
L'AICES DE FOCHIER EN EL PRONOSTIC

DE LES INFECCIONS

pel Dr . SECUNDI SABATt

La medicina es una do les ciencies mds dificils, puix no hi

solatnent malalties, sing que una sola d'aquestes degut a is di-

ferencies individuals segueix una evolucio tan diferent que a

voltes fa dificil per no dir impossible descobrir la mateixa

causa on dos malalts d'una mateixa malaltia.

Debut a aquestes variations individuals, el diagn6stic medic

es dificilissim i es presta a grans equivocs i sols una observacio

minuciosa i ordenada ens condueix a deductions ferines, que

ens ajudon a for el diagnostic, quan no es to que for per exclu-

sio o quan tnalgrat 1'estudi dell fenomens i l'evoluci.o do la ma-

laltia no ens quedem sons poder at-mar categoricament do

quina malaltia es tracta.

El laboratori ha vingut modernament a ajudar a la clinica,
prestant un servei grandios, essent avui tan necessari que s'im-
posa coneixor al nienys el que pot donar de si un mitjit tan po-
deros, per esser un bon clinic.

Si es dificil arribar a fer un bon diagnostic d'un malalt, mes
grans son encara les dificultats per for el pronostic de] mateix.
Segurament quo a tots ens ha passat for un bon pronostic d'un
malalt i hem sigut cridats als pots moments per a firmar In pa-
pereta i viceversa.

Un error diagn6stic es pot tapar amb mil raonaments. En
junta amb altres companys podrern quedar en lloc digne

sempre.
Un error on el pronostic (quan no es reservat) no hi ha ma-

nera d'esfumar-lo, es definitiu, es perenne.
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L'error diagnostic pot passar desconegut per la familia del
patient; de Terror en el pronostic , per rids esforcos , per mds rao-
nannents quo s ' utilitzin, en prenen bona nota per desacreditar-

nos perdent is fe que teninn dipositada en nosaitres.

Tots els esforcos , doncs, per assegurar un bon pronostic

sou dignes d'estudi i per rostra part que hi dediquem

la nostra atencio , si volem sostenir el credit professional i sols

anib aquest fl i per dsser un ntitja extraordinarianlent practic

anent a tractar do l'abeds do fixaci6 en el pronostic de les infec-

tions.

Es un fot molt antic que una infeccio generalitzada sofria

uua Inilloria instantania coincidint amb 1'aparici6 d ' una supu-
racio localitzada (fieln6 pelviit, artritis, flebitis , apendicitis, etc.)
i Foctiwu de Lyon en 1892 bassant se on aix6 proposa crear ar-

tificialment un focus de supuracio , do facil tractament, a fi de
fcxar Is septicemia quo alnenasa I'organisine.

^,Qui no ha vist en ]a nltilna epidiunia de grip malalts que

consideravem perduts i que aparegud en ells una pleuresia pu-
rulenta, essent tin de terininacio favorable? (No cal dir quo
empleant el tractament degut).

La niateixa flebitis tenint els sous pet-ills propis ds un mitja
de curaci6 , doncs pareix coin si la trombosi venosa, fixa i con-

contra els microbic circulants , localitzant la infeccio.

En una paraula , totos les complications quo apareixen en el
curs d'una infeccio do caracter local representon tin mitja de
defensa de l'orgauisme , at ntatoix temps que un mitjh curatiu.

Per conseguir FocIIIER is forutaci6 d'un flem6 va emplar

primeranient una soluci6 de nitrat de plats, desprrs solucions

de sals acides do quiuina. Per aquell temps OPITZ vs publicar

an treball sobre la supuracio aseptica per is injecci6sota la poll

d'aiguarras pur i Focxtra desdo llavors es servi d'aquesta subs-

ta.ncia per a provocar l'abces (le fixacio seguit de bons resultats,

tart per l'autor, coin empleat per TIIII,RRY (13 easos, 12 cura-

CiOlts), I'ERRAN1 , SWITALSKY, ROBINSON, BUIIN, etc.

Desprds Out fot 1'estudi experimental del metode per CAR-
LES (Paris 1903) i LA TORRE (Roma 1904).

Molt abans . s'havia empleat ja l'air;uarras en el tractament

de is fehre puerperal , puix en 1814 , BRENAN va publicar a Lon-

dres an treball titulat RCasos do fehre puerperal i del seu trac-

tament per 1'aiguarraso per6 1'empleava (Ut ingesta ( una cul)ora-

deta de cafe cads tres hores ) i on compreses aplicades al ventre
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mullades d'aital substancia. De 20 casos obtingue 8 curacions..

FERNANDEZ reprodueix les observations de BRENAN en la

seva tesi (Paris 1830) titulada ALa peritonitis puerperal i el seu

tractament en particular per l'aiguarriis*.

jDe quina manera obra?
S'ha invocat el poder antiseptic, organitzant i estimulant

de !a trementina, is seva accio revulsiva, derivativa i substitu-

triu (RAYAUU, LAVERAN, ARCET), la propietat d'afavorir is dia-

pedesi i la fagositosi (CIIANTE111ESSE, MARIE).

En efecte ('examen de la sang mostra que en els casos favo-

rables apareix un augment de leucocits, sobretot polinuclears..

L'antic sedal provocant una infecci6 in situ per l'augment

dels gl? buls b!ancs precipitava la curacio de processos de mar-
xa crOnica.

El mateix efecte causen les cauteritzacions.

CARLES, admet is teoria do /a ixacid es dir, la migraci6 dels
microbis i dels leucocits at punt lesionat artificialment. LA To-

RRE ha tot Is prova experimental: despres d'haver inoculat el

carbune a gossos, els injecta 1 o 2 c. c. d'aiguarras, despres de 8•

a 24 hores do la inoculaci6, at pus i a 1'edema del focus crest,

les batteries es trobaven en gran nombre, mes abundants que

a is sang. L'abces obra, doncs, cridant els Bermes repartits a un
punt on estaran out coutacte directe amb eis fagocits.

El mateix fet ha sigut observat en el neumoeocs, estrepto-

cocs (CALLE), el bacil d'Eberth (PAPE), etc.

Fochier creu que I'abces no sols serveix de punt d'atraccio

i fixaci6 dels microorganismes, sing quo per la irritacio del tei-

xit cellular produeix Is secreci6 de certes substancies que nen-

tralitzen els agents nocius.

ARNOZAN diu que no solarnent els Inicrobis son destruits a

nivell de t'abces, sing que tambe totes les cel'Iules mortes per
1'acci6 dels Inicrobis i de les toxines; si continuessin a la sang,

constituirieu veritables initjans de cultiu propis per al deseu-
rotllament d'infeccions secundaries.

Ademes d'aquesta acci6 tixatriu, obra aquest, segons LA

ToRRE, reforcant el porter bactericide del serum; puix sempre ha
trobat una gran diferencia en el poder bactericida del serum

dels animals que despres de la inoculaci6 microbiana els dons o

no, una injeoci6 do trementina. Aquesta exaltaci6 prove de la

presencia en la sang de substancies de nova fabricacio a nivell
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de I'abces, per els leucocits, principalment per els que dege-

neren.

FABRE de Lyon creu que es tracts d'una accio antiseplica

directa consecutiva a que la trementina penotra on el liquid de
l'organisme i electiva vis a vis do l'estreptococ piogen.

Incidint un abcos do fixacio asepticament i centrifugant es
divideix el liquid on dues capes: una son els restes de teixits
eel-lulars esfacelats i l'altra superficial eotnpren dos o tres

c. c. d'un liquid clar per deu centimetres cubits de pus. Pensa-
va com FoCHIEtt que aquest liquid contenia substancies neutra-

litzants i en efecte mesclant aquest liquid a brous do cultiu es-

pecialment I'estreptococ, el paro del cultic es evident; perm
examinat el liquid hi troba trementina i roprengue 1'experien-
cia empleant aiguarras pur en floc del liquid do l'abces i el re-
sultat fou el mateix.

Per FABRE es produeix una leucocitosi variable segons el
malalt, una exageracio do f'index opsonic de la sang, conditions
que favoreixen la defensa de I'organisme.

La tecnica operat6ria es d uua gran simplicitat. Consisteix

on donar una injeccio do 1 o 2 c. c. d'aiguarrrts rectificat o on
son defecte comorcial, donada amb lentitud per no difondre's
baix la poll de la paret abdominal, a meitat do la dist'ancia entre
el melic i la espina iliaca antero-superior esquerra i no dreta
per no confondre amb una apendicitis cas d'existir o a la Cara
externa de la cuixa, que enear quo una mica mes dolorosa acos-
tumem a donar-la on aquest floc en els casos d'infeccio puerpe-
peral a ti i efecte de poder apreciar amb tota notedat els simp-
tomes abdominals tan importants en aquests casos.

La injeccio pot repetir-se dos, quatre, sis i mes voltes si
conve, seas porill. FABRE n'lia arribat a practicar 25 de un cen-
timetre cubic a la matoixa malalta, BoissARD ha descrit un cas
on el quo per equivocacio es practice, una injeccio de vint cen-
timetres cubits i no ha passat res, sons arribar a aquestes xi-
fres, si ha convingut les hem repetit fins a sis i no hem tingut
mai cap trastorn.

Les precautions d'asepsia ordinaria son indispensables
tant en el quo respects a la xeringa, com a la poll de la regio
escollida.

Si Taboos pren, is injeccio es va fent dolorosa, apareix una
tumefaccio edematosa a nivell de la punxada, tumefaccio que
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es torna blanca i apareix aleshores la fluctuacio aixi com la poll

no es torna m6s que a] cap de molt temps roja.

Coin es conlpreu I'abces pot formar-se en unes bores i pot

tardar, dos, tres o rues dies, de manera quo podem classificar

com a press franca is quo to floc en los primeres 48 hores i ntit-

jana si tarda mos temps. Hi ha, doncs en aquest fet un signe

quo no develn passar sense fixar-hi I'atencio.

Hem provat l'accio do l'abces do fixacio com element pro-

ndstic en diverses Inalalties. (Pnlmonia, tifoidea, grip amb com-

plicacio broneopultnonar) anlb hons resultats, pero on realment

hi tenim una bona exporiencia e, on los infoccions puerperals

generalitzades sons tendencia a localitzacio.
En mos de cent easos d aquesta malaltia hem provocat

I'abcos de FociirEr i ens ha servit sempre per for el pronbstic

segons els sews resultats, no recordant un sol fracas; per lo tant

no estranyeu quo recomanem amb gran insistencia l'empleu del

metode, convencut de la seva utilitat, innoeuitat I senzillesa.

Una volta practicada la iujeccio de trementina a veure quo
eslo quo pot succeir.

Primer cas : L'abces no pron gees, apenes la infoccio es do-
lorosa i passen aixi les primeres 24 bores.

Ja podern asegurar quo es tracta d'un cas gravissim. Devem,

no obstant, esperar 24 bores mos i si dins d'aquostes continua
en el inatoix estat, podem aflrmar es tracta d'un cas fatal i molt

mos si repetides les injeccions no es forma cap flemo.
Segon ca,;: L'abcos no prep, pero al ropetir-lo una, dues o

m 6 s voltes, l'nltim es forma amb intensitat, i cosa curiosa. gene-
ralment els anteriors van supurant successivament, pero en
ordre rovers al quo s'han fet, os dir, quo apareix l'abces a la
punxada pie data de menys temps, essent el primer l'ultim on
formar-se, Ordinarianment en aquest cas la curacio s'obte pero

es costosa i den donar-nos coratge per insistir on el tractament.
lercer cas : L'abcos pren, pero sons intensitat tardant tres o

quatre dies on formar- se; os un cas greu. Denen repetir-se les
punxades per veure si a la fi es forma un abeds franc. Si repeti-
des no es forma, entra de pie en of primer cas, es dir en el de
pronostic fatal sobretot si el primer no arriba a la supuracio.

Quart cas: L'abeos pren intensament, en poques hores, i
aquests son els malalts clue es curen i quo aquest mitjit os do
gran eflcaeia.

Hi han casos intermitjos que el clinic den saber aprociar i
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interpretar, ajudant-se sempre per els denies simptomes que

presenta el nialalt.

zQuina es I'evolucio d'aquests flemons aseptics?
Aquests abeessos si la presa ha sigut feble poden reabsor-

bir-se en pots dies o mes tard, al cap d'algunes setmanes o
mesos.

Quail prenen amb intensitat, solen obrir-se espontaniament
esfacelant la poll per un o per mes punts. Son frequents els
casos on quo es nocessita practicar una obertura amb el bisturi.

Per atenuar una mica la tumefaccio i sobretot el dolor, es

fan cures hunnides, foments talents i empastres amb farina de

limos.

No devem obrir aquests abcessos corn si es tractes d'un fie-
m6 ordinari, puix devem pensar quo es tracta d'un pus aseptic
i per lo taut den dsser el forat petit a la part mes baixa per que
el pus surti amb fa(-,iIitat i prenent totes les precautions d'asep-
sia. No cal drenar mentre no intervinguin infections seen ndaries.
En aquest cas dell tractar-se coin si fos un flemo septic, aconse-
llant cony a un dais minors tractainents el meiode substitutiu es
a dir les cures amb un brou lactic mesclat amb tin polc inert
per dollar li consisteucia pastosa pugui quedar aplicat amb faci-
litat a la ferid.i.

La curacio do 1'abcr;s s'obte en 10 o 12 dies.

CONCLUSIONS

A) L'abeOs do fixacio, es d'un valor pronostic de primer

ordre, seizill, innocu, que deuria generalitzar-se en la majoria

de malaities inteccioses.

H) V^s sobretot dtil en les malalties infeccioses generalit-
zades, sons tendencia a localitzar-se.

C) Si I'abe6s de Fochier no pren gens (no hi ha reaccio)
pot considerar-se el eas corn desesperat.

D) Quail repetides les injections no on pren cap, fatal.
E) L'apariciri de l'abces d'una manera /ranca ntarca habi-

tualment el comencxtment de la convalescenci(t.

F) Per far el pronostic devem ajudar-nos en tots els casos
pets altres simptomes.

(No es objecte del present treball estudiar el valor terapeu-
tic ('aquestes injections).


