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Al Dr. VVennhergr Ii contesta que no veu cap inconvenient

en 1'administraci6 prudeucial do les sals mercuriques per via

digestiva, lo qual seria preferible quan el inotge no tingues ab-

soluta seguretat en la tecnica de les injections intravenoses,

DR. GRIFOLS.-Discussio: Dr. Ricard Moragas.-Rectificacio.

Discussio: Dr. Ricard Morayas.

La septicemia estafilococica criptogenetica es molt rara.

Quasi senlpre es pot descobrir una lesio quirurgica que cous-

titueix In porta d'entrada. En 1'estadistica que pot-to a partir de

1'any 1915, sols ell tint registrats 8 casos, 3 dells rapidalnent

mortals amb localitzacions do 1'endocardi.

Un dels casos va esser molt instructiu. Es tractava d'un

company amb aspecte clinic d'infeccio eberthiana o paratifica.

L'hemocultiu va donar estafllococs. Es repeti als 15 dies, sospi-

tant una infecci6 accidental del mitja de cultiu, donant el niateix

resultat. Prop dels dos mesos de Inalaltia, apareguo una pleure-

sia supurada, quill analisi bacteriologic demostra solament 1'es-

tafilococ daurat hemolitic.

En tots aquests 8 casos registrats no tine pas la conviccio

absoluta do quo l'estafilococ procedis de la sang, molt mes quan

3 Wells varen evolucionar amb certa rapidesa cap a la curacio.

Sabut es la gran gravetat quo to aquesta septicemia, especial-

ment In d'origen no quirdrgie.

Al for 1'examen bacteriologic, hem do tenir en compte que

l'estafilococ es una bacteria, que per estar a l'exterior, pot im-

puriflcar el mitja de cultiu amb certa facilitat, per mes precau-

tions quo tingueni al for I'extraccio de la sang. Aixi corn al

aillar I'Eberth o qualsevulga altra bacteria especifica estem se-

gurs que procedeix de la sang, perque es molt dificil que es trobi

on el mitjh extern, al aillar un estafilococ sempre ens hem do fer

la pregunta de si verdaderament procedeix del medi intern. Per

mes neta quo tinguem la poll amb tintura de iode, si la punta de

1'agulla enfila un fous do sac glandular, sera faeil que entrin din-

tre la Ilum de dita agulla alguns dels estafilococs i diplococs ja

estudiats en les distintes capes de la poll. Els mes frequents son

els stafilococcus cutis comunis descrits per on Sabouraud i el sta-

filococcus epidermidis d'en Cederkre utz.
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Taut es aixi, que on un recent article puhlicat per, en

Weissenbach diu que tota sembra de sang obtinguda per puncio

transcutania quo dougui Hoc a un diplococ, un tetragen o un es-

tafilococ, deura senipre pensar-se en una impurificacio acciden-

tal pels Bermes de la poll.
Molt mes quan a la poll podem trobar I'estaflloeoc hemoll-

tic, puix segons les experiencies Wen Koch, de 100 estafilococs

quo va aillar de la poll, 00 corresponien a l'estaftlococ blanc i

els altres 10 eis classificit diutre els patogens per ses propietats

hem oiltiques.

De manera que sols estarem autoritzats per a acceptar una

septicemia estafilococica, quan els liemocultius repetits ens don-

guin estafilococs (lets especialnient en plaques d'agar-sang) i

quan I'evolucio consecutiva del cas reveli una gravetat extrema

amb endocarditis o embolies.

Rectificacio: Dr. Gritols.

Creu quo 6s molt dificil la infeccio secundaria , donat el dis-

positiu que dona a l'aparell.


