
SEPTIrt:VIIA PUERPEIIAL DP LES VAQUES LLETERES

pel Dr . JOSEP MAS ALEMANY

Son moltes i de variable naturalesa les complications que es
presenten durant el puerperi de les vaques lleteres.

Entre els accidents consecutius al part, tenim els traumatis-
mes dels orgues genitals, les hemorrdgies, la ruptura de 1'uter,
la no secundinacio, etc., etc.; entre les malalties mes frequents
hi ha la vaginitis, la eclirmpsia, la febre vitular, la infosura i al-
tres; pero la quo mes contingent do mortalitat produeix es, in-
dubtablement, la septicemia puerperal, quo domina, diguem-ho
aixi, tota la patologia del puerperi.

En els orgues genitals de les vaques prop-parides, no fatten
batteries sobre les ferides que obren nocivament i produeixen
la septicemia del part, metritis septica o febre puerperal, corn
l'anomenen alguns autors.

Sabut es el gran desenrotllament que tenen en l'uter els
sistemes limfatic i vascular sanguinis i quo a consegiiencia dels
processos do reabsorcio que es veritiquen, obren Ia porta d'en-
trada als agents tbxies per tot l'organisme, produInt la intoxica-
cio traumettica quan aquests son les substetucies quimiques toxi-
ques, i quan son les batteries que penetren on el fons dels teixits
vius i proliferen en la sang, s'anomena infeccid lraumutica.

La septicemia, doucs, sempre es deguda a una infeccio mi-
erobiana representada per estreptococs o estafilococs, corn tambe
pel bacil coli en moltes circumstancies.

El neumococ tambe ha sigut reconegut en algun cas corn
agent productor de la infeccio puerperal.

Aquests microbis es dipositen a les ferides, ja sigui trans-
portats per les mans del operador, pels instruments, per les ca-
nules at practicar les irrigations, etc.

L'filcera placentaria representa una de les causes principals
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del punt d'entrada dels germes per a la generalitzacio del pro
cos infectiu.

Sinaptornatologia . - Els primers simpt: omes quo s ' observen
en la septicemia puerperal , ja sia deguda a traumatismes, a les

mans del tocoleg, als instruments , etc., o be al prolapse do la

matriu o a Is presencia do cossos estranys , a la no secundinaeio

i altres causes , son del primer al quart dia segdent al part, tra-

duint - se per la presencia de febre molt alta o forty disminueio

do la gana o perdua total , i no falten mai simptomes de Ileugers

colics.
Els calfreds son sompre senyal o indici de penetracio en la

sang d'agents microbians.

Les secretions quo provenen de Is cavitat uterina. els

loquis rr [erins son, en general , de caracter purulent i sanguini i

d'una olor caracteristica, pero infects; i essent la vagina de poc
poder absorbent , pert, no aixi l'uter, conve saber els orgnes

afectats per obrar amb consegiiencia.

La descomposicio i la retencio del fluix logitial pot produir

funestes consequencies , peril corregit a temps, les vaques antb

pocs dies es presenten apiretiques.

Quan es conflrma la septicemia , al cap de pots dies Is ma-

lalta queda postrada sense poder- se aixecar , i si Ito fa, es amb

dilicultat , la diarrea © s abundant , i amb una fregiieucia de pols

tart important , quo ofereix un quadro taut particular , quo errs
anuncia que la mort es presenta d'una manera inevitable. No
devern oblidar , doncs , quo no tenon tanta importanela les tem-

peratures altos, coin els caracters dels pols, del qual recomanein

fer-ne un,estudi especial, sobretot en vetorinaria.

Diagnosiic.- Es facil no confondre Is septicemia puerperal

anrb is febre vitular i Is paraplexia, i tins si es tracta d ' infoccions

purament putrides do qualsevulga naturalesa quo signin, Bones

el pols en aquestes nltinres es lnanto quasi normal i molt poc

frequent, al revos do les infections septiques , que, corn acabeur

d'indicar, os molt frequent i moltes vegades filiforme.

Es precis fixar-se bo amb I'estat general do la malalta, i so-

bretot, amb i'aspecte de la vaca parida per for nit diagui,stic

clar i segur,

ProUOStic . - Sempre i en tots els casos es grew . Les esta-

distiques acusen d'un 50 a 70 0/0 do mortalitat . Ademt^s, les va-

ques quo curen , queden on moltes cireum^titncies infecundes i
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seques de [let, de manera, que solament son litils per la earn, to
qual resulta un greu perjudici per a la riquesa pecuaria.

Tractament. - Per aconseguir exits on la terapeutica
d'aquesta malaltia, don procedir-se amb tota la rapidesa possible
i energicanient, nnica manera de nlermar les estadistiques do
mortalitat a un taut per cent molt reduit, que ois primers sor-
presos havem estat nosoltros en la nostra clinica. D'aquI els
motius quo ens han induit a presentar aquesta nlodesta comuni-
cacio al <Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana> per
assabentar doll exits quo tenim d'uu temps a aquesta part amb
el tlactanlent que seguim per a combatre la septicemia puer-
peral en les vaques Ileteres.

Essent la infeccio vitular el punt do parlida de tots els inci-
dents i malalties, havem de dirigir l'accio a destruir les bacte-
ries a la mateixa porta d'entrada el organisme per diferents
medis.

En primer hoc havem de procurar amb tots els nostres es-
forcos tonic cura que les ferides puerperals estiguin en les ma-
jors conditions possibles d'asepsia.

Una neteja complota de I'uter desembarassant els produe-
tes extranys que pugui contenir en vies de descomposicio,
treuro els germos del terreny necessari per al see desenrotlla-
Inent ulterior i uua energica desinfeccio do la cavitat uterina,
combatre en fi la septicemia mitjangant irrigations uterines an-
tiseptiques fins aconseguir que I'aigua que surti de l'uter sigui
neta i clara i no exhali mala olor, administrant a 1'efecte els ex-
citants difusius i amb preferencia l'alcohol cons agent combu-
rent i estimulant, facilitant les reserves dels albuminoides amb
l'acetat amonic, el vi, cafe, etc., etc.

Si es coinprova I'existencia de resides ovulars, es procurara
el desprendiment, pero amb molta prudencia, i la maniobra sera
seguida d'un lavatge abundant de solutions de Lisol o do Nip-
to], rebutjant 1'us del sublimat corrosiu.

Quant les ferides septiques son recobertes per una mem-
brana d'aspocte crupal i es confirma la presencia dell estrepto-
cocs, dou abstenir-so do maniobrar amb les mans, ja que resulta
contraproduent el curetatge.

Per a les ferides del perine, vagina i porcio vaginal del coil,
es rocomana, i dona excel•lents resultats, la tintura de iode. Si,
com acostuma a succeir, les batteries de la ferida han ponetrat
ja on la profunditat dels teixits, no basta, en ]a majoria dels
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casos, ni la terapeutica abans indicada i menys el tractament
local.

Ps necessari recorrer a la serolerupia, ja que, ni les injec-

cious intravenoses de solucld fisiolouica, ni ek mercurials, ni els

abscessos de fixacio, ni el rentat de la sang, ni la sangria, han

donat cap resultat.

Sabut es que el serum antiestreptococic no resulta amb po-
der suficient per a obrar coin antitoxic, porque cunte amb pro-
porcions petites les substancies que son precises per a atenuar
i neutralitzar les toxines formades per estreptococs en l'orga-
nisme malalt.

Segons Neufeld i Rinlpau, el strum antiestreptococic obra
solament alterant i debilitant els estreptococs this al punt de
que, per l'accio dels leucocits, es fan completament inofensius
pel organisme.

El serum pot, tot lo ales, destruir els progressos de la in-

fecciu, pero jamai fer retrocedir les alterations quo ja s'han
operat en els teixits.

Fero tenim de confessar, segueix dient en Neufeld, quo en
les formes greus de septicemia havem aconseguit molts bons
resultats, que fan que no hagi desaparescut de la terapeutica
1'us del serum antiestreptococic.

Dones be, nosaltres empleem amb resultats verament sor-
prenents i satisfactoris la vacuna bacteriana rombinada (Bacte-
rina mixta polivalent), preparada amb estafiloeocs alb. aur. i
citr. en combinacio amb estreptococs i b. coli d'origen equi;
essent la dosi initial do 1,400 milions de batteries combinades,
2,800, 4,660, 6,400, 8,200 i 10,000 distribuits en:

6 parts d'estalilococs.

2 » d'estreptococs.
2 ' de b. coli.

El descens de la temperatura sempre es rapid i segur i el
pots es modiflca quasi sempre despres de la segona injoccio.

AixO no vol dir que oblidem els cuidados generals de la
malalta i recorrem a una bona alimentacio de poc volum i facil
digestiO, a l'us dels estimulants , amb preferencia l'alcohol i el
vi a les irrigations, que preferim l'us del Niptol o del Lisol, com
ja havem dit, per esser els i mes apropiats antiseptics
que coneixem.

Som contraris a his del sublimat corrosiu , do l'acid Emit i
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fins del permanganat de potassa a dosis altos, puix havem ob-

servat quo ocasionen greus dolors i esforcos, que son molt pe-

rillosos, sobre tot en les vaques bones de Ilet.

El tractament operatori en medicina veterinaria no to rao

d'esser, dones la vaca que no pot produir llet despros del part,

es considerada inutil i es altre el seu desti.

Nosaltres, per via d'experimentacio, varem practicar la in.

tervencio operatbria, feat una ampla obertura on la cavitat ab-

dominal seguida d'abundants lavatges i el drenatge consegilent,

i no va esser possible evitar que la malalta ntoris de peritonitis

septica puerperal.

Concedim nosaltres gran importancia a la profilaxi, so-

bretot on estables quo no reuneixin prou conditions higie-

niques.

Tant prompte tenim un cas en un estable on hi ha vaques

en estat de gestacio, disposem la desinfeccio convenient i la

separacio, si es possible, do la malalta i es prenen precautions

per les vaques prbximes a vedellar.

L'unica conclusio que ens suggereix d'aquesta modestissima

comunicacio es: «que en tots els casos de septicemia puerperal

de les vaques lleteres, ademes de seguir rigorosament el tracta-

ment classic, es procuri recorrer a l'tis de la vacuna bacteriana,

que preparen a I'efecte diferents laboratoris, escollint d'entre

tots els que siguin mes competents i mereixin mes conflanca

entre les classes mediques, farmaeeutiques i veterinaries>.


