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INSUFICIh'.NC[A DE LA V.S.LVULA URETER-VESICAL

ENLES AFECC16NS ItENO-VESICALS AMB PRE-

SENTACIO I)E I; AUIOGRAFIES I)EMOSTLZATIVES.

pets Drs. J. PAGES i N. SERRALLACH

Els tractats de Fisiologia deixen com un fet sentat que's

impossible el retorn de l'orina de la bufeta cap als ureters, per-

que abocant-s'hi aquests obliquament passen un bon trajecte

per dintre do ses capes musculars, i allavors, tart la presio in-

terna de la cavitat vesical com la contraccio d'aquesta mateixa

ajuden a aixafar la hum de l'ureter i a fer l'oclusio absoluta.

Per aquest fet Guy6n ja proclama que la bufeta era la guardiana

dels ureters, puig quan mes vigoroses son ses contraccions, i

per lo tart creix mes el perill del refluix, mes groixudes son ses
parets i mes completa l'oclusio de 1'ureter. Malgrat aportar la

clinica fets que feien duptar d'aquest dogma i d'existir proves
experimentals en el mateix sentit, ningn veigue raons suficientes
per a revisar-ho conforme els moderns metodes d'exploracio.
Fou la casualitat, en el Marc de 1914, tot explorant una malalta
de 1'Hospital del Sagrat Cor, la que va cridar nostra atencio a
l'estudi d'aquest problema quan al ensemps, ignorant-ho
nosaltres, comenca tambe a preocupar a en Legueu, Papin,
Pasteau, etz.

Abans d'entrar al fons del assumpte vegem quo's lo que'ns
diuen ols experimentadors. Lecoin i Goldemitd injectant Ilet a
la bufeta dels conills, vejeren on 25 cassos sobre 32 que aquesta
arribava als ronyons. Posteriorment on Courtade i en J. F. Gu-
yon repetint el rnateiy experiment als gossos sols hu obtingue-
ren 5 vegades sobre 25: i cal remrrcar quo la bufeta del gos es
molt mes musculosa quo la del conill.
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Tots quatre experimentadors a 1'hora observaren que en

aquell animal at qui 1i havia sigut forgada la valvula uretero-

vesical, no podia repetir-se 1'experiencia, com si la bufeta s'ha-

gues disposat a la defensa i estigues advertida del gros contra-

temps de que havia sigut objecte. Al ensemps tambe vegeren

quo el refluix estava mes subordinat a la presio intravesical que

a ]a quantitat de liquid quo s'injectava.

Les conditions experimentals de tots aquests observadors

deixaven molt que desitjar, puig els fets eren molt artificiosos i

les deductions biologiques no podien inspirar gran confianca.

Per aixo Guyon, en noves experiencies en gossos, despres de

haver posat dins do la cavitat vesical pols de carbo porfiritzat,

High el membre i espera ols aconteixements. En cap animal,

abans de les 48 hores, so li troba carb6 a dalt del ronyo; passat

aquest temps el refluix to floc tant mes aviat, quant m6s promp-

te s'aboleixen les contractions ureterals o siga quan la bufeta

deixa de respondre a 1'excitaci6 faradica. Es do notar que l'ori-

na dels ureters i la de la bufeta, quan la valvula ureteral se fa

insuficient, to sempre una composicio quimica diferent. Tan-

test es talla 1'uretor desapareix el refluix com si la presio de

dintre d'aquell ne fos la causa. Despres do tallar les fibres mus-

culars que protegeixen la paret posterior de 1'abocament

ureteral no hi ha oclusio possible, el liquid vesical puja sense

obstacle cap a la pelvis renal.

De totes aquestes experiencies se pot treure la conclusib do

que'l refluix pot presentar-se o quan sobtadament s'omple la

bufeta o despres d'una disten3iO lenta de ]a mateixa tot seguit

que'l muscul vesical se cansa de controure's.

S'ha vist que aquests fets, estan favorescuts per les altera-

tions anatomiques de abocament ureteral i per la presio quo

porta l'orina segregada ja des del ronyo cap a la bufeta.

Doncs be, malgrat aquestes experiencies que porten ja mes

do 20 anys, i de que la clinica ensenya quo no hi ha valvula en

el cos huma quo no pugui esdevenir insuficient per circunstan-

cies patologiques, i d'haver vist que despres d'algunes nefrecto-

mies el liquid vesical sortia per la ferida, i malgrat haver Pas-

teau precouitzat la dilatacio forgada de la bufeta en les pielo-

nefritis gravidiques coin un mitja de desfer els efectes obstruc-

tor do l'embrac, cap clinic havia sentit la necessitat d'estudiar el

funcionament do la valvula ureter-vesical per medi dels nous

mitjans d'exploracio en les afeccions do les vies urinaries. Ha
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calgut veuren's sorpresos per proves inequlvoques del tal re-

fluix recullides tot fent altres explorations, perque s'hi dedi-

ques totes les atenciens que'l cas merexia.

rig.

En efecte , Iii havia el servei del Dr . Pages en l 'Hospital del

Sagrat Cor una malalta amb una incontinencia completa d'ori-

na quo havia sigut l'acabament d'una cistiti dolorosa do molt

llarga data , qual origen no hem averiguat encara. L'absencia de

piuria , de sintomes fisics renals , i per altra banda 1'existir una

bufeta com una avellana, va fer-nos sentir la necessitat de ra-

diograflar - la per si existis alguna cel • lula, anomalia , etz., despres

de haver - la omplerta d'un liquid opac als Raigs X, tot apretant

1'uretra des de ] a vagina . Amb molta sorpresa notarem que'l co-

largol injectat, mostrava sa presencia on la pelvis renal i en 1'ure-
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ter esquerre com se pot apreciar en la Radiografia n.° 1, feta pel

radioleg de 1'Hospital Dr. Torres Carreras, posant en evidencia

que la valvula ureteral no funcionava. Aquest fet tant notable

va portar-nos a revisar la literatura d'aquesta giiestio, i pot

temps despres de nosaltres aparegueren treballs de Pasteau.

Legueu i Papin, quo relataven cassos seinblants at nostre. Era

un fet indiscutible quo les conditions anat61niques de la bufeta

havien d'influir en el refluix, tant Ines, quan estem cansats de

veure amb el cistoscop ureters d'embocadura oberta, amb nmu-

cosa ectropiada uns, i amb perdua de substancia altres, que fa

possible que'l mitja de la bufeta pugi cap al ronyo. Aquesta su-

posicio vingue confirmada, perque escullint del dispensari du-

gues dones amb cistiti cronica rebel i omplint-los'hi la bufeta

amb colargol a totes dugues, pogue apreciar-se refluix urete-

F ig. 2

ral (veigi's la Radiografia n.° 2), cosy molt notable que revels

que'n les malalties de la bufeta aquest let es mes frequent de to
quo creiem, ones vegades perque l'ostium ureteral es destruit
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on sa part anatomica per la malaltia de la mucosa i del muscul

vesical, i altres, perque la mateixa orina infectada que baixa del

ronyo s'encarrega d'emmalaltir la mucosa de l'ureter en sa des-

embocadura.

Sense aquests fets nostres podem avui ja referir-ne d'altres

no menys interossants: conta en Pasteau que a un malalt que por-

tava la sonda ureteral permanent se Ii buidava la bufeta perque

l'orina tot enfilant-se per l'ureter sondat trobava sortida cap a

fora per la sonda ureteral. A un altre malalt durant una cistos-

copia pogue apreciar-se-li quo despres de l'eiaculaci6 ureteral

venia una absorcio que precipitava los particules purulentes
altra volta cap a l'ureter. Legueu, Pepin i altres han observat

fets semblants, i l'haver trobat temps enrera Rafin esperma-

tozoides dins d'una orina d'un ronyo catateritzat queda com-
pres avui pet fet del refluix. D'una observacio d'en Pasteau
treiem com un let molt remarcable, que no fou pricisament

l'ureter del ronyo malalt on el que va mostrar-se el refluix per

la Radiografia, sing el ronyo bo, cosa forga parescuda, a to

que varem veure en el nostre primer cas, puig despres d'una

alteracio anatomica do l'ureter tant considerable era d'esperar

que'l ronyo corresponent estigues malalt, i n'obstant, una nefro-

tomia exploradora portada a cap pet Dr. Pages, no permet des-

cobrir cap Iesio renal. Llastima que la malalta no consenti's re-

coneixer I'altre ronyo, qui sap si allavors hauriem trobat 1'expli-

caci6 de l'eniglna de tant complexe cas. Do tots modos avui

podem afirmar categoricament que la descoberta en un malalt

del refluix ureter-vesical d'un canto no presuposa 1'existencia

d'una lesio renal del mateix costal, puig precisament era en el

canto oposat on el malalt Well Pasteau, i en el nostre'l ronyo

estava sa. Al explorar les funcions renals sempro hem do tenir

en compte que l'orina de la bufeta, no tenint-la aquesta drena-

da, pot enfilar-se per entre la sonda ureteral i l'ureter barrejar-

se amb la del ronyo cateteritzat tirant a perdre l'investigacio i

fins enganyar greument at clinic.

No menys cuidado s'ha de tenir at for rentats de bufeta i
sobre els ureter-vesicals amb 1'irrigador, perque ja hem vist

amb quanta facilitat el contingut de la bufeta pot pujar cap al

ronyo provocant pielo-nefritis.

En canvi, quan voiguem determinar el refluix per fins tera-

peutics com on les pielo-nefritis gravidiques, i on altres afec-

cions que induptablement Ili trobara aplicacions, conve no em
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plear ]a violencia, perque aquesta sempre es d'efectes congestius
i a la vegada traumatics que empitjoren la situacio. Al nostre

entendre es suficient cambiar l'orina vesical pel liquid escullit

com a tractament, i recomanar al malalt que'l guardi tant com

pugui i quan hi ha conditions anatomiques favorables, creiem

que n'hi ha prou amb aquesta distencio per a que s'estableixi el

refluix.


