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APARELL GENITAL FEMENI

CONTRII3UCI6 AL TRACTAMENT DEL GASTAMENT

pel Dr . J. M. VILAPLANA

Dins de 1'era quirurgica de la Medecina es desenrotlla i
l'ensemps la terapia intervencionista dels gastaments incomplets
ovular i embrionari. Contra ols intervencionistes a autrance
hi havien els moderats oposant el veto en el sentit de no inter-
vindre mos quo quan l'hemorragia o l'infeccio, genoralment
caracteritzada aquesta per temperatura arribant als 39°, po-
sessin en perill a la malalta.

Winter, en el Congros de Strasburg, crida l'atenci6 sobre
Is perills que ofereix el raspat quan el contingut bacteria do

l'uterus to propietats hemolitiques, en quin cas la maniobra pot
esdevindre el causant de greus bacteriemies per a obrir les
portes a l'infeccio primitivament localitzada.

El tractament simptomatic per mitja del taponament i de
les irrigations vaginals calentes, son bons recursos en cas d'ur-
gencia, mes a l'aprofitar-los no s'lia d'oblidar que'l primer al
estancar la sang i demos secretions ofereix tin excelent mitja
de conreu i que'ls efectes del segon son molt momentanis.

Respecte al raspat, no hi ha pas dubte que's un dels mes bri-
llants procediments per a tractar el gastament desviat. Adaptant
ses varietats a la mena del cas i oportunament aplicat, queden
talment reduits els seus perills, quo sense por pot empendre's
quasi sempre. Porto fets 40 raspats post-abortum sense una de-
funcio; en un sol cas fracassa quoad sanitudinem, en una malalta
que ja infectada, l'operacio no detenguo, o potser provoca, mi-
ller dit, una greu septicemia que durant tres setmanes tinguo a
la d6na en perill de mort.

No soc jo un adversari del raspat ni dels altres procedi-
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ments, sinO Un practicant dels mateixos , cregut que aixO no es

obstacle perque jo no parli de Ids d'un agent farmacologic

tant conegut com descuidat on la malaltfa que'ns ocupa; em re-

fereixo at seguel cornut. Per l'immensa majoria dels metges,

esta formalment contraindicat en els gastaments retinguts; el

principi de Pajot no donar seguel quan l 'uterus esta ocupat>

es fals aplicat at gastament . Ben coneguda es la rao en que

s'apoien: el seguel provoca contraccio tetanica del muscul uteri

tart en les fibres del cos com en les del coil , per quin motiu

en lloc d'obrir, tanca la cervix; en consegi encia, el contingut

en floc d ' esser expulsat es pet contrari mes retingut.

Una diferencia notable separa 1'uterus gastant del partu-

rient; en aquest nltim la contraccio tetanica de la musculatura

uterina pot ocassionar la ruptura de l'entranya , mentres que'n

el primer no havent- hi formacio d'anell de Bandl es descarta

en absolut aital perill.

Dit aixb , refutarem el principi de Pajot aplicat al gastament

per quatre raons. AnatomofisiolOgica : el cos de la matriu esta

constituit en sa quasi totalitat per fibres musculars mes o menys

longitudinals , en el coil predominen les fibres elastiques anu-

larment disposades , A part aquesta constitucio , to que princi-

palment s'ha de tindre en compte, es l'insercio que les prime-

res prenen en les segones . Acceptant quasi tothom aquesta

anatomia de ]a matriu , corn podria explicar - se una contraccio

longitudinal sense aixecament i dilatacio anular? Experimental:

posteriorment als treballs de Schatz, ja ningu creu en el teta-

nisme permanent produit pet sequel, dunes amb son enginyos

tocodinamometre , ha registrat una mena de tetanisme taut rit-

mic, que diu ell < to tot el caracter de forta contraccio coordi-

nada. ; mes encara , el mateix autor senyala el fet , que he pogut

comprobar , que dita substancia adelanta 1'expulsio dun me-

treurinter previament col•locat, i que jamai l'ha empresonat.

L'ultim raonament que porto a la vostra consideracio es pura-

ment clinic.

Per alla l'any 1911 vaig comennar a tractar sistematicament

per mitjit del secale cornnlum els gastaments que's presentaven

a la Policlinica de Ginecologia ; la majoria dells estan registrats i

alguns testimoniats per confrares . He de confessar el revel amb

que ho feia at principi , ja que'm semblava pecar at desenten-

dre'm del precepte de Pajot. Mes els exits em donaren coratge

per a continuar el tractament.
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Posteriorment Polak, de New York, recomana el mateix

tractament; semblant criteri regna no fa gaire en les sessions do

I'Academia Ginecologica de Madrit. La manta d'espai no'm per-

mert portar les histories cliniques, per altra part innecessaries

ja que la majoria s'ajustarian a la present: Obs. 3402, pluripara
de 36 anys, sense antecedents morbosos; despres d'una ameno-

rrea de mes de dos mesos, se feren manipulations intrauterines

per a provocar el gastament tota vegada que la dona es cregue

embracada; al cap de pots dies sobrevingueren lleugeres me-
trorragies i no fou expulsat mes quo Vembri6. Status: forta me-

trorragia, temp. 38,2, matriu tova del voldin del puny, cervix
deiscent, l'orifici intern es impermeable a l'index, la malalta no
aqueixa cap dolor. Un estat semblant ve sostingut des do fa 4
dies. Tractament: irrigations vaginals antisseptiques, ergotina

loon 20 gotes, 3 voltes at dia. Despres do la tercera dosi i at
cap d'unes 14 hores do tractament, fou expulsada la placenta

per complet i en mig d'intensissims colics metrals. Al cap de

48 hores la reveig en la Policlinica, no quedant del passat mes

quo una lleugera perdua sanguinosa. Faig continuar 1'ergotina

durant uns quants dies mes a la dosi de 20 gotes diaries en
dues vegades. Al quart dia, la malalta fou dada d'alta. El trac-
tament va esser ambulatori. Aixi porto tractats una trentena de
cassos. En dues d'elles es practica finalment el raspat.

Perque en el mateix espai de temps he practicat raspats

tributaris del tractament ergotinic? Per imposici6 social unes

voltes i en altres per afany intervencionista perfectament ex-
cusable, ja que ambdos tractaments estan igualment indicats i
condueixen al mateix fi.

CONCLUSIONS

1. El seguel cornut pot cumplir is majoria de les indica-
cions a pendre en el gastament complicat.

II. No determina efectes secundaris.
III Es condici6 indispensable propinar-lo a dosis altos.
La present comunicacio no to rues objecte que'l de for per-

dre la por que'l metgo to de donar seguel quan l'uterus gastat
esta ocupat, sense preteudre excluir els altres procediments.


