
DOS CASOS Dl: S[^P'1'IC :AII:^ 'Fl\t_'TATS PER LA

COL LOIIIASA D'OR

pel Dr . M. SALVAT

Dos raons in han convenqut per presentar aquests casos, ]a

primera e] deure d'aportar en la discussio del tractameut de les

septicemies tots els resultats clinics quo puguin aelarir les de-

duccions o discussions establertes respect(-, aquesta poneucia;

la segona per a donar a coneixer ademes dels resultats obtin-

guts, in cas molt, rar en la seva etioloia, tart que la trohalla

del ^,rome i de la soya elassificaeici, coin as pot veure, done

gran feina a I'analista.

Entre tea diferoutes ocasi.ons que he tingut d'emplear els

metal Is col•loidals lie trot la convieeio que l'aecio clots matoixos

es de molt dubtosa valua, quan s'administren per ]a via hipo-

d`eruiiea o muscular, rares vegades n'he visr, cap resultat beue-

ficios ni nociu; en can vi introduits per via venosa la seva accio

es reuiareable si Ii son diferents els efectes. En molts casos mal-

grat presentar-se les esgarrifanees i la pujada termica el doseens

e, poe remarcahie i poc sostingut influint poc o gens en el curs

do la septicemia to que he tingut oeasi^5 de coniprovar en alguns

cursos de septicemies quirurgiques i en algunes d'origeii rode

terininat, peru en lei septicemies tifiques i paratifiques i on el

cas segur que vos presento, senibla que I'accio dell col•loidals

es bastant remarcable. De tots son eonegudes les observacions

do Saloni6 a la quo pot ^uniar s'hi la meva primera observacio

que adoni,^s to la caracteristica do traetar-so d'una malalta em-

barassada i qua no sots obtingue excel•lents efectes del tracta-

ment siiib quo continua la concepcio sense cap contretemps fins

at sou ternie.
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Es evident que en l'apreciacio do les questions cliniques

terapeutiques es dificil formar un jul infallible tan per la com-

plexitat de les accions medicamentoses com per In. dificultat

d'establir una relacio de causa a efecte, per,) on els casos aqui

exposats l'aceio curativa de In. col•lobiasa d'or sense negar quo

pugui oferir dubtes sembla at menys tan demostrativa, quo val

la pena de tenir-se en consideracio.

No pretenc treure d'aquest estudi rodui;t cap conclusin ge-

neral; solament abatis de descriure les observacions fare tin

breu resuin de les caracteristiques del tractament en els dos

casos.

Un primer fet 6s el de que en amhdos casos la col•lobiasa

d'or ha obrat a petites dosis font bona l'afirmacio de que obrant

coin els ferments a dosis infinitesinials, la dosi major ha sigut

de 1 c. c. que produi dislalia i un descens termic de 34°4. Mal-

grat in petita dosifieacio s'observa a cada injeccio una forta es-

garrifanca, augment i descens de temperatura. suors i bonestar;

tanihe es de notar que el Hombre d'injeccions per obtenir In nor-

malitat ha sigut relativament petit: quatre on el primer cas.

dues en el segon.

En In septicemia tifica eberthiana la primera injeccio intra-

venosa fou practicada els 14 dies de corba marcadament septi-

c^^mica i als 53 dies do malaltia, corn es pot veure en In grafica

en pie poriode podriem dir d'estat i en que res feia creure una

declinacio, al contrari, el pols i la temperatura mes prompte

donaven a entendre una agravacio do la malaltia. En el segon

no sots s'injecta el inetall colloidal on pie periode septicemic

sing at moment que aparoixien complicacious i agreujaments

per part de l'aparell circulatori i respiratori que milloraren cla-

rament eis (lies immediats a In iujeccio. f,s aqui on es pot dir

que t'evolucio podia esser natural, clan. es aquesta una afirma-

cio dificil de desfer sense peder toruar les cosos at seu primer
estat pet-6 hem de confessar sense apassionarnents quo els efec-

tes foreu evident,,; quan havia fracassat tota altra medicacio, i
en el moment en que la malaltia no donava cap senyal do cedir.

ra notable tambe que en els dos casos existien complica-
tions: en el primer sols pot esmentar-se 1'embaras, si be tambe
cal fixar-se que quan es prengue In decissio de les injeccions
intravenoses el pots que quasi sempre s'havia rnarktingut per
sota de 100, comengava a fer-se frequent havent arribat a 120; en
el segon cas reformant lo dit abatis s'injecta malgrat existir una
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lesio orifleial antigua i 12 °,0 d'albnmina en l'orina i en el mo-

ment quo sobrevingueren serioses complications per part do

1'aparell respiratori i circulatori. En ambdos casos la toler>+ncia

fou perfecta i la milloria rapida sobre tot en el segon cas en

que rerniten els fenomens generals i locals des de la segona i nl-

tinla injeccio de 1'2 c. c. do col•lobisa d'or. Com es pot veuro les

precautions en l'ultim cas respects les dosis foren extrerna-

des, puix es comenc;1 per 0`20 c. c. i sots fou prose Is resolucio

quasi veierern fracassar tots els altres medicaments i que el ma-

lalt, quo allavors encare no haviem diagnosticat, seguia una

cursa coda vegada lees greu.

Arab deliberada inteneio hem titulat aquesta comunicacio

de casos tr t ctats i no carats corn es nostre eonveneiment pero

no la nostra absoluta seguretat coil hem dit ahans. Pero creiem

que es molt convenient senyalar i estudiar els casos scmblants

fins donant l'osperanga de que en el perviudre. inillor coneguda

la seva accio sobre l'organisme, les seves indications mss pre -

cisades, mss fixades les oprotunitats de moment i mss perfila-

des les elaborations dels preparats, podrem manejar amb mss

encert i profit els medicaments col•loidals. La divisio do parers,
1'eficacia en uns casos o I'absoluta ineficircia en altres, els etectes

patents do la injeccio intravenosa on tots els casos, 1'experi6ncia
bastant significativa i nonlbrosa, sobre tot en les septicemies

tiflques, fan creuro quo estem en un periode d'estudi per el que
Iran hagut de passer tots els medicaments i que encare no es

hors de refusar una medicacio que pot tenir tin valiment petit

o gran pera senipre digne do consideracio en les septicemies
avui orfes, podriem dir, de medicaeio especiflca.

Observacio I.--N. N. do 19 anys, casada.
Antecedents familiars.-Pare mort d'enibolia, mare morta

de neoplssia nlaligna. Germans sans.
Antecedents personals.-El xarampio ale :1 anys, febre pro-

bablernent melitensis als 9 anys.
Estet actual.-Despres do 6 o 8 dies do cefal<•'tlgia Ileugera,

impotencia i deixameut, va allitar-se el die 8 de Febrer amb set,
cefalalgia, impotencia, aplanament, 33° i 80 polsacions.

Cap simptoma local per part dels aparells.
La corba term ice segueix son curs caracteristic fins el dia 17

en quo es presents una enterorragia regular, sense sinlptolnes
anteriors locals que la fessin preveure. Baixa ]a temperature i
el pols puja a 100. La temperature repren la seva corba clsssica
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fins el dia 20 en que senyala una forma septici^mica que selnbla
declinar el dia 27. Pols 90-100, orina normal. Despres do sis dies
quip maxim fou de 37'4 amb benestar, gana, deposicions nor-
mals i sense cap simptomatologia visceral anormal, do sobte

sent una lleugera esgarrifanga i la temperature arriba a 394 que

amb certes irregulai'itats es soste 15 dies. No evacna, el dia 18

de Marc prep 12 grs. oli ricini, descens per sota 36° i des

d'aquell moment la corba terunica pren una cursa marcadament

septicemica amb esgarrifances precursores de les elevations. El

pols arriba a 120 el dia 27 de Marc i es presenten petits focus

congestius on ambdues bases posteriors, so li practice un abees

do fixacio: el 29 l'abces no Ira pros, continua la congestio encara

que poc extesa, 32 resp.; pots 116, so li apliquen cataplasmes

Priessnitz i 10 c. c. electrnrgol Clin en injeecio intramuscular,

que es repeteix al seguent dia de 15 c. c.; 40'1 i 100 puts. Les

injections ban produit fort dolor local i d'acord amb un segon

company consultor injecto el ter d'Abril'/, col•lobiasa d'or: el

dia 2, ',2 c. c., el dia 3, 3/4 i el dia 4, 1 c. c. a les 10 del nlati, a lea

6 do la tardy la malalta experilnenta una forta sensaeio de fret

34'4, parlava amb dificultat, pols 76 i sense altres molesties, in
temperatura segui dos dies la nlateixa corba quo es normalitza

despr©s. L'abc6s de flxacio fou puucionat els nitims dies d'Abril,

poc pus i rapidament curat.

Convalesci>ncia regular, I'embaras segui son curs normal,

les complications bronco pulmonars desaparegueren rapida-

ment despres de les dltimes injections.

Hemocultura positiva, aglutinacio negativa per els parati-

fus i melitensis positiu per l'Ebertb a 1'25 i 1'50. Extracci(') de

sang el 19 do Febrer.

Observacio 1L-V. F. de Valencia, 50 anys, vidu, empleat

d'una granja.

Antecedents personals.-Manifestations artritiques, dolor,

forunculosi, abces; On 1915 infeccio endodigestiva, bronquitis

repetides.
Estat actual.-El mes de Juny de 1916 es deelara una epide-

mic on les vaques de la granja que l'obliga a sovintejar les visites.

Al cap d'un quant temps d'aquestes visites dnrant uns dies senti

fret seguit de calor i suor, despres tot desaparegue continuant

el somblar eompletament be. Al cap d'un mes, poc mes o menys

repeteix el mateix quadro diari de calfreds, seguits de calor 1
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suor, sense altra molrstia per part del nlalalt que la propia de

la pirZ xia.

Llengua saburral, seta, roja en el bell niig i vores. estre-

nyimeut, augment de la pleximetria hepatica. Buf de primer

temps en el focus aortic. Pels 80-90 i'/2 per 1000 d'albumina en

l'orina, quantitat oscassa. Als deu dies de flit el buf cardiac es

fa mes remarcable, congestio en ambdues bases. Augment de

vibrations, disminucih'' do sonoritat, buf bronquial en la dreta)

pols ton, 100 regular, ensopit, contesta tardivolment, orina escas-

sa, respiracio frequent. El dia 31 injecto 0'20 de col•lobiasa d'or

via intravenosa. a la mitja hora calfred, temperatura i suors in-

tenses, el descens arriba a 36°; al dia segiient nova injeccio do

0'50 c. c.; els dies segi ents baixa la temperatura de 38° que arri-

ba 1'endema this la normal. El mes notable d'aquest cas es la

milloria general i local que experinlenta el malalt ja despres

de la primera injeccio. Aquest nialalt fou vist en consulta, acon-

sellant el consultor que no fos novament injectat, donat el seu

estat i les coinplicacions, pero no calg ueren noves injections

q ne vaig sostenir que practicaria de moment quo se'm confessa-

va que no es podia administrar cap medicament especialment

dirigit contra l'afeccio fins aquell moment sols diagnosticada do

septici'mia. Segons digue el veterinari les vaques patien peri-

neumonia.

La convaleseeneia curd sense cap contratenips.

Per creure-les Inolt•interessants copio les impresions del

Dr. Moragas referents a I'agent causal. Les sero-reactions

foren negatives.
eDia 2 Agost. L'hemocultiu ha resultat positiu. Es tracta

u'un bacil Grain positiu debil d'aquesta forma disposat en

petits feixos, d'extrems punjaguts. El flem6 d'hemocultiu no

esta iniformement enterbolit. Esta transparent. Pero dintre la

massa de brou hi ha una xarxa de fibrina i dintre aquesta xarxa

s'hi han desenrotllat petites colonies, blanquinoses, Ileugera-

ment difumades cap avail. No se de que es tracta. No recordo cap

bacteria patdgena de l'home aminal que es desenrotlli d'aquesta

manera. La morfologia to certa semblanga amb una partenvel-

'dosis (malaltia de diversos animals) pero prenen el Gram i jo

no conec cap cas d'infeccio humana. Ara estudio sa identiflcacio

s embrant-la en tots els mitjans, fent inoculations al cobai i estu-

diant sa toxicitat.

26 Octubre. El fiasco de cultiu, sembrat amb 10 c. c, do
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sang es mantingua dintre 1'estufa a 47'. Al 5:nt dia es crunprova
la presencia de colunies blanques, Ileugerament difumades cap
abaix i sostingudes per la xarxa do fibrina que nedava en el

centre del brou de cultiu. El rnitja adquiri solament un lleuger
enterboliment.

Mor/ologia: bacil Grain positiu, d'extrems punxaguts, d'unes
3 micros de llarg per 6 d'ample. ImmObil.

Resullal (le la seinbra en diferents naitjans: agar ordinari:

desenrotllament nul. Brou ordinari: enterboliment ileuger; als

10 dies, col•leccio fracciosa en el Eons del tub que per agitacio
s'aixeca en fill. La segona sembra es esteril. Brou rglncosaf: des-
enrotllament debil: la glucosa no fermenta. Lief,: coagulacio tar-
dana als 20 dies peptonitzacio, codguls petits i a trocets. Patata:
desenrotllament no visible. Ager seranz: colonies molt tenues,
petites, trasparents. La segona senibra es esteril. Agar ascifis
desenrotllament negatiu. Agar ghacosat sembrat amb 1 e. C. del
brou del fiasco d'liemocultiu original: at cap d'un roes de data
s'ha observat una colonia blanquiuosa quo ocupa el seti de
l'aigua de condensacio.

Al microseopi s'observa: bacteria Gram positiva. Forma

d'involucio. En bacils grossos, flexibles, llargs, en espiral, en
porra. Al voltant formes de diplococs i cocobacils.

Inoculat at conillet. en injoccio intreperitoneal no ha mort
ni s'han desenrotilat simptolnes greus d'infeccio; s' inocula
1 c. c. de brou de l'hemoeultura initial.

Aquesta bacteria presenta una si,rie de caracters que per-
meten relacionar-la amb el germe descrit per Giips-Bacterium
pytogenes suis-descrita en el Zentralblatt I. Baki., t. 36 p. 458,
quines caracteristiques son:

Cultiu &bll en gelosa serum i serum coagulat (petites colo-

nies que permaneixen aillades). Cultiu mes abundant en els mit-
jans que contenen hemoglobina. No es desenrotlla sobre gela-
tina, agar, patata ni brou. Be sobre Is Ilet, la qual coagula, acla-
rint-se despres. Poe patOgen pols animals de laboratori.

Son identics at bacil precedent els descrits amb el none do
B. pyarlrhitidis (Poets), B. Pyogenes bovis (Kiinenlann). B. pgo-
genes caprwe (Dammann i Freese). Aquesta bacteria es l'agent

d'una infeccio (molt extesa a Aletnanya) que ataca els animals
joves (bdvids, moltons, sabres, pores). Es caracteritza per
diarrea, broncopneumonies cruniques i artritis multiples.

Totes les batteries mentades formen un grup de germes.



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 137

°Al

h0°

AN A A.""
Al 11 N fL38°

J I I LLI .I L IJJ J'JVa^llllll?'36°

w

AQI

39°

fY ->b8°

36°

kt°

X X
R0

38°

k ti 111 Cf I I' !t- I' 1 I I1
1. Curva termica de la malalta amb septicemia eberthiana.
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III. Ilemocultio de la sang del malalt V. F.

1. Colonies. - 2 Brou tran8parent.-

3. Xnrxa de fibrins. 4. (:lobule roigs

sedimentats.

IV. .-tspecte microse pic de la bacteria desenrotllada

en l'hemocultiu.

que no cultivant en els mitjaus ordinaris, necessiten de prefe-
rencia sang i hemoglobina. I son les uniques a lea quals poden
referirse la bacteria aillada que acabem d'estudiar.

Rs de creure, dones, que el senyor V. F. contrague la Ina-
laltia en la granja i que el germe era de procedencia animal i
donada la manera com obei la malaltia, a les injeccions de
col•lobiasa, fora curios experilnentar aquesta substancia en els
animals atacats per aquells Bermes.
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Dtscussio: Dr. R. Battestilzi.

Fa remarcar que els col•loidals son actius per via intrave-

nosa i que es innocent el continuar Ilur ns per via subcutitnia o

intramuscular, dones les dificultats d'absorcio per aquestes vies

son grans i exposades adenles a reaccions biologiques que inuti-

litzen I'estat col•loide (quo rs I'util) del producte quimic.

Reefificacio: Dr. Salvat.

Agraeix la observacio feta per el I)r. Battestini confirmativa

de to dit per ell i repeteix que si be crew es pot donar per inefi-

cac i'accio dels col•loidals per vies llipoderlniques i intrauluscu-

lar, en canvi sense poder assegurar encara quina sera la seva

boudat terapeutica per via intravenosa denlostra tenir una accio

patent, i que una vegada ulillor apreciades les seves reaccions

ds d'esperar encara quelcom i que no ds l'hora de retusar-los

ernpleats per via intraveuosa.


