'liuniitat en nn meth asseptic o que no hi hagi

animals o vegotals que'l destrueixin per a servir-so'u i viure a

costa seva; de modo quo la terra que abriga 1'empelt vegetal de

refereiicia no deu ser vegetal o conservadora de 1'humus en que

Viucn ge.rnlons distirnts.

l.'erisrl,ch( quasi represeuta ser aquella mateixa gangrena

invasont amb unit resistoucia (leis toixits mareada per un eircol

eliminatori o contentiut limit sensible al passar el out del camp

invadit al true encara estu per invadir. L'he vista it la cara per

una escoriacio cuberta o tapada per im parxe d'apotecari, una

teniperatura do -10 gratis i una taquieardia extraordinaria.

'1'reure of pegat o esparadrap, i fregar l'escoriacio amb coto

xopat d'aigua sublimada al 1 ° ° cambia 1'escena al endema: api-

retic i sense malestar.

I,'erisipela de in cara n1oltes vegades, per no dir sempre, to

son origen en la utucosa del nos estenent-se seguint els vasos

que emergeixen de cada costar.

V,I t aet:unent preventiu consisteix ou fer arribar I'autissepsia

a tots els recous i [)legs dols traumatismes.

Eli Les puntures o puuxades apareats, s'injectara anmb xeringa

hipodermica apropusit o amb una pera de goma que vinga just

o es correspongui amb l'overtura de la poll, a t! de (lit(, aquesta

per sit elastieitat s'adapti alentorn del pie do la xcringoa impo-

dint axis retluir el liquid de l'injecei6 amb la qual se logra unit

teusi6 intorna per igual on tots sentits per la que recorre totes

los irregularitats de la ferida o trajectes fistulosos i Pons de sac

quan se tracta de flem6ns circunscrits o amb molt poea difusi6.

Eli ohs traumatisnios on quo no hi ha possibilitat de verificar
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injections a presio s han de for rcntats amb cote i liquid anti-
septic, banys locals i repeti.ts ;unb els ntatoixos liquids antissAp-
tics en els primers temps del traumatisme; roes quail ja hi ha
crostes, sota Ws quals, Iii pod estar of Hop anu gat, conve estovar
les crostes amb eataplasmes asseptics i ben talents molt repetits
si no n'hi ha prow imb els rentats d'aiguu hullida i c;dcnta o
and) les injections furientes d'una dutxa.

Uintre el tractamiiont proventiu fiilta ter constar que'n les
contusions sons aparent solucio de continuitat externa dcncn
emplcar so ols banys locals anioniacals o foments do liquids an-
tissiopties ja quo'! fled ;unb irrigaci6 continua, es perill6s gran
ols tcixits soparats town poca vitalitat coal Ia pell on grans ex-
tensions, tendons i lligaments fibro-cartilaginosos.Avants se
creia quo's gangrcuava per Ia gran all"ncia de Iiquids, conse-
gfloncia d'una furta reaecio que'! fred rctrassava, porque retras-
sava la ovaluci6 roproductora do losfauncs i tlores microbianes.

Adcnres,les crostes asseptiques i aisladores son d'una utilitat
indiscutible al substituir a la pell amb s6n epiteli paviniont6s;
axis se expliea que Its Aries sofcrtcs pals animals tan suls Its
Ilepin amb perseverancia con, ran ols gossos, i baix I'acei6 de
We Inure i see, les deixa asseptignos per la saliva i accio nreca-
nieu del raspat de la Ilcngua, cicatris,tnt, aixis, ales aviat que
abrigades <nb niatorials manteuidors do les oxndaeions que
macereu i dotenen of movimeut d'epidorntitzaci6 una vegada
iniciat; axis he visa cicatritrar ben aviat una b rich convortida
on ulcera amb of sol calor del flit, evitaut cl oontacte do lcs ro-
bes i domes objoctes, font evident i palpable all6 do que aquarnt
ales s'hi fa nres Chi peni.

L'us de substancies catoretiques o irritants quintics per it
evitar Its inflantacions doloroses dels trauntatisill cs no dell sor-
pendre'ns al saber que aqucstcs no repeteixon la IIur accio nten-
tres gat IS causa microbiana es progresiva i continua.

Pol tractament euratiu o quan ja estan dcsenrotllades les
eomplicacions shptblues locals i generals dc'Is traunuttisrnes den
prosidir of criteri matrix del tractament preventiu en general.
el de procurar vitalitat, resistencia o defenses a nostres toixits
at ensentps fine destruim In fauna i flora microbiana per dessota
de la poll embut-Ilofada i de Its crostes; per at lo qual devem en
la gangrena ajudar a la nutrici6 d'a6n curt la vitalitat, resistencia
i defensa organica per mcdi del calor,ja sigui see ja sigui humid.
mentres la humitat no siga c;uisa d'una substracci6 d'aquell ma-
teix valor que volom acamular,on virtut. d'umt cvaporaci6 r;ipida
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en quo osta i'undat un procediment d'obteuir gel. El cat or humid

del eataplasma asseptic o bany local. suavitza quan la sequedat

do la part solicita alguna humitat, amb In quo s'estableix unit

millor comunicacio del calor amb 1'euergia nerviosa, ja quo l'ai-

gua os una bona conductora de la electricitat, i per to tart tam-

b6 ho sora del fluid nervios, i dintre el concepte unitari de les

forces naturals, en que devem considerar que son les circuus-

tancies los que fan cambiar I'aspocte dels fenomens naturals on

els tres rogues de in naturalesa. El bany general es el gran re-

gulador de la ataxia uterina com do in ataxia cerebral; In tom-

poratura den esser obgecte do terra en el prOxim Congres.

Per it reviscolar its toixits atacats per energies destructores,

voldria saber utilitzar i'onergia de la materia luminica desdo el

moment quo es la llum ('element o factor de mes potencia per it

for creixer els vegetals; gluon el ealor d'un dia nuvol d'estiu no

login for-los creixer un ceutinmetre en 24 Mores, en iguals condi-

cious In Iluni d'un dia sere on plc istiu els fa ereixer un pani o

2(1 centimetres en 2-1 Bores.

At matoix temps que'( color i la 111(01 podem utilitzar osti-

mulants nienys difusibles cone son els grasos i vapors, los essen-

cies i liquids volutils. desde l'oxigen i vapor d'aigua, les essen-

cies i alcoholats, una varietat de modis quo per nil figuren en

segona lima d'importancia on relacio its ofectes i facilitat d'a-

plioacio del eataplasma o hanys locals i generals, ccilents, pero

quo molt bo podon alternar amb aquolls coin rentats e injec-

eions, pulveritzacions amb vi aromatic see i aleofolic, amb aigua

fonicada, terniinant amb els liquids liesos on disolucious molt

antisseptiques corn el formol 1 ° o., sublimat corrossiu 1 ", ., etz.

I:n In supifrucio consecutiva it In induracio en quo

ohs toixits s6lids so convorteixen on un teixit liquid patol6gic a

diferenoia de la sang quo es fisiolOgic pod observarse en aital

proe6s unit difusio pols toixits limitrufes tins it una generalit-

zacio (Puna piohcn1in o iufeccio purulenta, it semblanca do

la gangrena quo havia intoxicat a tot l'orgauisme amb els pro-

ductes liquids que disolen substancies toxiques de descomposi-

eio i absorvits, circular per tot arreu, per a remoure la general

protesta dels dos sisteines mes fonamentals, constitL.its per

V7lsos i nervis.

1)evant d'un flemo i abces difus amb que s'amenw,a 1'organis-

nio, importa deteuir sit iuvasio, Iixant-lo ,nib una major e in-

tensa vida eel-lular quo vingui it oonstituir uu cireol d'indura-

cio defensiva i amb una liquefaccio mos riipida dels teixits, pro-
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curant que termini amb un focu quo obrirein degudament ans
no s'obri per si sub per a fer son lavatge intern amb injections
a presio d ' aigua calenta i esterelitzada fins quo al final injecta-
rem sons que refiueixi i amb forta pressi6 la disolucio 1'orta-
ment autisseptica , deixant-la estar a tlintre , sense posar Gala de
cap niona, ni glasa en son interior ; tan sols lo cubrirem anib
el coto que guarda forQa , i permet I'aplicaciu deguda del liquid
antisseptic per sobre de la forida , sia en In forma quo ' s vulgui.

Per a localitzar-lo on un focu , ha de liquar o dostruir trabe-
cules amb sa gangrena molecular per a que despres pup-iii esser
arrossegada a l'esterior , la causa d ' aquella supuraciu ; una vegada
s'obre per estar suficient madur o en focu, el pus , logrant-se
aix6 amb la trementina , que ecsita a que in prompta supuraciu
arrossegui la punxa o 6Os extrany, do molt aplicaciO, actin
mos rhpida que 'l calor humid, i amb ella se respecten teixits
que'l bisturi sacrificarfa obrint pas a la auto-intoxieaci6 i a la
auto-infeccio . La tintura de lode , desprOs dels eataplasmcs que
han maeerat la poll, produeix una supuraciu rupida, que coil] la
trementina , tan descuidada on la moderna cirurgia, localitza
en focu la supuraciu taut sols en 24 bores ; la quo no pod lograr-
se amb altres medis.

Aquestes injections antisseptiques ordinaries de 1 do
fOrmol o sublimat i de .i °„ d'ucid fenic , podrien utilitzar-se
per a les injections en les ferides penetrants del peritoneu, de
la pleura, del pericardi, de les seroses artieul rs, etz. , perqua
aqui l'accio curativa o antisseptica fora de resultats mos brillants
que'n les malalties cr6niques do dites seroses, com
blancs , pleuresies purulentes, hidroceles , quistes, etz.

Els traumatismes de los mucoses parpellars Pets per a treu-

re la picor. frogant amb els dits bruts o fets al traves do les

, aixis com les solutions de continuitat amb in caiguda
dels epitelis , efecte do fermentations patolugiques o hipersecre-

ci611s corrosives donee floc a complications , entre les quals s'hi

conten les septiques que al realitzar-so en la boca, en I'est6mac,

budeli prim i groixut ; organs de l 'aparell genito - urinari, do-

nee Hoe a les infections septiques o tifudiquos on blurs diverses

varietats i matiQos, primitives o consecutives a altres trastorns

quo acaben iufectant al i acabant el curs clinic

d'una malaltia amb una termfnacio d'infecci6 o intoxicaci6 com

l'urinaria . Aixis, doves , hi pendra mos o menys part el fetge,

amb In febre icterodes ; l'intesti aulb el colera; els ganglis en Ia
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glanola; Ia poll per a suplir les funci6ns renals i ghstriques es

atacada per erupci6ns, etz.. etz.

El camp do In. Cirurgia se eonf6n amb el camp de la Medecina

amh la sola variant quo l'hi imprimeizen les conditions anatomo-

ffsiologiques do I'organ o aparell de quo's tracta. Es molt dificil

que'n la Ilarga canonada huco-gastro-intestinal no si facin so-

lucf6ns do continuitat on la mucosa o son epiteli protector de

quo ve tota ella revestida i siga I'origen d'una pelada en quo les

hut-Ilofes, lode ma, cambi de color i espurnes o papulopustules

erosionados. sien la causa de moltes infections septiques o

tifodirluos, quint r1,u'tt11t l'estiut on quo Iota cuca Hit, les crf-

suilides se convorteixen en insectes alats per a poder efec-

tuar-se els notes do In. reproduccio amh In posta de germens u

ous per tot arreu, a Ii d'assegurar la conserva66 de l'especie.

(ue siguifiquen aquells colitics muco-disenteriques que'n

I'ostiu i tardor prosonten el tenesme degut a 1'abultament per

infiitraei6 o edema quo comprimoix els plexos vas(ulo-nerviosos

de la pelvis i extremitats inferiors i caiguda de raseladiQos de

hudells, colic de nioc i sang i sabstancies en plena putrefacci6,

sine una prova d'aquests estats gangrenosos que'n la poll oxigef-

xen ols cataplasnies o hanys locals per a que netegin, mentres

recohren els teixits pel valor el tonus necessari per a nutrir-

so, Pent dosapareixer In congesti6 pasiva, causa d'obstrueci6ns i

dostruccions consecutivos. L'eliminaci6 dels calomelans per los

glandulos salivals i les del colon i recte, expliquen (Is bons re-

sultats d aquesta antissepsia indirecta, en la hoca i el colon i

recte. Senyalant In positiva aeci6 bonofactora d'un medicament

is (0111 se podria lograr una seleeci6 do medicaments on Hoe de

I'aunmont ilimitat on quo la farnl;e is industrial elahora f6rmules

eliniques i se ;uluncien per totes les planes dels periodics i pa-

rods de In vila, and) noms que son l'ultima paraula de la nomen-

(latlrra modcrna.

Es 1'estiu en que tota cuca viii quan s6n frequents els tifus

per sor frequents els rofredaments i indigesti6ns per begudes

frodes i carregades de micro-organismes. Confluencia patoge-

netica de varies causes o circunstancies quo's conjuminen per

a provocar epidemics o generalitzacib on la morhilitat. Es I'estiu

quart son mds 1'regfientes les complications septiques dell trau-

matismes en nostre pats, i adquireixen on els paissos equatorials,

tat importancia quo cada dos per trey el tetanos, els bub6ns

gangrenosos,etz., donen una rota especialfssinla at ecsereici de la

34
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?1edeeina en aquelles terres, ja que'I rellent de la nit, Ies begu-
des fresques estant cansats i suats, el dormir Baia la somhra
(Fun arbre o on un passadi^ frese i humit en dies do forta
tennperatura, predisposa a tota inteccio d'origen local per mcdi
de les soluciuns de continuitat dels epitelis propis dell petits i
grans traumatismes.


