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Amb el nom de septicemia, va anomenar-se primerament,
l'estat febril greu, fregi'ientment mortal, que a voltes complica
1'evolucio de les ferides.

El nom do septicemia corresponia al concepto patr)genic
d'aquest estat, puix s'atrihuia a I'absorcio, per la sang, dels pro-
ductes de la putrefaccio de les secretions de la ferida.

Ben prompte va segregar-se d'aquest grup clinic, un cert
nombre de malalties, que complicant, tambe, l'evolucio de les
forides, tenen la caracteristica comd anatomo-patologica do
presentar abscessos multiples en varis orgues i que prengueren
el nom de piohemies, corresponent aquesta denominacio a
la hipotesi patogenica de l'absorcio del pus des de la ferida i la
sedimentacio del mateix en diversos orgues.

Aquests quadros clinics,o sigui aquests estats febrils greus,
s'lian vist sobrovenir tambe despres de ferides insignificants i
consecutivainent a un absces, una pdstula, una escoriaeio, una
angina, etc., i aixi s'ha donat peu a adnietre que a voltes la
lesio primaria, de tan insignificant, pot passar desapercebuda i
les tals septicemies s'ilan anomenat criptogenetiques.

Aquests conceptes patogenics, varen deixar d'estar d'acord
amb les doctrines bacteriologiques que concedien una impor-
tancia exclusiva als microbis de la ferida i negaven tota inter-
vencio, en la produccio dels simptomes, a les secretions de la
mateixa.

Avui torna a concedir-se importancia a la intoxicacio pro
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teosica (Policard i Kelinet Taylor) quedant ben justificat el
nom do septicemia, of qual s'lia aguantat form a traves de dife-
rents epoques, sens dubte perque designava entitats ben maui-
festes i observades.

L'estudi doctrinal de la infeccio fa admetre que les batteries
danyen a 1'organisme do dues Inaneres: per infestacio i per
intoxicacio.

La infestacio es la pul•lulacio de les batteries, la qua] pot
quedar-se limitada a una regio do ]'organisms o pot estendre's
per continuitat, contigiiitat, per transport hematic i per la linifa
a altres indrets del mateix. TOoricament la infestacio sols pot
prodair danvs mecanics dinianant de l'aculnul i transport dels
cossos bacterians.

La intoxicacio pot esser, tambe, local i general.
La local es revela per les lesions del teixit in-

festat, i Is general per les reactions organiques; infarts de la
nielsa, dels ganglis limfatics, fenomens degsneratius dels epitel-
lis renals, de les fibres cardiaques, i pels simptomes nerviosos,
per la febro i Is formacio d'anticossos.

La generalitat dels autors s'expressen d'una manors vaga
en definir of concepte do septicemia. Per lo quo jo entenc, esta
en l'<iniln de la majoria of pensar que si en on proces infectiu,
els simptomes generals tenet) mss irnporti ncia que els locals i
no poden explicar-se com a consequencia do Is lesio anatinni-
ca local, o:s tracta d'una septicemia.

Lo caractoristic en les sopticOmies es, doncs, que les bacte•
ries, les toxines bacterianes, exo i endotoxiues, o productes
proteolitics, per la seva difusio en of torrent circulatori donen
floc a una intoxicacio general de 1'organisme. I coin quo esta
demostrat quo es poden trobar batteries a la sang sense que
predominin els fenomens generals d'intoxicacio, no s'esta
autoritzat per a igualar els conceptes de bacteriemia i septi-
cemia.

Ha d'esser la nostra tasca, I'informar-vos de Pestat actual

do la terapeutica en les septicemies estafilocilciqties criptoge-

netiques o quasi be criptogenetiques, que comprenen totes les
sepsis estafilocOciques la porta d'entrada de les quals no pot

esser intluida per un tractament quirurgic, sigui perque no es
coneguda, o perque ja esta guarida, o perque no es assequible

.al bisturf o perque el bisturi ha resultat inefica4..

Fonameutarem aquest treball en 1'estudi no sistematitzat,
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de 1'evoluci6 esponlauia de les septicemies estafilocbciques, en
la valoraci6 de la terapeutica causal, en la valoracio de la tera-

peutica quirdrgica (de les septi-cripto-genetiques) i en la valo-
racio de la terapeutica corroborant de les defenses organiques.

Els estafilococs son batteries eminentment pi6genes. El

70 per 100 dels abscessos els hi son tributaris.

Ell el lloc de Is infecci6 s'lli manifesta una necrosi i una

inflamaei6 piogena, amb rapida ligieielaccio dels teixits, melds

dels vasos sanguinis i limfatics, la qual d6na hoc a la formaci6

d'un abces.

Aquesta liquidaci6 es deguda a l'acci6 del ferment triptic

abandonat pels leucocits morts per les leucocidines dels estafi-

lococs i es afavorida per l'absencia del poder antitriptic del

plasma sanguini, puix la trombosi vascular que des del primer

moment to lloc ally on lei ha infeccio estafilocucica local, priva

que I'esmentada acei6 antitriptica del plasma s'exerceixi en el

centre de la inassa necrosada i inundada d'infiltraci6 leucocita-

ria. Llavors domina l'acci6 triptica, ve la fusi6 proteolitica i es

forma 1'absces.
El reste do 1'organisme queda rues o menys defensat per

I'obturaci6 tromb6sica de les vones i limfatics de la capa Ines

externa del focus inflamatori i tan m^s defensat estara, corn

aquests trombus estiguin mes irrigats per un plasma que en

virtut del sell poder antitriptic s'oposi a la seva proteolitzaci6 i

a la Iliuraci6 dels estafilococs en ell empresonats. Aixo acredita

cientificament 1'aplicaci6 de la calor humida en el Iloc de I'abs-

ces, puix sulposa una irrigaei6 antitriptica abundant del focus

infiamatori.

Aquest fet convida a admetre que l'organisme es defensa

d'uu mode preferent contra l'estafilococ localitzant 1-a infeccio.
Puix es evident que Si en el centre de PailscOs jamai la forga

proteolitica queda neutralitzada per poder antitriptic del plas-

ma (let nialalt, tampoc pot esperar-se que ohs auticossos fmmu-

nitzants puguin arribar a atacar aquesta bacteria en el centre

mateix de I absces.

Aixi s'explica que en un focus local d'infecci6 estafiloc'^cica

encapsulat i aparentment guarit, poden trobar-s'hi at cap de
molts anys estafilococs vies i virulents (Garre n Ila trobat at

cap de 5 anys, Ehrlich at cap do 12, Snitzler at cap de 35).

Coueixem doves dues causes que limiter la infestaci6 esta-
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filococica. La trontbosi vascular d'ordre mecitnic i el poder an-
titriptic d'ordre bioquinlic.

Apoia aquesta opinio el que Wiens hagi trobat el poder
antitriptic disminui;t en les soptici^nties; el que sigui frequent
l'augnlent de dit poder on les supuracions, la coucordancia quo
pot adlnetre's entre la facil generalitzaciti de les estafilococies
en certs diabOtics i la disminucio del poder autritiptic observa-
da per Stowraky en els gossos pancrectomitzats i tinallnent els
resultats ohtinguts per E. Milller qui amb strums d'aninlals im-
munitzats contra diastases, injectant.los en els abcessos ob-
serva la disminucio de ]a febre, del dolor i el refredalnent del
proses.

13ecentment Wrigtlt ha demostrat la importancia del po-

der antitriptic del si"rum per a la curacio do les ferides do

guerra.

Per altra part resulta un poe dificil la immunitzaeio dell
animals contra 1'estafilococ i els strums d'aquests animals tries
o menys inununitzats no son ni bacteriolities ni antitoxics. Son
proponderantment opzonitzants.

Perm cone quo segons es despren dels moderns estudis de

les ferides infectades (Policard) i d'altres interiors Wen Stru-

bell, 6s molt dubtos quo In fagocitosi sigui una aceio vergment

defensiva, haven d'afirmar que per ara no s'lia demostrat cap

medi defensiu directe per part de l'organisme contra I'estah-

lococ i Ilavenl de creure que l'organisme es defensa localitzant

la infeccio i que el microbi pren molt poca part con antigen en

]a produccio d'anticossos.

No es impossible que des del focus local 1'estafilococ exer-
ecixi uea aceio toxica general, puix s'ha demostrat que els cul-
tius filtrats tenen propietats piugenes, predisposants, vaeuuants,
leucocidiniques i llemolitiqties.

I)e totes maueres totlioni esta d'acord en no concedir molta
importa ncia a les seves exotoxines i on considerar-lo cons it un
microbi d'accio endotoxiuica.

Quan els meeanisules de localitzacio fallen, quan algun
trombus infectat es proteolitzat o alguna violencia meciinica el
fa despendre, voieni reproduit on la clinica I'experiencia clits-
sica do la injeccio intravenosa nlicrobiana.

Els efectes subsegiients depenen de si lo que s'ha despres
son trombus o germens dissociats, de la quantitat dels matei-
xos i de les conditions del malalt.
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Si la dosi (o la virulemcia) es gran, septicemia Pura, mort
rapida i estafilococs en la sang i en tots els orgues.

Si la dosi es mes petita; tendencia a ]a pioemia, a lea ar-

tritis i a I'osteomielitis.

La septicemia pura es molt dificil observar-la en la cliuica

i quan la penetracio bacteriana on el torrent circulatori Ila si-

gut tan grossa quo la sang s'lia convertit en medi de cultiu, la

malaltia es rapidament executiva i estem completament desar-

mats davant dels nialalts, puix no coneixem cap agent eapas de

desinfectar ]a sang sons que ocasioni greu dany a l'organisme.

Si les penetrations en el torrent circulatori son petites i

continuades, tenim el cas de ]os septicemies torrents, nlalalties

febrils do llarga duraciO, amb pujades brusques de temperatu-

ra, amb troballa de l'estafilococ en la sang, ocasionaltnent.

En aquests casos evidentntont quo no lii ha mtultiplicacio

dels estafilococs en el medi sanguini, sots invadeixen la sang

en petit nombre, relativament, i en part son snorts i en part

eliminats pels emunctoris.

El focus local (Keintstiitte de Schott milller) eonstitueix el

niu dels estafilocoen des d'on son expedits de ouan en quan,

donant floc als simptomes generals.

Si la quantitat do germens que penetra en el torrent circu-

latori ©s quelcom mes grossa. ]a precipitacio dels mateixos en

altres punts, dona lloc a abscessos metastasics.

IIeni de couvenir amb Schottmiiller, Jochmann, Passler.

etc., quo a excepcio dels casos rapidissinis i per to taut gravis-

sims, les batteries que penetren en la sang, mai s'lti multipli-

quen. L'essencial en les septicemies de llarga duracio es I'exis-

tencia on algun punt de l'organisme d'un niu de microbis

(Brutstiitte, Keimstiitte) des Won es desprenen de una mamera

mes o menys continua.

L'existencia d'aquest niu es la causa de que no vingui la

curacio a pesar de quo vagin sucumbint els quo penetren en el

torrent circulatori.

D'aqui la gran indicacio en totes les septicemies d'indagar

on es el niu, per a intervenir quirtirgicament, si aixo es possible.

Pot dar-se el cas de que el niu microbiit sigui duic, s'obri

pas fins a 1'exterior i Ilavors remetin els simptomes generals

i el malalt es curi rapidament.

Pot tambe quedar-se enquistat d'aital manera I'absces, amb

parets fibroses tan isolades, quo el malalt es senti notablememt
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millorat del seu estat general, pero amb els estafilococs diutre
l'absces , anlb la virulencia disminuida , i continguda ] a seva vege-
tacio per una especie d'acidesa de detencio o altre fet equivalent.

Fins cap en lo possible , que si l'absces ha sigut petit , es reab-
sorbeix lentament , porn aixd no es pas lo roes frequent en la
clinica.

Pot succeir Lambe que 1'evoluci6 sigui tan llarga i tan rope-
tida la inoculacio sanguinia , per germens i toxines, que els fenu-
mens degeneratius ocasionats als elements nobles de l'econo-
mia porti l'organisme a un estat do caquexia i a la mort con-
secutiva.

En el cas d'infeccio mes intensa i do formacio d'abscessos
multiples, la malaltia to un caracter molt greu, s ' acosta al de la
septicemia fulminant.

Jo crec que no havent sigut possible vacunar d ' un mode
mitjanament intens, activa ni passivament als animals d'experi-
mentacio; no lravent-se pogut demostrar substancies bacterici-
des en quautitats apreciables en el serum dels infectats o curats
ni dels animals sans ; no havent tingut cap valor practic la vacu-
nacio preventive dels ferits de guerra feta en gran escala per a
evitar les infeccions estafilocociques (Wright ) i resultant que is
fagocitosi en 1'estafilococ no representa cap paper defensin, de
moment hem d'admetre que la vacunoterapia i la seroterapia
en les septicenlies estafilocociques esta totalment faltada d'apo-
iament cientific.

Demostrats insuficients contra l ' estafilococ els procediments
ordinaris immunoterapics, resta passar revista a to que s'hagi
fet respecte a quimioterapia.

Poca cosa es pot dir, pero es pot recomanar l'assaig de l'es-
tany colloidal o l'administracio do l'ostany metallic i 1'6xid
d'estany a l'interior , dones s'ha dernostrat dtil en casos do fu-
ronculosi i en estafilococies experimentals segons treballs de
Brulll, Michaux, Frouin i Gregoire.

El fet que va iniciar aquests estudis, es l'observacio de Bean-
ce quo els estanyadors no pateixon mai de furonculosi, i acon-
sellen empiricanlent l'administracio d'estany en pols als que
pateixen dita malaltia . Els estudis ulteriors han de demostrar
si l'estany os antiestafilococic o antifuronculos, puix aixi corn el
broniur potassic favoreix Patna i la furonculosi , sons tenir res
que veure, probablement , amb 1'estafilococ , no fora d'estranyar
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que els compostos d'estany impodissin la furonculosi per mo-
dificacions exercides sobro les glitndules del sell.

Examinada la medicacio antiestafilococica immunoterupica
i quimioterhpica, passareln una breu revista a la medicacio•
corroborant mes indicada.

En Schottlnilller, quo ha passat molts anys veient molts
septicemics, en el Congres Alemany dolledicina interna de
Wiesbaden en 1914, recomana que s'alimenti degudament a
aquests malalts.

Aixo que a primera vista to l'aspecte dun consell vulgar, to
una base cientifica en les investigations de Rosenthal en 1910,
qui va demostrar que la inanicio va acompanyada d'una dismi-
nucio notable del poder antritiptie, do tal mode que, quan l'ani-
mal arriba a morir per aquesta causa, pot atribuir-se la seva
mort a una verdadera intoxicacio proteosica, deguda a la falta
absoluta do poder antitriptic del serum i at predomini, per to
tart, dels ferments proteolitics.

A 1'ensems, en Scllottmiiller proscriu t'us do l'alcohol.
La ressenya que jo he (legit d'aquest Congres, no exposa

els motius d'aquesta prohibicio quo, per to menys, to la garan-
tia de venir aconsellada per, un dels homes que ha vist mes
septicemics i 1116S bell vistos.

Recomana tambe les injections o Iavatives de serum gluco-
sat que, ultra tenir cert valor nutritiu, provoca abundant diu-
resi, la qua], entre altres aventatges, to el d'augmentar la eli-
minacio renal dels microbis circulants, fet que es de inolta
mes importkncia quantitativa del que sembla a primera vista
(Th. Muller).

Molt s'ha parlat en les septicemics dels abscessos de fixacio.
El seu valor terapeutic es molt discutit. En canvi, tothom esta
d'acord on el seu valor prondstic.

Si l'absces es forma francament, el pronostic es benigne. Si
no es forma absces, el cas es greu.

Jo vull donar a aquest fet una interpretacio que crec ra-
tional.

Si l'organisme es defensa de l'essencia de trementina, for-
mant un absces, tambe es probable quo es defensi dels germens
piogens tancant-los dintre d'un altre absces i ve a dir-nos aquesta
prova que I'organisme malalt to aptituds per a limitar la infes-
tacio.
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Dit alnb altres paraules: I'absces do flxaci0 es l'espill del

que passa a nivell dels nius microhians.

Sentbla quo to una gran importancia en les fortes intoxica-

tions microbianes o proteosiques el grau d'alcalinitat de la

sang. En aquests casos greus dismiuueix I'alcalinitat do la ma-

teixa, i segons els estudis de Vorschutz, aquesta disminucio

d'alcalinitat es la causa do que I'organisme no pugui neutralit-

zar els toxics. Eli mateix ha assajat la medicacio alcalina en

33 casos i amb bons resultats.

Hamburger ha demostrat que un augment d'alcalinitat de

la sang, es favorable a l'organisme quo ha de defeusar-se contra

l'estafilococ.
Per altre part, Wrigtll, on la guerra actual, ha demostrat

la importancia do I'aeidosi en els grans infoctats, quo es revela

clfnicament pols sinlptomes de collapse, baixa de tensiO arterial

i disnea. Ila obtingut bons efectes antb la injecci0 do serum bi-

carbonatat en quantitat de 300 a 400 gr. dins de les venes.

Tam be ha admiuistrat bicarbonat a ('interior en beguda i

on instil-lacions rectals continues.

Finalment, l'oli camforat, de tan vista aplicaciC elinica,

tambe to un lloc preferent en el tr:actament de les estafilococies

i taut rues segons el nostre punt de vista terapeutic, quart sem-

bla quo coda dia va assinlilant-so mes el poder antitriptic (Fun

serum al seu continuet on lipoides. Per aixu ens sembla quo

s'han de. tonir en compte els treballs de Barbary, quo demos-

tren ciinicamont la utilitat de les injeccions d'oli camforat i co-

lesterinat anlb estricnina en un gran nombre do fonts greus do

guerra.
Resumint aquests punts de vista, podem oferir aquestes

CONCLUSIONS

1. Sempre que en un proces infectiu, els simptomes gene-

rals tinguin mes inlportaucia que els locals i no puguin expli-

car-se per efecte d'uua lesiO anatomica local, es tracta d'una

septicemia.

2. Uuicament l'hemoeultiu permet calificar d'estaflococic

un estat septicemic.

3. Aquest diagn/ stir entranya un pronustic grew (85 °/p do
mortalitat aproxintadament) sobre tot quan els estafilococs son

nombrosos i el cas no es tributari d'intorvenciO quinirgica.
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4. Unicament en les septicemies rapidissimes o en el pe-

riode agonic del casos no tan rapidament mortals, pot admetre's
la rnultiplicacio dels estafilococs on la sang. En aquests casos,
quan In sang ha esdevingut medi de cultiu, in malaltia es mortal
do necessitat. No es pot esperangar res de cap tractament.

5. En tots els altres casos de septicemia, els estafilococs
es troben accidentalment on la sang; proeedeixen d'un o varis
focus de cultiu de ('interior de l'organisme, passen a la sang i en
la sang es moren o son eliminats pels emunctoris o es
ton on altres punts on formen nous abscessos que a la vegada
esdevenen nius bacterians des d'on va infestant-se la
sang.

6. Es propietat molt constant do l'estafilococ, ]a formacio
de abscessos en el punt on s implanta.

7. La formacio do l'abces ve determinada per I'a311anient
del focus en virtut do la trolnbosi vascular, to qual permet
actuar a In tripsina dell leucocits sobro el teixit nocrosat en
absencia del poder antitriptic del plasma, determinant la pro-
teolitzacio del contingut.

8. No havent-se demostrat I'existencia d'anticossos defen-
sius de mitjana eficacia contra 1'estalilococ o les seves toxines,
havem de creure que la millor defensa de I'organisme quan ja
to l'estafilococ en el seu interior, es la formacio de 1'absces.

9. El poder antitriptic del plasma impedint la proteolitza-
cio dels trombus que tapen les boques vasculars adossades a
l'absces, defensen a l'organisme contra els perills de l'absces.

10. La curacio espontania sols pot presentar-se quan
l'absces o abscessos s'han buidat completament a l'exterior.

11. La millora espoutania pot conseguirse per medi de la
encapsulacio librosa de I'abscOs i es logic pensar que un aug-
ment del poder antitriptic de la sang es favorable a aquest
proces.

Terapeuticament podria intentar-se to injeccio de serums
de poder antitriptic exaltat.

12. La vacunacio pot tenir un cart valor (molt per
a evitar la infeccio. El to absolutament nul per a Ia curacio.

Conve assajar ens compostos d'estany, per a comprovar el
probable valor antiestafilococic.

13. Sempre quo la simptomatologia reveli una localitzacio
assequible, s'ha d'intervenir decididament. Aquesta regl_t ha de
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considerar-se tour la mes important en la terapeutica de les

septicemies estallocociques.

14. La clinica ha demostrat que ajuda a l'organisme una

alinrentaci6 apropiada (fent exclusi6 de ('alcohol); les injeccions

o lavatives de serum glucosat; I'administraci6 d'alcalins i de se-

rum bicarbonatat en injocci 5 iutravenosa (quan hi liagi simpto-

mes de intoxicaei6 acida) i les injeccions abundants d'oli cam-

forat i colesterinat.

Aquoste+ conclusions estan basades quasi totalment en

l'experiencia propia. Pot conceptuar-se lo dificil que es tenir

experieneia personal en la practica privada, sobre el tractameut

de les septicemies estafilocoeiques, qua ii en 193 honiocuItius que

he practicat des do ('any 191(1 lie trobat sols on 3 nralalts, I'osta-

filococ. Aquest uonrbre d'heurocultius representa tin nombre do

nralalts extraordinari, repartit entre nombrosos colnpanys do

carrera. Esta clar que si la practica dels hemocultius esdevin-

gu©s cues profusa potser augmentaria. la proporcir, i sobre tot

si tenint en compte que la troballa dels inicrobis en la sang es

un fet fins a cert punt casual, tal volta molts nralalts que han

quedat amb homocultin negatiu hatirien passat al grup dels po-

sitius en repetir la prova.

Dels tres nralalts diagnosticats per mi d'o.stalilocoeia, un es
va curar despres de 6 niesos do nralaltia. La infecci6 originaria

va esser un itntrax del front. La impressi6 del inetge de capsa-
lera, I)r. Abad, respecte a la influencia de la torapeutiea, es quo
les autovacunes i els nietalls col•loidals varen tenir i.ufluencia
nul•la; lo que mes resultat va dollar es loll camforat i el nu-
cleinat do sosa.

Dels altres dos nralalts, l'un va morir, i del altre no n'he sa-
but res mes. De cap del dos conec la niedicaci6 empleada.
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