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LA'I'ENSIO ARTERIAL MAXIMA EN L'EMBRA^, PART

Y PUE,IiL'Elil

pel Dr . PERE PUIG I ROIL

Metge intern de la Maternitat de Barcelona

Dintre poe temps pensem publicar no estudi complet de la

tensio arterial maxima i minima en relaeio amb la puerperali-

tat, acompanyant-lo do gran nombre de grafics esfigmomano-

metrics, molts dels quals, uns doscents, ja'ls havem obtingut els

passats setze meson, en el servei do parts de la Maternitat de

Barcelona.
Avui sOls podem adelantar algunes impresions referentes

nnicament a la tensio arterial maxima, amb tot i esser les ten-

dencies actuals mes aviat favorables a 1'examen de Is minima,

des de quo Pachon publica son interessant treball: «Une orien-

tation nouvelle de la sphygmomanometrie. La pression minime

consideree comme base dos donnees sphygmomanometriques,

Masson, Paris, 1912», doncs degut a dificultats creades per is
guerra mundial ens ha sigut impossible proporcionar-nos l ins-

trumental rlecessari per a realitzar les observations do maxima

i minima en la forma en que hauriem desitjat for-ho (maxima
pel procediment Riva-Bocci i minima petPachon, mitjantsant el
dispositiu Surmont, tal com aconsella i ha fet el nostre com-
pany F. de A. Estape, en ses nombroses observations practica-
des a IHospital de la Santa Creu).

I)e totes maneres no essent el nostre cap estudi de cardio-
patologia, i sobre tot tenint en colnpto quo on totes les observa-
eions de estigmomanometria obstetrica publicades fins avui
s'examina solzament la tensio arterial maxima, creiem d'interCs
donar a coneixer aquestes nostres observations partials, dones
d'olles se'n desprenen ja, com podrem veure, no sols dades
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d'importancia en el diagnostic i pron6stic de moltes

gravidiques, sing que tambe i principalment, se'n dedueixen

ensenyances de gran utilitat practica en la profilaxia de l'albu-

minuria, eclampsia i altres estats patologics gravidies i puer-

perals.

La major part de nostres observations foren realitzades

abans de coneixer la rica bibliografia que sobre aquesta mate-

ria s'havia publicat ja anteriorment a ('estranger: no'ns guiava

pas, doncs, al practicer-les, cap idea preconcebuda.
havem fet els examens esfigniomanometrics. ser-

vint nos do l'aparell Riva-Rocci, amb bragal de Reklinghausen

(12 cm. alt), aplicat el brag i observant sempre les regles que

referents al patient, observador i tecnica donen els millors trac-

tats do fisiologia i exploraciO clinica.

Fetes aquestes aclaracions previes, anent a desenrotllar nos-

tre troball, segons el segilent ordre:

1. BOSQUEIX IIISTUIZIC DE L'I:SFIGM'IOMANOMETRIA OBSTE-

TRICA.

II.--LA TENSIU AR'T'ERIAL EN L'EMBRAQ, PART I PCERPERI.

1." part. -La tensio en lernbrag, part i puerperi normals.

A. --La tensio on la dona higida, no embragada.

B.-La tensiOS durant I'embrag normal.

C.-La tensio en el part.

D.-La tensio on el puerperi fisiol(')gic.

E.-La tensio durant I'alletament.

2." part.-La (ensio en l'einbrac, part i puerperi patologics.

A. La tensio en I'einbrag patologic.

B.-Tensio i part en cassos patologics.

C. -Tensio i puerperi patologic.

III. CONCLUSIONS.

I.-BosQuEIx HISTORIC DE L'ESFIGMOSIANOIMETRfA EN OBSTETRICIA

Des que Von Basch (1881) i Potain ( 1889) varen introduir a

la Cliniea aquest utilissim mitja d'exploraciO invontat des de

feia segle i mig per Ha tes (1733 ) i perfeccionat rues tard per

Poisenille ( 1828), Ludwig (1847) i Vierordt ( 1855), han sigut mol-

tissims els troballs que s'han publicat , principalment a Fran-

ca, referents a I'estudi de la tensio arterial maxima en clinica

obstetrica.
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Abans que'l metode esfigmomanometric hagues ponetrat

en els dominis do la Clinica, Oren molt imperfeetes els coneixe-
ments que's tenien d'aquest important caracter del pots. Dei-
xant apart per acientifiques los antiques creeneies dels metges

do In Xina quo pretenien diagnosticar I'edat de l'enlbrag, of
sexe del fetus i fins les geminacions pet sot examen de's dife-
rents caracters dei pots (1). err,>rs que trobem repetits en els
escrits do metges japonesos (2) i en els d'Avicena (980-1037) (3)
i quo arriben fins als segles xvii i xviii amb Guillemeau (1009)

(4), be la Brousse (7) i Amereux (6). ens es necessari arribar fins
als 11auriceau (17313) i Levret (17()(i) per a descobrir un foils
cientific en 1'examen del caracter del pots que'ns ocupa: en
efecte, aquests actors ja tenien en compte a l'aconsellar una

sagnia si es tractava d'una ddna amb pots dur o debil, creient-

la contra-indicada on aquest 11 cas. Amb :iix6 es don-4 of
primer pas vers la era cientifica de I'esfigmologia obstetrica.

Anys despres, a principis del segle xix, Guersent, en son ar-
ticle eSaignees del Dictionnaire des sc. medicales, 1820, deseriu
magistralment les propietats del pots per lo quo's refereix a
tensio i aconsella la sagnia coin tractament proventiu de 1'he-
morragia.

P. Dubois, en 1848, sonyala l'aeceleracio i debilitat del pots

en els vomits incoereiblos i afirma estar indicada la interrup-
cio do l'embrac, en tats cassos.

En aquesta epoca extra el termometre a In practica medica
i coin tot nou metode d'investigacio, pren preponderancia en
la clinica en detriment del valor que ja comencava a concedir-

se at pots. Empre, no tardy a obrir-se un nou periode a l'estudi
del pols en Obstetricia, amb la introduceio a les cliniques do
parts dels procediments esfigmogritfics, feta per Blot i Marey
en 1864. En Particle publicat pel primer do dits autors en els
Archives rlenerales de 31edecine amb of titol: (<Du ralentissement
du pouts dans 1'etat puerperal, es consigna ja l'existencia d'una
elevacio de la tensio arterial despres del part, relacionada amb
la bradicardia que dit autor acabava de descriure.

(1) P. J. B. do 11 lie, Description de la China et de la Tartarie chinoise, Paris ,,1735.

(2) Myake et Muller, L 'Obstetrique an Japon, 1879.

(3) Avicennt medicorum arabum principle , Basilete, 1556.

( 4) Guillemean, De 1'heureux accouchement das femmes, Paris 1609.

(5) Le la Brousse, Journal de Medecine, Paris 1771.

( 6) Amoreux , Journal de M6decine , Paris 1771.
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Vint anys mes Lard 13allanlyne (1885) senyala 1'elevaci6 de
la presio sanguinia en la eclampsia.

Amb la utilitzacio a la clinica dels aparells esfigmomano-
metrics feta en aquella 6 poca per Von Basch i Potain ( 1889),
quedava formalment constituit un nou metode d'investigacio
cientifiea : La esffgmomanometria clinica . No trig,i la ciencia
obstetrica a utilitzar les ensenyanges que aquest metode en
mans de Potain havia reportat a ]a clinica medica, dones cinq
anys despres de 1'innovacio de Potain. Vinay (1 894) valent-se
do l'aparell de tal autcr afirmava ja que la tensio arterial s6ls
esta augmentada durant l'embras, en el cassos en que existeix
albuminuria . Des do flavors els treballs d'esfigmomanometria
obstetrica apareguts han sigut nombrosos i la utilitat que llurs
resultats han reportat a la ciencia dels parts , ha estat extraor-
dinaria , corn veurem on el curs d'aquest treball.

Vagnez en 1897, amb la col-laboracio de Xobecourl , publica
un interessantissim troball sobre « La tension arterielle pendant
la grossesse et les suites de couches , quines conclusions eren:

que la tensio arterial es mantenia normal durant I ' embrag, per

a elevarse en el part baix 1'infiuencia de les contractions uteri-

nes; que arribava al maxim al moment de 1'expulsi6 del cap fe-

tal i quo descendia do nou fins arribar altra volta a son nivell

ordinari, despres del part. I afegia: « Tota hipertensio compro-

vada abans o despres del part ha de considerar - se com manifes-

tacio de quelcom patologic».

En 1898, Baranger tambe assegura quo la tensio descendeix

despres del deslliurament , d'una manera progressiva, per a

quedar-se durant el puerperi en aquesta xifra normal obtin-

guda.
Chapon, on sa tesi del mateix any 1898, afirma que l'hiper-

tensi(') del part s'exton fins al tercer dia de puerperi , on quin pe-

riodo comenca a descendir lentament , per a alcangar In xifra

normal cap als vuit dies despres del part.

Wiesner on 1899 comprova , pel contrari , que la caiguda de

In tensio arterial to Iloc d ' una manera rapida despres del des-

Iliurament.

En el Congres de Paris de 1'any 1900 , Qneirel i Reynand

presentaren una documentada Memoria referent a aquesta ma-

teria. Afirmen aquests autors quo despr6s de 1'hipertensi6 del

part la tensio sanguinia descendeix per a ascendir de nou en el
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moment del deslliurament; desprds d'aquesta hipertensio post-

partunt menys elevada quo la del treball de part, la tensio des-

cendeix per a arribar a la xifra or^linaria cap al quint o sise dia

de puerperi.

En aquest mateix Congres de Paris, Pinard, dona coin con-

clusio do ses nombroses observacions (publicades l'any 1908,

per Blain en sa tesi doctoral), que l'hipertensio ds la regla en

les albuminuries gravidiques.

El matoix any 1900, Macdonald publicit unes observacions

demostrant tambd I'existencia d'una hipertensio gravidica

normal.
Feltner en 1901 prova que'l descens do la tensi6 desprds

del treball esth intimament relacionat amb ('importancia de la

hemorragia del part.

En 1902, Bouchard i Ba/thazard on son article •Cceur et

grossesse-, concedeixen gran importancia a l'estudi de la ten-

sio arterial i asseguren que la tensio no es modifica durant

1'embrag.

Pflugbeil en 1903, estudiant amb major precisio les varia-

cibns de la curva manometr:ca on el part, conclou que la ten-

sio arriba a son punt mds baix, unes dotze bores desprds del

treball.

Savelli en sa tesi de Montpellier (1903) creu que existeix

una certa hipotensio arterial durant I'embrac.

Schrader en 1904 comprova un descens progressiu de la

tensio desprds del naixement.

Pal en son treball •Gefasskrissen, Leipzig, 1905», considera

l'eclampsia corn una crisis vaso-constrictiva generalitzada, de-

guda a l'atch) sobre'ls vaso-motors del toxics alimenticis o d'al-

tre origen, acumulats transitoriament on l'organisme.

Pouliot on sa tesi de 1905 titolada <<Des accidents qui com-

pliquent les maladies du cur an tours de la grossessen, con-

cedeix una gran importancia en la gdnesi do talc accidents, a la

tensio arterial, i colnproba quo aquesta presio esta augnlentada

encara, els dies subsegilonts al part.

Beau (Tesi do Ginebra, 1906), insisteix on descriure les hi-

pertensions del part i deslliurament.

Vaquez (Febrer de 190(i), presenta a 1'Assamblea mensual

de la Societat d'Obstetricia de Paris, unes interessants conclu-

si(')ns obtingudes estudiant la tensio arterial en deu dones del

servei de Bar, durant el part i puerperi: afirma on son treball,
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quo durant el part la teusio va augmentant per salts, relacio-

nats amb les contraccions uterines; diu tambe quo durant els

intervols do les contraccions, la teusio baixa quasi fins at uivell

normal; quo despres del part, descendeix d'una manera r'pida

i completa, i quo on el deslliurament es repeteix el mateix qua-

dre. encara quo menys accentuat. Creu quo durant el puerperi

no existeixen variations manometriques del pols. En els cassos

de shok o d'hemorragia o de part excessivameut perllongat,

diu quo la tensio es mante molt tries baixa quo d'ordinari; soste

que la hipertensio del part es deguda unicament its esforgos
realitzats; nega que existeixin modifications de la tensio ante-
par1u n ni post-partrrrn on els cas=os normals. Eu cas d'existir
talc variations ha do ponsar-se sempre en quelcom patologic.

Poe temps despres do l'anterior treball, Queirel dedica tres

do ses famoses llissons do clunica obstetrica (les 23.', 2-.' i 25.a),

a 1'estudi de la tensio arterial, durant l'embrc, part i puerperi.
Aquest estudi es complet i impossible do resumir aqui: intenta
provar que durant la gestacio existeix hipotensio arterial fisio-
logica, deguda principalment a la compresio de la eava inferior,

pet tumor uteri. Seuyala certes cardiopaties, l'alburninuria i la
eclampsia com malalties hipertensives, i el volum exagerat do

1'ou (fetus gros, hidramnios, geminacio), les honlorragies, els
vomits incoercibles, les amenaQ.es do gastament, les infections

agudes i croniquos (sifili, tuberculosi), com malalties hipoten-

sives.
A la mateixa epoca on que's donaven les conegudes llicons

de Queirel, .1. L. Chirie publicava sa `tesi (Paris, 1907) sobre la

valda de les medicions esfigmomanometriques en el diagnostic

diferencial entre 1'eclampsia i les crisis histero-opil6ptiq ties de

les embaragades, i ademes publicava altre treball sobro les va-

riacions de la tensio arterial en dues puorperes nefritiques.
Blain, en sa voluminosa tesi do Paris, 1908, -Le pouls daps

la puerperalite>. conclou que durant el curs de I'embrac i del

puerperi normals, no existeix cap modificacio de la tensio ar-

terial; on cambi diu quo la tensio ascendeix extraordinaria-

ment durant les contraccions tociques. Respects l'embra^. i

puerperi patoldgics, creu que en cassos d'albuminuria Ileugera

moltes vegados no's modifica la tensio arterial; empro assegura

que sompre que aquesta albuminuria es manifesta d'una mane-

al persistent, la tensio estit sempre molt elevada i explica per

aquest augment de la presio sanguinia que indica sempre im-
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minencia d'eclampsia, la produccio de les hemorragies placen-

taries i viscerals. La hipertensio que existeix a voltes sense al-

buminuria en certs cassos greus d'auto-intoxicacio gravidica,

la considera tambe corn simptoma premonitor d eclampsia. En

els vomits incoercibles, troha hipotensio marcada en els Bassos

mortals: pel contrari, la tensio to tendencia a augmentar sem-

l;re que la inalaltia ha de terminar favorablement; en les hemo-

rragies, la tensio disminueix en relacio amb 1augment del nom-

bre de pulsations: si es donen injections de serum la curva

esfignioniauometrica arriba molt mes aviat a la xifra nor-

mal. Quan el part s'allarga mes de l'ordinari, tambe sobreve

hipotensio arterial amb acceleracio del pols. En les iufeccions

puerperals troba sempre disminuida la tensio arterial. Aquesta

hipotensio es marcadissinia en els cassos mortals, i menys ac-

centuada en els que deuce terminar per curacio.

Begdaiioiaicz, en 1910, publicit un treball sobre la tensio
arterial en la ddna embaracada i n,t embaracada. En ell senyala

I'existencia d'uu augment do la tensio sanguinia uns dies abans

de presentar-se la menstruacio. Ademes considers quo la tensio

tambe es troba augnlentada en els cassos de fibromes uterins i
durant la segona meitat de l'enibarac i tres primers dies do
puerperi, i disminuida en els cassos de anemia i caquexia, on els

',ue recomana es reforci el tarsus cardiac administrant digital

uns dies abans del part o de la intervencio que hagi de prac-
ticar-se.

ltrcc//ich, on els -Annales de Gvnecoiogie et d'Obstetrique=,
\ovenibre 1912, publica nn acabat estudi do la hipertensio gra-
vidica considerant-la com un sindrome, degut a an estat de auto-
iutoxicacio o a un trastorn funcional del ropy o. Descriu clara-
ment els simptomes de tal hipertensio fent Fgurar entre els
principals: l'insonini, ]a cefalea, els edemes, la poliuria i les
hemorragies placentaries i viscerals. Aconsella com tractament
el repos, el regim lacti, els laxants i en cassos greus les sagnies
abundants i repetides. Remarca, a l acabar, la necesitat que hi
ha de vigilar curosament l'estat de la tensio en les embaracades,
lo mateix com es fa ja avui dia per l'orina de totes elles.

Maurice Brnslon, en 1912, presenta a la Facultat de Paris
una tesi titolada -La tension arterielle chez les femmes encein-
tes albliminuriques>, en que afirma que la hipertensio arterial
es un fenomen constant en la alburninuria gravidica propiament
dita; sols les albuminuries intermitents i passatg ores, ]a albumi
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nuria del treball, les albuminuries per supuraci6, les pretuber-
culoses, poden presentar-se existint una tensio normal o hipo-
normal. Existeix, continua, un paralelisme evident entre la tensio
arterial, la albuminuria i la diuresi, considerades en una mateixa
dona embaracada. Los albumindriques gravidiques, din, presen-
ten en hoc de hipotensio a ultitns do l'embarar, un major aug-
ment de la tensio quatre o cinq dies abans del part, ell relaci6

amb l'augment de ]a quantitat d'albumina, i del nombre do pul-

saci6ns i la disminuci6 do la diuresi.
Afegeix, que durant el part i puerperi la tensi6 experimenta

iguals modifications en les embaracades albumindriques que'n

les normals, i acaba, recomanant la importancia capital que'i

seguir diariament la curva manometriea t6 en les embaragades

albuminuriques per prevenir les greus complicaci(ins quo poden

sobrevenir si's prescindeix d'utilitzar aquest senzill mitj'a. Al

tractar de la terapeutica que ha de seguir-se en cassos de hiper-

tensi6, diu que'l fl essential ha d'esser obtenir un descens de la

tensio, causa dels accidents i do les lesions: el tractament sera,

doucs, hipotensiu, antithxic i diuretic.

En 1913, Etchevers, de Tolosa, tracta per primera vegada de

les modifications que experimenta la tensi6 arterial durant la

pujada de la llet. En sa tesi -Do la tension arterielle pendant la

mont6e du laity, demostra quo la curva de la presi6 sanguinia

esta influida per (lit fen6men puerperal, manifestant-se normal-

ment aquesta influencia per una manifesta elevaci6 manome-

trica que comenca unes hores abans de I'establiment de la fun-

ci6 mamaria i desaparoix poques hores m6s tard. En els cassos
patologics (infeccio, per exemple), es nota en Iloc do hipertensi6
un tort retras on el curs de la hipotensio comencada.

El mateix any 1913, es publica on La 1114decive 31oderne, un
article de Laubry i G. Foy confirmant Ia tesi de Chirie, sobre la
importancia que 1'examen de la tensio arterial t6 per al diagnos-

tic diferencial entre la eclampsia i la histero-epilepsia en les
embaracades.

Rouvier, d'Alger, publica en els <Annales de Gyn. et d'Obst.,

Juin 1914' un article sobre •Nouvelles remarques cliniques sur

le traitement de l'eclampsie puerperale par la morphine et ses

adjuvants., en el que fa una completa historia del valor absolut

que sempre s'havia concedit a la hipertensi6 arterial com mitja

diagnostic i pron6stic de ]a eclampsia, i despr6s de reconeixer

que aquest simptoma junt amb 1'albuminuria es el que mes ha
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do preocupar al metge en el curs d ' una eclampsia , nega que son
valor sigui absolut en tal malaltfa , afirmant que ' n un analisi im-
partial de 61 observations d'eclampsia fet en sa clinica de la
Facultat d'Alger , troba un cas en que la tensio no's modifica
abans ni despres de la crisi convulsiva , i altra on que la tensio
sots s'eleva lleugerament.

A la mateixa epoca, E. Pouget , intern de Rouvier , consigna

en sa tesi inaugural d'Alger, 1914, alguns cassos d'eclampsia en

els que 1'examen de la tensio arterial no pogue for preveure el
resultat favorable o desfavorable que havia de seguir ] a malaltfa

citant dos cassos on que sobrevingue la mort no obstant pre-

sentar ]a malalta una tensio normal i altres cassos quo curaren

no obstant persistir elevadfssima la xifra esfigmomanometrica.

Bonzani ni, de ]a Maternitat de Verona , publica en la <Rass.

d'Ost. e Ginec . . Goner de 1916 , un treball sobre tensio arterial

i pujada de la filet, en el que confirma les afirmaeions que Etche-

vers i Audebert havfen fet ja tres anys abans.

Aquesta es, Ileugerament estudiada, 1'evoluci6 quo 1'estucli

de la tensio arterial ha experimentat fins avui, en Obstetricia.
I1;xisteix, com hem vist, un abim entre les primeres observa-

tions purament fantastiques i sense importancia practica i les

essencialment cieutffiques i de valor clinic indiscutible, que

s'han publicat aquests darrers 25 any s.

Estudiant detingudament les conclusions dels definits tre-

balls abans esmentats, es nota una certa disparitat entre els re-

sultats obtinguts pels diferents autors; aquest desacord depen

moltes vegades unicament del diferent esfigmomanometre uti-

litzat, doves ja es sabut que la xifra quo representa la tensio

normal es diferenta on cada model: aixf, Potain, amb son aparell

dona com xifra normal de tensio la de 170 mllms. mercuri; Bou-.

chard, considera normal la xifra de 160 mllms.; Queirel, hl de

150 mllms., i Bagdanowicz, per no sitar-ne d'altres, troba amb

I'osfigmomanometre de Riva-Rocci que la tensio normal en la

dona oscila entre 95 i 110 mllms., precisament la mateixa xifra

qu'hem obtingut nosaltres, utilitzant el mateix aparell Riva-

Rocci.
Altres vegades I'aparent contradiceio dels resultats obtin-

guts per autors diferents es deguda, a fundar-se en poe nombre

de eassos, que ademes es refereixen quasi sempre a un periode

aillat, dels del title grhvido-puerperal.
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Nosaltres hem procurat evitar aquests defectes, prenent
sempre la tensio arterial en les tnateixes conditions, a gran
nowbre do ddnes en tots els periodes gri vido-puerperals, i tann-
be, coin a punt do conlparacio, on ddnes no entbaracades i en
ddnes lactants, tal coin anew a veure.

II

LA TENSIO ARTERIAL MAXIMA EN L'EMHARA(^, PART I Pt'ERPERI

SEGONS NOSTRES OBSERVACIONS

1." part. - La tensio cn l'elnb(arca^•, part i puerpeli woi'inals

A - La tensio, en la dona higida, no embaragada.
SOls en teniln 15 observacions que obtinguerem per conl-

parar-les amb les nowbroses d'ewharagades i parteres que ja
posseiem. D'aquestes 15 observades: 7 tenien de 20 a 30 anys,
6 do 30 a 40 anys i 2 de 40 a 50 anys. En les printeres trobarem
un terme mig de tensio waxinla que oscilava entre. 90 i IOU mtgs.
Hg. (11. R.); on les segones la tensio oscilava entre ILO i 110 migs.
i en les terceres, entre 120 i 130. Aquest paralolisnle existent
entre la edat i la tensio s'explica perfectantent per 1'acci6 de la
esclerosi vascular general i renal i per l'lliperfuncionament so-
nil do les suprarrenals ('?) (IIusnot).

En algunes do les ddnes abatis esmentades se'Is havia pres
ja la tensio arterial durant l'embarac i puerperi ocorreguts un
any abatis; la tensio actual fou identica a l'observada durant
aquell embara4 i mes baixa quo I'observada durant of puerperi.

Es curios seguir la curva esfignlomanometrica en la d5na
no einbaracada: en general durant els 10 dies que'ls Ili pren-
guerenl la tensio, notarein sols lleugeres diferencies do I'un a
l'altre dia de l'observacio, comprensibles pel diferent treball
muscular realitzat, per la influencia do la digestib, del psiquis-
me, etz.; elnpero en tres d'elles (coin tambe veurem repetit en
quatro lactants). la tensio s'eleva rupidament 10 mtgs. en unit
i 20 wigs. en altres duos: la primera presenta la Inenstruacio at
segilent dia de fastens observat i les altres dues Ia presentaren

des d'aquell mateix dia; diirant els dies que dura el fluix cata-
menial la curva esfigmomanometrica evolucionrt, anib molta
irregularitat, mantenint•se, no obstant, en ]a relativa hipertensio

iniciada. Acabat el periode la tensio torna a descendir d'una
manera irregular, fins arrivar a la xifra ordinaria pots dies des-
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pres. Algunes vegades help observat una elevacio manometrica

efimera uns 4 o 8 dies abans de sobrevenir la menstruacio, se-

guida d'una fase relativament hipotensiva. Aquesta Ileugera

hipotensio premenstrual potser podria expliear-se per la major

activitat dels cossos gross quo segons alguns autors (Marafion),

existeix en aquest periode, l'aceio dels quals s'ha considerat

com hipotensiva per Patta, Hallion, Pachon, etz. En cambi la

seerecio folicular ovarica, que es la que actua durant els dies

del periode propiament menstrual (Pende), tindria una aecio

clarament hipertensiva per se o per actuar sobre la tiroides (que

s'hipertrofia durant la re(la) o sobre altres glandulos de secre-

cio hipertensiva.

B-La tensio, durant 1'embaras normal.

Sombla facil a primera vista l'oxpliear-se que la tensio arte-

rial es modifiqui durant el period(- do la gestacio i particular-

ment en sos darrers mesos (a quina epoca corresponen la quasi

totalitat de nostres observations). En efecte, les variations de la

tensio arterial depenen principal i directament do les modifica-

tions de tres factors: energia cardiaca, resistencies periferiques

i quantitat de sang continguda en el sistema vascular. Doves be,

durant l'embarac la energia cardiaca s'ha considerat augmentada

degut a la hipertrofia temporal del cor, quo segons molts autors,

es produeix en aquest periode; les resistencies periferiques
augmenten per la major extensio do les xarxes capilars i per les

compresions produides pel tumor uteri, i la quantitat de sang

esth tambe augmentada segons demostraren ja experimental-

ment Spiegelberg i Gseheilden.

D'aqui que teoricament sembla rational creure en la exis-

tencia de In hipertensio gravidica fisiologica senyalada anys

passats per Macdonald i Bagdanowiez, mes coin veurem mes

endavant, practicament no resulta certa aquesta suposicio, lo

qual ve explicat per la existencia de meeanismes compensadors

que contribueixen a mantenir constant la xifra de tensio arte-

rial; aixi, a la suposada hipertrofia cardiaca, a ('increment do les

resistencies periferiques i a 1'augment del volurn total do sang,

s'hi oposen altres modifications gravidiques que, com l'ectasia

de les venes, la disminuci.o de la densitat i viscositat sanguinies,

la Iliure circulacio de la sang on les sines de l'uter, etz., obren

sobre la tensio, en sentit contrari al dels primers factors.

D'aquesta man era es compren que Vaquez, Nobecourt, Boa-
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chard i Balthazard, sostinguessin que In. tensio arterial no's mo-

difica durant 1'embarag. Empro, conforme ja hem vist, Queirol i

Reynaud, Savelli, Chirie, Blain, pretingueren probar que nor-

malment existia llipotensio arterial, als finals de 1'embarac;

aquest fenomen quo Queirol crew degut principalment a l'aceio

de causes fisiques i mecaniques (compresio de la Cava pel tu-

mor uteri desviat generalment a la dreta; hematosi imperfecta

per dificultat en el jot diafracmatic; dilatacio i activitat superior

dell vasos de la regio genital), no Them pogut comprobar nos-

altres. Creiem que'ls resultats de Queirel resultaven equivocats
per haver comparat In. xifra mitja de tensio trovada per ell per
mitja de I'aparell Verdin ('?) (130 mtgs.), amb la que Potain havia

donat com terme mig en 1'especie humana (160-170 mlgs.);

aquesta diferencia de xifres es compren tenint en compte que

les observations de Potain es referien principalment a l'llome,
quina tensio es sempre superior a In. de la dona, i ademes, tenint

en compte que'! Potain dona una xifra major a In dels altres
esfigmoman6metres, dones 170 Potain corresponen a 120 Riva-
Rocci.

Coni terme mig, on mes de 100 embaracades observades,

hem trobat la xifra de 90 a 110 Inigs de tensio (la niateixa que

corn hem indicat observarem en la dona no embaracada).

En les embarasades menors de 20 anys In. tensio es troba

principalment entre 90 i 100 mlgs.; en les de 20 a 30 anys, prin-

cipalment entre 100 i 110 mlgs., i en les de 30 a 40 anys, entre

110 i 120 rnlgs.

La major tensio que Bagdanowicz cregue presentaven les

multipares sobre les primipares, es unicament deguda a la in-

fluencia de la edat (major, generalment, en les multipares)

dones si be es veritat que do 26 multigravides observades, 14

estan per sobre In. xifra de 110 mlgs., tambe ho es que'n 13 d'a-
quelles 26, quina edat era de 20 a 30 anys, In. tensio sols tras-

passava la xifra do 110 mtgs. en 5, i on cambi sobrepassa-va

aquesta xifra on 9 de les 13 restants.

En les embaracades hem realitzat, per insinuacio del doc-

tor Guilera, una serie d'experimentacions per a comprobar I'ac-

cio que certes substancies modificadores de In tensio els pro-

du'ien. A 12 embaracades s'els dona per ingesta durant 10 dies

eonsecutius 30 gotes de la solucio al milessim d'adrenalina Par-
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ke-Dawis, en tres dosis diaries, i en cap d'elles es presentit la
nlds lieu modifieacio esfigmomanometrica. Havent demostrat

Oliver i Schiffer (Ferrannini) que la hipertensio adrenalinica es
manifesta sols durant els 10 o 15 minuts subseguents a la injec-
cio (en la granota), examinitrem per intervols de 2 minuts ]a
tensio de 5 embaraq.ades a los que'ls ferem pendre previarnent

10 gotes per ingesta, i 5 i t0 gotes, respectivament, per injeccio

subcuthnia en altres tantes dunes do la mateixa solucio d'adre-

nalina. Hem de confosar que'n cap d'aquestes experiencies po-
gudrem notar la mes insignificant modificacio de la tensio arte-
rial maxima. Proximament pensem continuar aquestes expe-

riencies donant l'adrenalina en injeccio intravenosa i pronent,

ademes de la tensio maxima, la minima pet procediment Pa-

Clio n-Surmont.

Contrariiment, a tres gestants (2 de 8 meson i altre de 9)
els injectarem subeutaniament 1 c. c. de pituitrina Parke-Da-

wis i a totes elles s'els cornproba tin augment enorme de ]a ten-
sio, que arribava a son acme als 30 minuts de l'injeccio i que

anava acompanyat d'un impressionant quadre clinic d'hiperac-
tivitat dels organs de fibra Ilisa: uter tetanitzat i molt doloros
des d'els 5 6 10 minuts seguents a ('injeccio, colialgia. palidesa
de [a poll, suors frets, estat lipotimic, quo durava uns 45 mi-
nuts. En cap d'elles s'adelanta la data del part, en contra de to
suposat per Winkler i Schmidt.

Entre nostres observacions esfigmomanomdtriques on el
curs de l'embraq, hi figura ]a d'una ddna recent casada a la quo
preniem setmana[ment la tensio; dos tnesos desprds d'haver co-
mencat aquest examen, lou fecundada. Durant l'embra^, la cur-
va manomdtrica es feu mes regular, reds monotona, doncs ha-
vien acabat de representar-s'hi les observacions preutenstruals
i menstruals que abans hem descrit; ademds, es manifesta una
molt lleugera hipotensio que pot explicar-se pet fet de late.
nuada intoxicacio sincicial quo's aquest cas com en moltissims
d altres es nota durant el primer trimestre de l'embraq (aquesta
dona sofria sialorrea, mareigs i vomits); tambd podria oxplicar-
se el fet d'aquesta hipotensio del principi d'aquest embraS re-
corrent a la doetrina de les secrecions internes: aixis Seitz
creuria quo ds deguda a la major activitat luteinica existent en
aquest periode i altres com Levi i Rothschild la crourien pot-
ser manifestacio de l'hipotiroidisme frequent durant l'embra4.
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En aquest cas no existien simptomes d'insuficioncia supra-

rrenal (Zuloaga) i en cambi n'existion qualcuns d'hipotiroidis-

me (adiposi, facies especial, estrenyiment (Minoret), per to que

determinarem provar l'accid de la tiroidina per a tractar els

vomits i les delves manifestacions que molestaven a la malalta.

Als dos dies do pendre 4 pildores diaries de is de Turro dismi-

nuiren els simptomes d'intoxicacio existents i varen desapa-

reixer els vomits. Aixo era als dos mesos i nlig de l'embrac;

haurien desaparescut expontaniament sense usar do dit produc-
te opoterilpic, els simptomes de Ileugera intoxicacio que'n

aquest cas existien?

C.-La tensio, en el part.

Existeix en aquest periode una forty hipertensio fisiologi-

ca. En nostra estadistica consignem un augment do 20 nilgs. de

la tensio durant el part, corn termo mig.

Vaquez creia que aquesta hipertensio era unicament degu-

da at treball muscular desenrotllat durant el part; Puech, Le-

queux, pensen que tambe pot esser deguda a 1'expressi6 isque-

miadora que experiments l'uter al contreure's i quo per aquest

motiu augrnenta la tensio dels vasos periferics; Keim la suposa

produida per is hiperglicemia que oxisteix a vegades en les vigi-

lies del part.

Creiem mes racional admetre que aquesta hipertensio de-

pengui do causes d'origen endocrinic, ja que des d'el descobri-

ment d'Hofbauer <no pot dubtar-so de que l'energia que ha do

sostenir la contraccio uterina durant el part fisiologic, prove de

l'hipofisi» Maranon; nostres experiencies ja citodes sobre la po-

derosa accio hipertensiva de la pituitrina, ostan completament

d'acord amb aquesta teoria; no passa aixi, en carnbi, amb les

que suposen que en la crisi endocrina del part actua d'una ma-

nera principal 1'adrenalina, dones ni havem trobat hipertensio

despres d'injeccions de tal producte, ni ens ha estat possible

descobrir adrenalinemia en lies parteres. Ve tambe en apoi de

la teoria humoral de l'hipertensio que'ns ocupa, i es contraria

a la teoria mecanica dels esforgos del part, que abans s'havia

sostingut, el que no aparegui hipertensio durant el treball del

gastament (vegi's 2.a part, § A. Imminencia de gastament), i

tambe el fenomen observat per nosaltres amb relativa fregiien-

cia de I'augment de la pressio sanguinia un o varis dies ahans
d'iniciar-se el part. Aquesta hipertensio-senyal (quo pot contri-
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buir a explicar l'aparicio relativament frequent de vestigis d'al-

buminuria, a les vigilies del part), ens ha servit en varies oca-

sions per a poguer diagnosticar tin proxim comenS del treball,

quan cap altro simptoma permetria fer-ho. Despres d'aguesta

elevacio ante-pa)-hum pot la presio sanguinia encara descendir

per a elevar-se de nou i progressivament una vegada ja decla-

rat el part; 1'acme de la curva esfigmomanonretrica en el part,

correspon moltes vegades al final do l'expulsio, empro repeti-

des vegades Them observat a] final del periode do dilataciG o al

principi del d'expulsio (principalment en els cassos en que

aquest dltim periode s'allarga mes de lo torrent).

L'hipertensio immediata a ]a ruptura do la bossa, que Quei-

rel considers constant i l'explica per la menor compresio de la

cava, al disminuir el voldm de ]'titer, s6ls 1'havem comprovat

on reduit hombre de cassos.

L'examen de la tensio durant el part estit p16 de dificultats.

Per un costat tenim quo es diferenta la xifra obtinguda segons

que l'observacio hagi sigut presa durant una contraccio uteri-

na o durant l'intervol: quan la tensio es mideix en el curs d'una

contraccio, els musculs del brae estan tanlbe contrets irdhue

privant-los de tot apoi i allavors l'aparell senyala ademes de la

tensio arterial, 1'anomenada tensio d'osforr^, que segons nostres

observations augmenta en 10 6 15 mtgs. la veritable xifra de

tensi6 arterial en tal moment; per altra banda existeix la pode-

rosa influencia que'l sisterna nervi6s to en aquestes circunstan-

cies sobre la presi6 arterial, per trastorns de l'inervaei6 vascu-

lar, i ademes tenim I'aeci.o modificadora de I'excesiva duraei6

del part: tin treball llarg condueix a I'hipotensi6, encara que

Queirel cregui quo on determinats cassos pot obrar augmen-

tant encara la tensio, per efecte d'una especial idiosincrasia de

certes parteres.

La xifra de tensio que nosaltres bem trobat predominant
durant el treball del part, ha. sigut ]a de 120- 130 mtgs. Contra

lo que havia aflrmat Bagdanowicz i semblava racional creure-
ho, no hem trobat cap relaci6 entre'l pes del fetus i la tensio

on el part.

D.-La tensio, en el puerperi fisioldgic.
Despr6s del part la tensio descendeix d'una manera rhpida

unes vegades i progressiva i lenta altres, per a mantenir-se ge-
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n eralment durant el puerperi a uln a altura ln a ll o l n etrlca un x ic

superior a la do I'enibrac.

El dos o tres primers dies de puerperi existeix certa hipo-

tensio quo s'ha cregut deguda a 1'hemorragia del treball i tam-

be al fet de l'involucio uterina amb el consegiient Iliure curs

de la sang en els capilars. Despres, la tensio s'eleva i oscila

irregularment uns dies, poguent-se, no obstant, notar l'existen-

cia do dues elevations effineres: una cap at 3.er dia i altra que

sobreve amb forca constancia, al 6.e dia de puerperi. En 92 ob-

servaci(ins completes de periode puerperal hem pogut compro-

var quo la major xifra de tensio corresponia: 27 vegades at 3.eT

dia, 19 vegades at 0.6 , 16 al 2.611, 11 at 4.r1, 10 at 5.nt i 5 al l.er dia

de puerperi.

La primera elevacio manometrica que to floc particular-

mont at 3.eC dia de puerperi i amb menor frequencia al 2.(,n i
4.rt dia, respectivarneut. Etchevers primer i Bonzani i altres an-

tors mes tard, han volgut demostrar que era uuicarnent a 1'in-

fluencia de la pujada de la llet. Nosaltres, coin ja hem indicat

abans, encara quo haguPm observat amb gran frequencia aquest

ascens de la tensio, no obstant no ]'hem comprovat com Etche-

vers en tots els cassos, potser perque no sempre hem pres (coin

ell en sos 25 cassos de sa tesi), la tensio arterial dues vegades

at dia, sind solzament una vegada, amb to qua] pot passar in-

advertida una hipertensio que corn afirina tai autor, es quasi

sempre do breus hores do duracif). Pel contrari, hem pogut no-

tar en algunes ocasions falta de correspondencia entre'Is dos

fenomens indicats, dones ens ha ocorregut alguna volta trobar

mes baixa la tensio durant ]a pujada de la llet, que abans o des-

pres d'haver-se manifestat tai tenornen puerperal. Aixo indica

que en la genesi d'aquesta elevacio manometrica i mes proba-

blement encara en la de la hipertensio corresponent at ti.e dia

do puerperi, hi intervenen potser altres causes avui encara no

conegudes i que no fora extrany descubris la moderna Endo-

crinologia. Les irrogularitats que durant el puorperi hem notat

en la curva esfigmomanometrica i la tendencia a l'hipertensio

(principalment cap als dies 3.er i 3.6 despres del part), podrien

esser manifestacio de la Iluita hormonica que s'ha dit existeix

en aquest periode abans do cornpletar-se l'establiment do la
funeio mamaria, dones a la hiperfuncio ovarica quo ha arribat a

son torme acabat l'embraq, i a 1'activitat hipofisaria i adronali-

nica ('?) que s'han manifestat intensament durant el part, han do
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succeir l'activitat de la secrecio interna de la mamella, sobre la
que hi influeixen a la vegada tortes hormones tiroidees, placen•
taries i de 1'hipoflsi (Ott i Scott), quo's creuen galactagogues i
segurament tambe son hipertensores. Aquests mateixos factors
podrien contribuir a explicar la bradicardia fisiologica del puer-
peri que Blot (1864) ja suposava en relacio inversament pro-
porcional a I augment de la tensio arterial del past, partum. En
un estudi que ferem do dita bradicardia puerperal examinant
370 curves del pols, trobarem en 145 observations (entre les
que predominavon les primipares), falta de bradicardia mani-
festa; entre les 225 restarts que presentaven tat fenomen n'exis-
tien 49 on que era notable la lentitud del pots (per dessota 60
pulsations per minut) i 176 en que era lleugera (de 60 a 70 pul-
sacions). La maxima bradicardia, i amb aixo coincidim amb Fa-
laschi (1871), la trobarem 63 vegades el 3.er dia do puerpori, 59
el 2.6n, 41 el 4.rt, 31 el 1.eC, 8 el 6.4 i en menor proporcio els res-
tants dies del periode puerperal. Comparaut aquests resultats
amb els corresponents a la tensio en el puerperi quo abans hem
apuntat, veiem que I'hipertensio i la bradicardia son directa-
ment proporcionals en les puorperes, o dit d'altra manera: la
tensio arterial es troba en elles en rao inversa del nombre do
pulsations (Ilei de May). No obstant, es quasi general que en la
fase hipertensiva del 6., dia doixi do complir-se dita llei; tambe
la hem vist faltar en gran nombre d'observacions de puerperi,
estudiades particularment.

Eu el decurs del periode puerperal, hem realitzat tambe
experiencies semblants a les descrites abans, respecte l'accio
do t'adrenalina i de la pituitrina sobre la curva esflgmomano-
nletrica.

En les puorperes quo prengueren per ingesta 30 gotes dia-
ries de la solucio d'adrenalina, la tensio no sofri mai la mes pe-
tits variacio. Pet contrari, aquelles puorperes a les que s'injec-
ta 1 c. c. de pituitriuapresentaren als 10 minuts un quadre sem-
blant at descrit en les embragades, sots que aqui el calic do
l'titer s'acompanyava d'abundant ioquiorrea.

La tensio maxima geueralment observada en les puorperes
ens ha resultat esser de 100 a 120 milgs., amb predomini de les
de 110 a 120 mtgs. Hem procurat relacionar la altura de les cur-
ves mauometriques do les puorperes, amb la quantitat de sang
perduda durant el part, tat com ja havia fet Fellner l'any 1901.i
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volia tambo portar a cap Queirel pot abans de morir, i ens hem

pogut convencer de que , quail l'lremorragia no es molt abun-

dant la seva quantitat no infiueix de manera sensible en les va-

riacions del nivell esfigmomanometric.
Tambe hem volgut comprovar si la lactancia infiuia on

1'evolueio de la curva manomotrica : inai ens ha sigut possible

trobar diferencies entre les curves esfigmornanometriques de

les lactants i les no lactants.

E.-La tensio durant I'alletament.

En aquest periode varion molt les curves esfigmomanorne-

triques, segous corresponguin a lactants encara amenorreiques

o ja reglades do nou; emprd en tots els cassos es caracteritzen
aquestes curves per Ilur evolucio sumament irregular. En les

lactants, sempre help trobat ]a tensio arterial per sobre do

100 mlgs.; comparant la xifra do tensio que presentaven durant

la lactancia amb la que havien presentat durant l'embraS i puer-

peri ocorreguts mesos abans, ens trobarem que entre 16 lac-

tants observades, en 8 Ia tensio era sensiblement ignal a la del

puerperi (d'aquestes lactants, 4 ja menstruaven); en 3, la tensio

era mes baixa quo la do] puerperi ( una d 'elles ja no lactava),

i on 5, la tensio era superior a I observada durant el periode
puerperal (d'aquestes cinq lactants, quafre havien solert albunti-
nuria rlr•avedtco).

En totes les lactants uronstruades, a excepci(S d'una, pogue-
rem observar le.s variations do la curva do la tensio en els pe-
riodes premenstrual i menstrual, on la mateixa forma descrita

en el paragraf A d'aquest capitol. En alguna d'aquestes lactants

ens fou possible comprovar l'infiencia quo coin ja demostril

F. Franck, exerceix el sistema uervios sobro la tensio arterial:

els sentiments alegres obren corn hipertonsors; ols tristos (a

excepcio del plor), corn hipotensors. En dues de nostres dides

observades a les que so'ls morI el fill, es pogue notar una mar-

cada hipotonsio durant els dies de la malaltia i'ls segilents a ]a

mort de la criatura.

P. )? res?hn: La tensio arterial durant la segona mitat do

1'enrbrarl fisiolirgie, es igual a I'observada on la dOna normal no

embragada (de 90 a 100 mlgs. Riva-Rocei).

En el part existeix considerable hipertensio fisiolirgica (xi-

fres torrents: 120-140 inilgs.).
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En el puerperi e1 nivell manolnetric es mante (amb les irre-
gularitats ja descrites), a uns 10 milgs. per sobre la xifra torrent
observada en 1'embrac. Aquesta relativa hipertensio persisteix
durant el periode do 1'alletament i fins quo sobreve de nou la
nrenstruacio o be s'escola la secrecio lactia.

2." part.-La tensio en l'elnbarac, part i puerpe1i patologics

A - La tensio en l'embarac patologic o modificat.
La tensio arterial ,'aparta en aquest cas dels sews limits

normals i's manifesta Molt elevada ones vegades i sumanlent
baixa altres. Los malalties gravidiques (o les que la dona pot
sofrir durant I'embaraq) que produeixen augment de la tensU)
arterial, son: l'auto-intoxicacio gravidica, la albuminuria, la
eelampsia i cartes cardiopaties; les quo ocasionen hipotensio ar-
terial son: les infections agudes o crOniques (tuberculosi, sifili),

els vomits incoercibles, les amenaces de gastament i les modifi-
caci6n5 de I'embaraq que causen excessiva cornpresio dels vasos
abdoininals: hidramuios, geminaeih, fetus gran (Queirel).

11ALALTIES 11IPERTENSIVES

Aiato-intoxicacio gravidica. -- Es en aquest punt preeisanlent
on 1'estudi de la tensio arterial revesteix mes gran importancia.
Despres del gran uombre de cassos observats per nosaltres, no
duptem en afirmar que'l valor profilactic que les mediciins es-
figmolnanometriques tenen respecte l'albumiuuria i eelampsia
gravidiques es tart evident, que be pot dir-se que estan en rao
inversa el Hombre d'observacions rnanometriques que's practi
quen i el de cassos de greus albuminuries i eclampsies que s'ob-
serven en les cliuiques de parts.

}fern pogut notar, quo l'elevacio de l» tensio arterial es un
simlptoma precoc en la auto-intoxicacio gravidica i per aixo
quan l'observem en una embaragada encara que no s'acoinpanyi
d'altres simptomes manifestos d'auto-intoxicacio, instituim ha-
mediatament el regim hipoclorurat o la dieta de Het amb pur-
gants frequents, segons el grau que alcanga la hipertensio ob-
servada: procedint aixi no hem observat mai cap albuminuria
greu, i la majoria de les que s'han inanifestat han sigut, o be
passatgeres i sense importancia, o be degudes a cistiti o altra
malaltia de l'aparell urinari.
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Per comprobar que aquesta hipertensio gravidica es un
simptoma precoq de l'auto-intoxieaci6 gravidica, algunes vega-
des hem deixat a regim ordiuari a embaracades molt hipor-
tenses i seinpre han aparegut als pots dies els denies simptomes

d'envenenament gravidic, melds amb albuminuria algunes ve-
gades, que sobreve fins 8 dies despres d'aparescut el sigue d'a-
larma (hipertensio); una d'aquestes hipertenses a la que sobre-

vingu6 el part despres de 2 dies d'estar a dieta hid rica per haver
presentat vestigis d'albutninnria, presents tres lleugers atacs
d'eclampsia durant el treball, que segurament s'hagueeren evitat

si s'hagues instituit of tractament profilactic quan es nota la

hipertensio (8 dies abans) i no quan es manifests ('albuminuria:

allavors fou tard per apartar el perill, no obstant haver empleat

una severa profilaxi. Pel contrari, tonim moltissimes altres ob-
servacions d'enibarasades hipertenses, en les que instituint a
temps el tractament adequat s'evita sempre que sobrevinguessin
('albuminuria i altres simptomes greus d'auto-intoxicacio gra-
vidica.

Albuminuria. - Estero segurs com Bruslon (La tension arte-
rielle chez les femmes onceintes albuminuriques, 1912), do que
en totes les albuminuries gravidiques s'observa hipertensio ar-

terial; cols falta aquesta quan es tracta d'albuminuries per supu-

racio, d'albuminuries pasatgeres i de poca importancia (vesti-

gis), i en les del periode pre-tuberculos.

No obstant, en algun cas d'albuminuria Ileugera hem ob-

servat l'existencia, sing d'hipertensio absoluta, al menys d'hi-

pertensio relativa o signi un lleuger augment de la tensio sols

manifest si's compara la curva del periode albuminuric amb la

de periodes anteriors.

En les albuminuries gravidiques existeix cert paralelisme

(mai matematic) entre la quantitat d'albdmina urinaria i el grau

d'hipertensio: es torrent observar una notable disminucio de

la tensio arterial, lo mateix que do l'albuminuria, d'un a tres

dies despres d'instituit el corresponent regim dietetic. En els

cassos d'albuminuria greu, en que la tensio no baixa sin6 que

pel contrari, a voltes encara augmenta no obstant el sever re-

gin seguit, estem en imminencia d'eclampsia i en ells el tracta-

ment mes indicat es la dieta d'aigua destilada que obra verifi-

cant un veritable drenatge plasmatic de 1'organisme (Roig-Ra-

ventos).
Es torrent veure sobrevenir el part, al dia segiient o als

10
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pots dies d'haver aparescut aquesta sobre-hipertensio que'ns

ocupa, que sembla no es mes quo una exageracio do 1'hiperten-

si6 antepartuln que ja diguerem existeix en moltissims cassos
normals.

Eclarnpsia. - Sots heal pogut recollir 7 observacions esfig-

momanometriques en la eclampsia; en totes elles existeix nota-

ble hipertensio arterial que a voltes arriva a xifres extraordi-

naries, i que s'ha cregut deguda a un espasme vascular produit

per l'accio dels tuxics alimenticis a organics acumulats a la sang,

sobre els vaso-constrictors (Pal). En 5 de nostres observades la

tensio oscilava entre 160 i 230 mlgs.; on les altres dues el mano-

metre sols marcava de 140 a 160 mlgs. durant els intervols do

les crisis, empero poguerem observar que una vegada curades

la tensio baixa a 40 i 50 mlgs., respectivament, per dessota de la

xifra trobada en el periode de les crisis. Ens resulta evident,

dones, el simptoma hipertensio marcada en la eclampsia. Va-

quez, Queirel, Chirie, Bagdanowicz, Pinard, Blain, Bruslon, con-

sideren que aquesta hipertensio es absolutament constant en

les eclamptiques; Bagdanowicz, que com diguerem, practica ses

observacions to mateix que nosaltres, amb aparell Riva-Rocci,

troba que la tensio en la eclampsia oscila entre 147 i 212 mlgs.

(les mateixes xifres trobades per nosaltres).

Agguns autors moderns entre els quo s'hi conten Rouvier i
Guilera, opinen que'n alguns cassos rars pot l'eelampsia no

acompanyar•se d'hipertensio arterial. Rouvier (1914) entre 61

cassos que'n estudil, sols en troba un que no presenta elevacio

de la tensio arterial; Guilera (Rev. de bled. y Cir., Barcelona,

Abril, 1916), diu que'n alguns cassos d'eclampsia la tensio pot

esser igual o inferior a la normal: pero quan feia aquesta afir-

mac]o s6ls havia pres per palpacio el caracter del pols que'ns

ocupa (ultimament aquest actor ha pogut cerciorar-se de lo en-

ganyos, que com diu Sergent, resulta tal procediment manual

per a medir la tensio sanguinia, dones hem observat junts uua

embaragada amb nefritis cronica en la que clinicament sembla-

va existir hipotensio i l'esfigmomanomotre ens revela 1'existen-

cia d'una notable hipertensio).
De tots modos, encara que resulti cert quo 1'hipertensi6 no

os absolutament constant on l'eclampsia, recordem que, com
demostra Charpentier el primer, tampoc es constant ]a presen-

cia d'albuminuria on aquests cassos, i no obstant, tothom esta
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d'acord en considerar la suma importancia que 1'aryalisi siste-

mittic de l'oriua te, en la protilaxia de l eclanrpsia.

L-examen de la medicio esligmoniauometrica en les eclanrp-

tiques serveix de nornla per a guiar-se en el diagnostic, pro-

nostic i tractament d'aquella malaltia. Respecte al primer punt,

Chine en sa tesi de 1907 fonamenta el diagnostic diferencial

entre 1'eelanlpsia i les convulsions histero-epilepliques en cassos

de diffcil solucio, en l'examen do la tensio arterial. Nosaltres

tinguerenr ocasio d'observar un cas identie al que senya!a Chi

rie en son treball, en el que la fella d'hipertensio ens feu apar-

tar 1'idea d'eclainpsia; despres, precisant, es con)prom que'I pe-

riode do convulsions cloniques havfa sigut anterior al de con-

vulsions tonigaos, al que nosaltres pogudrem asistir; posterior-

ment aquesta dona sofri varies lipotintios, empero ja no presen-

tt rues albuntinuria despres dels vestigis que s'en deseobriren

en l'orina recollida poe despres de I atac convulsiu (com en el

cas de Chirie).

Per lo que's refereix al pronostie, es considera que quan
mes elevada es la tensio, pitjor es el prondstic (perill d'henlo-
rragies internes); quan despres d'uu o vans atacs eclampties la
tensi(') no baixa, es frequent observar repeticio do les crisis;
quan la tensio deseendeix d'una nranera franca, lo que coiuci-
doix amb una taquicardia coinponsadora nloit frequent ell el

periode post eclanrptic (lioig-1Montaner), es senyal d'una curacio

defluitiva.

En quan al tractament, hem d'insistir en quo ha d'acomo-

dar-se sempre a les indications que l'esfigmomanometre pro-

porcioni; a !a Maternitat do Barcelona quan ingressa una oclamp-

tica se li examina la tonsi,) arterial abans quo tot: si la xifra de

tensio sobrepassa de 100 Inlgs , se li practica sempre la sagnia,

a no esser que estigui contraindicada per rao del periode de

part en quo's trobi; regim la quantitat de sang a extreure per

la tolerancia do la pacient, i per l'examen nrinucios del pots: si

la dona es grossa i to febre i cianosi (liecasons) i el poll no s'a-

celera molt, arrivonr a extreure It quantitat do 1000 grams do

sang. En ols dos units cassos observats per nosaltres, en que no

hi hague necessitat de deplecio sangufnia, havia tingut lloc el

part el dfa abans: la tensio era inferior a 160 mtgs. En general,

amb la sagnia logreni un rapid descens de ]a presio de 60 it 100

miligranrs. Unes hores rues tard torna la tensio a experimentar

un Ileuger augment, quo s'evidencia rues encara si to de sobre-
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venir prompte el part. Sabent que ]a tensio arterial estt intima-

ment relacionada amb la retencio de clorurs, com ho demos-

traren Bar i Daunay i com es comprova en nostres grafics (en

els que la curva d'eliminacio de clorurs evoluciona en sentit in-

vers de les curves representatives de la quantitat d'albuminuria

i tensio arterial), creiem contraindicades les injections de se-

rum fisiologic que alguns autors recomanen en l'eclampsia. Per

la seva particular accio hipertensiva tambe ha de proscriure's en

tal inalaltia l'us de la pituitrina coin occitocic i del jaborandi i

banes (rods utilitzats coin a diaforeties i antitermies. En cas

d'usar el veratruen viride, l'examen de la tensio ens donara indi-

cacions sobre la dosi a que I'haurem d'emplear i sobre l'efecte

que n'obtinguem.
cardiopaties. - En general les Iiniques cardiopaties hiper-

tensives son les aortiques; les mitrals no acostumen a modificar

gaire ]a curva de la tensio arterial. No obstant, durant l'emba-

rac es frequent observar hipertensio en malaltes mitrals; en
nostra estadistica tenim dos cassos de cardiopaties greus (en
plena descompensacio), durant l'embarac: en els dos cassos es

tractava d'insuflcioncia mitral i la xifra do ter,sio era de 130
i 150 mlgs. respectivament. Aquesta hipertensio de les embara-
cades mitrals, no reconeix per causa el cor, quina activitat mes
aviat esta debilitada, sing l'accio do les resistencies quo s'opo-
sen al Iliure curs do la sang on els vasos; per aixo pot usar-se
en oils la digital, no obstant ]'augment do tensio existent. Una
de nostres observades sofri una gravissima crisi d'assistolia el
dia abans al del part: l'aparicio d'aquest episodi coincidi preci-
sament amb el fet do l'hipertensio ante-parturn do la quo ja hem
parlat varies vegades. Durant la crisi (i abans de practicar-se la
sagnia), la tensio sobrepassaba on 20 mtgs. a la que s'observa el
dia segiient, durant el part. El repos i la dieta lactia fan des-
cendir rapidalnent la xifra de tensio en aquestes malaltes.

MALALTIES IIIPOTENSIVES

Infeceions. - Tant les agudes corn les cr()iliques son causa
d'hipotensio arterial. Aqui sots ens ocuparem de les iufeccions
croniques: Ides I tuberculosi, deixant les nlalalties agudes per a
estudiar-les on el paragraf del puerperi patologic.

En els pots cassos de tuberculosi pulmonar observats en
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embaracades sempre hem notat una Ileugera hipotensio, que's

manifests d'una nianera mes accentuada en dos cassos greus

que terminarec amb la mort. Aquesta depresio vascular sembla

deguda, com la taquicardia corresponent , a l'accio deleteria do

les toxines sobre els vaso motors. En nostres grsfiques esfigmo-

grsflco-esfigmomanometriques on que un mateix nicnero re-

presenta els milimetres de tensio i el nombre de pulsations es

pot observar clarament , que'n totes les infections greus exis-

toix inversio de les curves de tensio i de frogiiencia del pols (la

curva de tensio es inferior en elles a la del pols, contra lo qua
passa en els cassos normals : llei de Gibson). En els dos cassos

de tuborculosi a que abans ens hem referit , aixi corn en tots els

altres cassos d'infeccions i d intoxicacions greus que hem ob-

servat ( inclus un d'eclampsia ), hem vist dissociar - se progresiva-
ment les dues curves iuvertides , expresades fins a la mort.

En els cassos corrects d'infeceio luetica hem trobat molt

pot marcada hipotensio arterial quo s ' ha descrit.
Lrrutinencea (le gastawtent .-En tensm tres observations: en

les tres as nota hipotensio (de 70 a 80 mtgs.), no obstant les con-
traccions uterines desenrotllades , to qual ve a comprovar qua
en la hipertensio ante i intrapartum hi influeixen segurament
causes d'origen endocrinic ademes de los purament mechni-
ques ( I'ou madur produiria hormones que actuarien a la vega-
da sobre l'hipofisi i altres glandules, que tenen aceio sobre la
fibra Ilisa uterina produint la contraccio , causa ocassional del

part: experiments de Starling , Tru :ecek, Sauerbruch, Heyde).
Ilidramnios, geminacio , fetus gt-os, etti. - Quan existeixen

aquestes modificacions do l'embrac , la compresio dels grans va-
sos pelvics ( en particular Les venes , menys elsstiques) dificulta
ria, segons Queirel, 1'arribada al cor Bret do la quantitat nor-
mal de sang i per aquest mecanismo s'explicaria
resultant . Nosaltres ni en els cassos do fetus gros, ni on els do
geminacio , hem pogut observar la depresio vascular descrita
per Queirel ; an cambi la hem trobat on les observations de
poli-hidraninios ; empro en aquests cassos pot invocar-se mol-
tes vegades la sifili com causant de trobada: dels
tros poli-hidramnios do rostra estadistica , on dos existia infec-
cio luetica.

B.-Tensio arterial i part, en cassos patologies.
Si el part to floc on una dona hiportensa (albuminuria,

eclampsia), 1'elevaci6 manometrica del treball esta exagerada,
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per afegir-se l'augment flsiolbgic do la tensio durant el part, a

1'hipertensi6 patologica existent. Si el treball to lloc en una hi-

potensa (tuberculosa, per exemple) o be si s'allarga on exc4s

(inercia) es pot notar durant el mateix una certa hipotensio pa-

radoxica.

En els cassos d'inercia, en els que esta indicat utilitzar la

pituitrina, 1'exemen de is tensio arterial es el millor mitja per a

evidenciar la reaccio de la fibra Ilisa a l'injeccio de tal produc-

te: si als 10 minuts d'injectada, es nota un augment de la tensio

de 10 a 20 migs. (degut a Is contraccio de la fibra Visa dels va-

sos), deuen esperar-se bons efectes de tal occitocic; si despres

d'aquest breu temps no s'ha modificat la tensio, ens hem de

convencer de 1'ineficacia del preparat en aquell cas particular i

podrem ja pendre les altres determinations que estimem opor-

tunes, sense necessitat d'esperar mitja hora o tres quarts mes,

corn ha de for-se sempre que's deixa de practicar 1'examen es-

figmomanometric.
Fa pot que observarem un interessantissim cas en que

existia hipotensio marcada (80 mlgs.) juntament amb taquicar-

dia (140 pulsations per minut), durant la segona mitat d'un part

perllongat: estretor pelvica i rigidesa del coil; tals fenomens fo-

ren deguts a l'intoxieacio per 1'escopolamina, doncs se li havia

injectat 1 e, c. de locoaualgesina P. M. per a calmar-li els inso-

portables dolors que sofria; on la composici6 d'aquest preparat

hi entren 3 decimes de miligram de bromur d'escopolamina i 1

centigram do clorur de morfina. Per sort, aquesta intoxicacio

no produia cap mala consegdencia per a la mare ni per a el

fetus.
En els cassos do part doble es noten dues elevations de la

tensio corresponents a les dues expulsions, separades per un

intervol on quo Is tensio queda encara relativament alta.

Tampoc hem observat en aquests cassos relacio entre l'al-

tura esfigmomanometrica i el pes del fetus.

C.--Tonsio arterial i puerperi patologic.

S'observa tambe on aquests cassos una exagerada hiperten-

sio uses vegades i unit hipotensio notable, altres. Com es natu-

ral figuren entre'els primers, les albuminuries i eclampsies

puerperals i les observations de puerperes que han sofert

aquestes manifestations hipertensives durant 1'embraq, i entre

els segons totes les infections d'origen principalment genital
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que poden sobrevenir en aquest periode del puerperi. Des de

Grad han sigut moltissims els autors quo han considerat cons-

taint i do gran interes pronostic, encara quo no d'un modo ab-

solut (Pouget), el paralelisme existent entre'l grau d'hipoten-

sio arterial i la greuetat de l'infeccio (Queirel, Bagdanowicz,

Blain, etz.).

Aquesta depresio sanguinia es troba influida pel grau do

piroxia quo Ia malalta presenta, com hem pogut apreciar repe-

tides vegades; aquesta sobre-hipotensio febril fora deguda a

l'augment de la eirculacio on un territori determinat de l'orga-

nisnle, durant el periode febril.
Quan en una infectada, la tensio arterial persisteix en son

descens progressiu hem do formular un pronostic desfavorble,

encara quo s'observes aparent millora d'altres simptones. Pol

contrari la tendencia continuada cap a la tensio normal, es

simptoma de bon pron6stic.

En una do nostres observades en ]a que existia retencio de
gloves i restes de caduca infectats, s'intenthl aprofitar el poder

utero-tonic de la pituitrina, per a obtenir 1'evacuaci6 de later;

empro en aquesta malalta no's presenta el quadre de colics ute-

rins i loquiorrea que ja hem descrit s'havia presentat en altres

puerperes normals, ni l'elevacio manometrica fou tan evident

com en aquells cassos.
En aquestes gri fiques de puerperi patolbgic tampoc hem

pogut notar I'influencia que la quantitat do sang perduda, du-

rant el part, to sobre la tensio observada, ni I'influencia que I'

alletament pogues tenir en I'evolucio de la curva esfigmomano-

metrica puerperal.

I11.-CONCLUSIONS

l.a En la dnna higidcc, no embracada, la tensio arterial ma-

xima presa amb l'esfigmomanometre de Riva-Rocci, oscila entre

90 i 110 milimetres de mercuri. Es comprova clarament un

augment do la tensio proporcional a l'odat do la dona. Es cons-

tant observar una elevacio de 10 a 20 minls. el dia abans de co-

menc;ar la menstruacio: aquesta elevacio manometrica es mantel

irregularment mentres persisteix el periode catamenial.

2.a Durant l embrac normal la tensio oscila tambd entre

90 i 110 mlm.; l'augment de tensio que Bagdanowicz cregue ob-
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servar on les multipares, es unicament degut a l'influencia de
1'edat, major per regla general en tals embragades.

3.1 En el part normal existeix una notable hipertensio fi-
sioldgica. Les tensions trobades en aquest periode varien prin-

cipalment entre 120 i 130 mlms. Entre la xifra de tensio en el
part i el pes del fetus no hem trobat mai una proporcio evi-
dent. Es molt frequent observar una elevacio manometrica an-
tepartum que moltes vegades permetra pronosticar un proxim
comenc del treball: el fet de que falti aquesta hipertensio-se-
nyal quan el part to lloc en una epoca prematura, indica que
potser es deguda a la accio de les hormones fetals (on madur).
hormones que actuarien excitant 1'activitat d'altres glandules de
secrecio interna les que actuant a ]a vegada sobre la fibra Ilisa
de l'uter produirien la contraccio, causa ocasional del part.

4." En el puerperi fisiologic la tensio es mou entre 110 i

120 mlms.; existeix, doncs, hipertensio en relacio amb el perio-

de de embrac. Es molt frequent (empro no constant com afir-
men Etchevers i Bouzanini) observar cap al 3.eC dia una ele-
vacio de la tensio arterial relacionada amb 1'establiment do ]a
funcio mamaria, i altra exacerbacio manometrica al 6.6 dia, qui-

na causa (probablement ondocrina) desconeixem. En les lac-
tants, sobre tot, moltes vegades no hi ha compensacio entre la
bradicardia puerperal i la relativa hipertensio d'aquest perio-
de. La curva de tensio no esth influida ni per la lactancia ni
tampoc per la quantitat de sang perduda on el part.

5.' Durant el periode de lactancia la presio sanguinia evo-
luciona irregularment entre 100 i 110 mlms. Despres que ha
reaparescut la funcio menstrual, ]a xifra do tensio baixa fins al-
canzar l'ordinaria do la dona no embracada. Les observades que
sofriren albuminuria gravidica persistoixen hipertenses, hdhuc
observant-les mes d'un any despres del part.

6! En l'emhrac patologic pot notar-se o hipertensio exage-
rada, o hipotensio important. Lo primer en la albuminuria,
eclampsia i certes cardiopaties; lo segon en les infections agu-
des o croniques, en l'inminencia de gastament, on els vomits
incoercibles, en l'hidramnios, etz. L'estudi sistematic de ]a cur-
va esfigmomanometrica on aquests cassos, pot proporcionar-
nos dades do sorprenent interes per lo que's refereix al diag-
nostic i pronostic de tals malalties.

7.a En Panto-intoxicacid gravidica i ses greus complications
gs on l'estudi de la tensio arterial to una importancia mes ex-
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traordinaria; hem comprovat repetidament quo vigilant la cur-

va de tensio de les auto-intoxicades pot evitar-se en la majoria

d'ocasiOns que's presenti albuminuria important i amb mes mo-

tiu encara que sobrevingui eclampsia, ja que el simptoma

que'ns ocupa es manifesta molt precocment i permet un tracta-

ment profiliactic de resultats veritablement positius. En ]'albu-

minuria gravidica s'observa cert paral-lelisine entre la quanti-

tat d'albumina de 1'orina i el grau d'hipertensio. Es tambe en

l'albuminuria i l'eclampsia on obtenim dades mes excelents per

a guiar-nos en el pronostic i orientar-nos en el tractainent, amb

el metode que estudiem.

8.a Quan el part to Hoc en una Inalalta hipertensa, es nota
durant el treball i particularment en el periude expulsiu, una

sobre-hipertensio arterial quo a voltes pot arribar a tenir una

intensitat alarmant; sera, doncs, convenient en tats cassos acce-

lerar o suprimir aquest terrible periode; on les parteres en que
l'esfigmomanometre descubreix gran hipotensio, utilitzarem ]a
digital (I3agdanowicz) o altres tonics cardio•-vasculars per a aug-

mentar la presib sanguinia decaiguda.

9.a En els cassos patologics del puerperi trobem hipertensio

si hi ha o hi ha hagut albuminuria o eclampsia, i hipotensio mar-

cada si existeix infeccio puerperal. En aquest ultim cas, quart

mes baixa sigui la curvy manometrica en relacib amb la del

pols (inversio i dissociacio de les curves, en nostres grafiques),

pitjor sera el pronostic. Un ascens progressiu de ]a tensio en el

curs d'una febre puerperal benigna o grou, es simptoma de bon

pronostic.
10.a Convindria que Pus do 1'esfigmoman6metre es gene

ralitzOs a les cliniques de parts. En el curs d'aquest treball ens

hem pogut for carrec de les immenses ventatges que aixd re-
portaria: si amb 1'examen frequent de les orines es pot evitar

1'eclampsia la majoria do vegades, amb l'observacio sistematica

do la tensio arterial evitariem moltes albuminuries i potser en

absolut I'aparicio de crisis eclamptiques.


