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LA PROS 'ATET0.MIA EN El,s 1'll'Os'I'ATICS

sE\sl. I'itosTA'1'.A

pel Dr . N. SERRALLACH

1)intre del capitol de les disuries senils hi ha una malaltia

que per no poguer-nos explicar la causa de ses manifestacions

els urolegs venim anomenant-la, a proposta d'En Guyon, de
prost(atics sense prostata. Tal es ]a semblanca que tenen aquests

inalalts amb els veritables prostatics, que abans d'arribar a
1'exploraci6 o sia en pie interrogatori, no hi ha qui no pensi
que's va a tractar d'uu tipic prostatic: on el seu historial hi tro-

bareu la polaquiuria nocturna. la miccio retrassada i abdomi-
nal, les retencions d'orina, etz., etz., i en cambi, pel tacte a tra-
ves del recte se troba una prostata toba i petita.

Aquest fet ha portat als urolegs a considerar que'n aquests
cassos la retencio d'orina o els denies trastorns disurics no son
ocasionats per la prostata i si per una paralisi de la bufeta, i
corn a llogica cousegi'ieneia ha fet naixer el criteri abstencio-
nista que avui domina enfront dels malalts prostatics sense
prostata.

Creiem que ha arrivat l'hora de revisar aquesta questio,
perque avui no podem ja acceptar la paralisi de la bufeta no
mes enlla on hi ha altres manifestacions d'origen central.

Es ben cert que'ls cassos publicats anys enrera per Bartri-
na i Marion, de retencionistes amb prostata petita que guriren
extirpant-els-hi un petit fragment de glandula, van preparar el
nostre anim cap a l'investigacio d'aquest proces i aixo va fer
quo quan temps enrera el Dr. Civit va acompanyar-nos un ma-
lalt de veritable historia prostatica, en el quo per contra s'hi
trobava una prostata petita; Iluny do caure on el criteri antic
varem examinar seriament el cas per si trobavem dintre de
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l'uretra cervico-prostatica quelcom que pogues esser responsa-
ble de la disuria. En efecte, amb l'uretroscop posterior d'En
Goldschmidt descubrirem tres petits adenomes que deforma-
ben el coil de la bufeta. Per mitja de la tally hipogiistrica a tra-
y es del coil i amb el dit a l'uretra extirparem els tres petits
adenomes que vos mostro i que portaren la curacio at malalt.

A n'aquest cas vull afegir-ne un altre no menys interessant d'un
malalt veil retencionista que entry a ]'Hospital del Sagrat Cor
al servei del Dr. Pages, en on estat taut deplorable que com a
prilnera providencia se li tingue de for on meat de Poncet per

a arrancar-lo de la mort que l'amenacaba. Per la prostata peti-
tissinla i per la retencio crouica clue sofria s'el va etiquetar de
prostatic sense prostata amb probable paralisi o paresia vesi-
cal. Doncs be, aquest subjecte, despres de mort, per 1'autopsia
pogue extirpar-se-ii aquests dos petits adenomas quo vos pre-

sonto i que indubtablement eren la causa del seu prostatisine,

perque no hi havia lesions centrals, Di alterations do la buteta,

puig era ben musculada i amb nombroses columnes i cel•lules

que posaven en evidencia la seva capacitat contractil.

Per aquestes dues histories cliniques viscudes i per els al-

tres cassos publicats isoladament, avui no devem ja creure amb

els fenomens do prostatisme sense prostata, puig quau tinguem

un malalt amb retenciO d'orina, veil, amb antecedents de pola-

quiuria nocturna, encara que la seva prostata sigui petita si no

l'acompanya cap lesio dels centres nerviosos, devem considerar-

lo com un veritable prostatic amb la plena confiansa de que

podra curar-se amb la prostatectomia.

Conve no olvidar mai que no es la quantitat d'hipertrofia

do la prostata to que favoreix al prostatisme, sino la seva loca-

litzacio, a l'extrem que'ls que sols predominen del canto del

recto acostume I a passar desapercebuts malgrat la seva gran-

daria, i at contrari quau tenen la seva estada at voltant del coil

de la bufeta, ja havem vist els trastorns que detorminaren

els petits adenomes dels nostres cassos sots per estar at costat

del coil.

Si no es la grandaria del adenomes o sols la localitzacio to

que motiva el prostatisme, en els cassos de dubte haurem do

recorre als mitjans quo permeten explorar el punt vulnerable

do la disuria prostatica o sigui el colt do la bufetd i l'uretra pos-

terior, per quin objecto el cistoscop retrograd i millor l'ure-
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troscop d'En Goldsehmidt ens han donat magnifies resultats
demostrant en el camp visual.

Sempre s'ha considerat que les prostates petites o millor
dit els adenomes de Poe volum eren de difieil extirpacio, unes
vegades perque pel metode d'En Freyer costava trobar el pla
de clivatge i altres perque creiem que I'adenolna, en el son pri-
mer periode de formacio, encara no havia constituit aquella
capsula que l'ailla dels teixits dels voltants i condueix at dit de
l'operador cap a 1'enueliaci6 absoluta del tuitior. Por tal con-
cepte no conec cap prostiitic congestiu que hagi sigut operat
on el primer periode o sigui quan sots aqueixen polaquiuria,
perque sempre se considerava que l'adenoma no era madur o
millor dit extirpable. Els Pets observats per nosaltres destruoi-
xen rodonament aquesta opinio, puig 1'adenoma des de sa nai-
xensa so volta de les conditions d'operabilitat que avui re-
coneixem als de gros volum, no mes cal cambiar la via at cami
a seguir. Es natural que si se preten for la prostatectomia
d'adenomes petits seguint la tecnica d'En Freyer, aquesta ha
d'esser penosa i a voltes irrealitzable perque el dit des de'l fons
de la bufeta ha d'obrir i atravessar un bon gruix de teixits que
no sempre el portaran at conegut pla de clivatge, puig en
aquests cassos no es com en les prostates grosses, que elles per
son volum ja fan relleu en la bufeta i amb molta facilitat s'arri-
ba dins el pla quirdrgic. Per les grans dificultats que crea
aquesta tecnica se fan dificils i greus les prostatectomies que
no s'apliquen a grans hipertrofies. Atacant els adenomes on el
seu punt d'implantacio i naixement o sia en el coil i uretra
prost4tica se logra amb una facilitat assombrosa extirpar amb
el dit tots els adenomes des de'ls mes insignificants fins els de
major volum. Per aquesta tecnica hem operat prostatics on
llurs comencaments i dels anomenats sense prostata i heln tin-
gut ocassio d'observar que la prostatectomia en aquestes cir-
cunstancies adquireix una benignitat sorprenent, do tal modo
quo deuriem aconsellar-la a tots els prostatics d'es de els prin-
cipis de la malaltia, sigui per evitar les greus consegiiencies
que porta deixar aquesta malaltia a la seva evolucio espontania
o per escapar de la major greuetat que resulta d'una interven-
cid mes tardana.

Per tot to dit concluim: Que'n el primer periode do l'hi-
pertrofia de in prostata ja esta constituit 1'adenoma i per to
tant que la seva extirpacio no sols cura, sing que porta menys
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greuetat quo quan ja esta instituit el gros prostatisme. (due tot

simptoma prostatic en els veils, sense simptomes nerviosos cen-

trals, malgrat no haver-hi la prostata grossa, rnereix dsser trac-

tat per la prostatectomia. En aquests cassos l'uretroscop pos-

terior primer i l'operacio mes tard descubreixen en el coil o en

1'uretra prostatica els petits adenomes responsables de la disu-

ria. L'extirpacio de aquests petits adenomes consegueix la ma-

teixa curacio que la dels grosses. En aquests cassos es condicio

indispensable que s'extirpin per la via endo-uretral, puig la

tecnica d'En Freyer pot fer-la impossible, &ficil i this de fatals

consegiiencies.


