
SII ILIS GAS'I'liICA

pel Dr . JOSEP TRAGANT i CARLI:S

No es el nieu objecte t nicament exposar uns casos de sifilis

gastrica, sing de for veure, a l'ajuntar-los amb altres publicats

per diferents autors, les dificultats diagnostiques quo presenta

per In variada simptomatologia que preu, in qual cosa fa quo el

metge vagi desorientat en la major part de les vegadas, i a l'ex-

posar-los i cridar 1'atenci6 sabre Wells contribuir a la vulgarit-

zacio do la seva simptomatologia. Els casos que copio estan trots

do les revistes d'especialitat de la Clinica de Dermatologia i

Sifiliografia de la Facultat de ALIedicina do Barcelona, del doctor

PEVPf, a qui quedo fondament agrait per les facilitats que m'ba

donat per a for aquest treball.

Com que no penso for una critica sobre sifilis gastrica, no

he recollit tots els casos publicats sing que en copio nomes uns
quants per donar una idea, assouyalant que estan escollits sense
preforencies.

Essent la sifilis una malaltia que desgraciadarnent per a
l'humanitat va estenent•se raapidanlent, que ataca totes les clas-
ses socials, tots els metges In tracten Is major part amb poca
intensitat, per altra part els malalts de sifilis spin generalmont
molts malalts on el sentit que coin que es una malaltia quo res-
pon rapidaulent al tractament es troben millorats o aparent-
ment curats molt aviat, i un cop es troben be ja no presen a
seguir inedicant-se, resultant que quasi selnpre es fa poc tracta-
ment. Es procisameut en aquests quo es cansen, els quo presen-
ten les variades manifestations de la Ices i no essent la lues gas-
trica mes que uua Iocalitzacio del treponema en les parets do
l'estonnac res no to d'estrany in possibilitat do la mateixa, puix
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s'esti convencut que el treponerna pot atacar tots els teixits i
tots els organs del cos huma.

Temps enrera, quan el tractamont de la Ices era principal-
ment per ingesta (pfldores, aixarops, etc.), els trastorns gistrics
quo els malalts presentaven s'atribuien a I'accio topica del rner-
curi , sense quo fos possible do creure que la mercurialitzacio
d'aquesta viscera seguida per Ilarg temps i 1'absorci6 del rnor-
curi per Is mateixa la poses en un estat de defense superior a les
altres visceres del cos huma. Qo mes probable es que no s'atri-
buIssin a la lues les lesions gastriques que podia presenter un
sifilitic i el tractaven A mida quo s'han anat
publicant uous casos i avui son molts els publicats.

Conencare per la sifilis secundaria exposant un cas curios

del Dr. MARIO COPELLI ajudant de la Clinica Derrnosifilopitica

do la Universitat de del profesor Dr. PFLAGATTI, i publi-

cat en el Giornale italian.o dells m elaltie veneree e Bella pelle. any

1913, pig. 289.

Diu aquest senyor: <que jo sapiga no s'ha descrit encara un

cas de sifilis gastrica en el periode secundari, per aixo he cregut

quo tenia interes exposer un cas observat aquest, any a la Clini-

ca i en el qual la relacio entre la gastritis aguda i la sifilis se-

cundaria ha coincidit do tal manera que es pot considerar la

gastritis corn una expressio Biretta de la infeccio luetica que

anava seguint son curs. Es tracts d'una malalta que va esser en-

eomanada en la primavera de l'any passat (1912), que recorda ha-

ver tingut una petita erosio en els genitals, acumpanyada do

ganglis inguiuals iufartats i indolors. No va donar importancia

a la lesio i va passer fins el Hies de Juny en que va esser tor-

mentada pels orals do cap en avancar la tardy i a la nit , sortint-

li at nnateix temps una erupcif5 papalosa escampada per tot el

cos. En aquest estat es va presenter a la Clinica del Dr. PELA-

GATTI de la qual es ajudant l'historiador I)r. COPELLI.

Ingressada a la Clinica fou tractada durant un ores amb 30
injections do sublimat corrosiu a la dosi (Fun centigram diari;

va desppareixer la cefalea i l'exantema i sortint de la Clinica ja

no es medics rues. En arribar at Setembre, sense cap cause que

ho pogues explicar, sense cap desordre dietetic, comengh a tenir

molesties d'estornac, dificuitat en les digestions, sensacio de pes

en I'epigastri, pi+rdua de la gana, oits en dejut i sovint vomits

rapids despres dels menjars. Aquesta simptomatologia despres

d'una setmana de tractamont purament simptomirtic es va anar
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agreujant fins que es va establir una veritable gastritis aguda:

oits seguits, sensacio molesta d'obstruccio dolorosa en l'epigas-

tri, soviet vomits, ja on dejd ja despres dels menjars. d'un li-

quid seros amb grumolls niucosos, bills i aliments. Junt amb la

substaneia vomitada es veien estries de sang i de vegades sang

en forca quantitat. Patia de rots i sensacio de pirosi, mal gust

do Boca, Ilengua Seca saburral, molta set i perdua completa de

la gana, les depositions eren dures i l'oriua disminuida en

quantitat, sense diposit d'urats.

En aquestes conditions va esser tractada pel metge de la

soya contianga anib dieta lactea i terapeutica simptomatica per

espai duns 2 mesos fins que en el mes d'Octubre les molesties

varen empirjorar-se greument, els vomits eren seguits (do 20 a

30 al dia), treient un sue escumos, espes, amb estries sangguino-

ses, 1'alimentaci6 era quasi impossible i I'astenia molt notable.

R.eaparegue la cefalea font-se molt intensa, especialment a la

nit, i tenia elevacio termica a les tardes.

Quan la malalta es void on aquest estat, pensa tornar a
1'Hospital, presentant-se a la Clinica on ens va esser confiada.

Explorada convientment resulta que estava molt deprimida i

desnodrida, la poll a la Cara era molt p'al•lida, en els altres Rocs

del cos era normal; es palpaven uns gauglis coin a mongetes

movibles i indolors en el cl:hell, un petit gangli epitroclear

dret i alguns en les ingles. El sistema arterial normal, la tem-

peratura : N', pols petit, regular i quelcom rapid. EIs Mavis i ge-

nives molt decolorats, la dentadura bona, la Ilengua grossa hu-
niida, aiub senyals de les implantations dentaries en els costats

i coberta per una capa saburral en tota la seva superficie. En el
cavmn faringi, que as hum id, moltes i fines ectasies vasculars,

les aiuigdales abultades. L'aparell respiratori i el cardiac nor•
mals.

En la regio abdominal presenta Ileugcr dolor en 1•epigastri,

1'-Area del fetge no esta augmentada i la vora esta una do-
lorosa; la melsa augmentada el doble de sa mida normal. L'os-

tonnac arriba al Ilombrfgol.

L'examen de la sang demostra cert grau d'hipocroemia, anib

Ileugera oligoeitemia i poca leucocitosi, amb formula leucocita-

ria normal.

L'orina concentrada i sense elements anormals.
L'analisi del vomit ha donat constantment falta d'acid clor-
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hidric, presencia inconstant, a voltes marcada d itcid lactic, mot

en quantitat notable.

Evidentment es tracta d'un cas de gastritis aguda, que no

es presentava amb els caracters propis do la gastritis dita pri-

rnitiva, que depen solament do trastorns de I'alintentacio, que
s'estableix rapidantent i amb terapeutica apropiada, es corn

aviat o passa a l'estat cronies. En el nostre cas faltava el printitiu

desordre dietetic, o la causa a que atribuir el trastorn gastric,

per altra part, va estar suhjocta a in terapeutica corrent do Ies
gastritis, i fins que no va anar a l'hospital, varen passar dos tne-
sos i mig, temps mos que sufficient per a evolucionar cap a in
curacio, i amb tot i el tractament, In malalta empitjorava.
Aquests Lets varen esser precisament els quo ens varen for pen-
sar en la sifilis que ja sabiom que en evolucio portava la ma-
lalta, creient que es tractava d'un veritable exantema gastric

prou intens i difus per a dollar fenomens congestius i produir

els inflamatoris tan iniportants i probablement erosius a jutjar

per la quantitat de sang que aviat varen presentar els vomits.

Amb aquesta idea errs decidirem per una terapeutica especiflea,

escollint el biiodur do mercuri per via hipoderntica a in dosi

de 3 a 4 centigrams diaris. Sota la influencia d'aquest tracta-

ment, als 2 o 3 dies ja va comenq.ar In millora, als 5 o 6 desapa-

regueren els voutits i en els dies successius millora la digesti6,

retorna la gana i es refeu rapidatnent, sortint de la clinica als

26 dies, trobant-se molt W.

I'.l resultat d'aquest tractament (al qual devem dollar sem-

pre una gran valor diagnostica) ens ha donat nun prova irrefu-

table que ens ha fixat millor encara el nostre convenciment, o

sigui que es tractava d'una manifestacio de la sifilis secunditria

en forma de gastritis-.

El Dr. NEUGEBAUER ( U ienei- Almzsch. IT. -Aunales de Der-

mat., 1916-1917, pag. 486) parla tambe de la sifilis secunditria i

trastorns gastries, tnodificacions do la socrecio gitstrica, varie-

tats persistents d'anacidesa susceptible d'arribar fins a In aqui-

lia (la hiporacidesa es una excepcio). Cren que aq!rests fenomens

depenen o do trastorns do in inervacio del vague o d'una altera-

cio do la paret gastrica o de la reunio de tots dos. El diagnostic

el fa per in coexistencia d'altres sirnptomes de la sifilis, per la

forma especial de les manifestations gastriques, pel Wasser-

mann i per in influencia del tractament. Diu tambe que ha bus-

cat expressament alterations gastriques en 200 sifilitics de 20 a
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25 anys d'edat , amb Wassermann positiu i les ha trobades molt
sovint. El mateix diu MAYERS presentant 59 casos en les seves
notes.

Tots sabem que en el periode secundari el cos es troba xo-
pat de toxines, les quals, en actuar sobre les meninges, donen
Iloc a les algies, en actuar sobre els ossos donen Iloc als dolors
osteocops ; en el reumatisme , a les eruptions cuthnies i muco-
ses, on una paraula , totes i cada una de les parts del cos estan
fondament intoxicades i, per taut , no to res d ' estrany que l'esto-

mac tambe es ressenti de la infecci6 i reaccioni a la seva ma-
nora. Naturalment que buscar en cada cas una gastritis, no os
possible, puix Is gradacio as infinita, porn si que es segur que
en In major part dels malalts, l'estomac tambe sofreix les con-
segiiencies de la infeccio.

I passem ara a la sif]lis terciaria , a tal fi, extraure uns ca-

sos, tambe del I)r. CAPELLI.

Cas I.- Prostituta. En Is seva infancia sempre bona salut,
als 14 anys febre tifoidea , als 18 un part al 7.6 mes de ]' embaras,
amb fetus mort. Segurament do poc abans data la malaltia sifi-
litica, no recorda haver tingut mai cap manifestaci6 , trobant-se
en bones conditions de salut i nutrici6 . To ara 26 anys.

La malaltia actual data do 6 a 7 mesos , comenCA amb febre
i fenomens gastro-intestinals , perdua de la gana, digestions pe-
sades, sovintejaven els oits, de vegades vomitava i les deposi-
tions alternaven diarreiques i restretes . S'acompanyava aquest
estat d ' astenia, fatiga fhcil, Ileugera pall•idesa de In Cara. Aquests
trastorns anaren augmentant i al cap d ' un mes vinguo una ele-
vaci6 termica , tardes i nits , precedida sempre d ' esgarrifances
de fret . Mals de cap, ossos i articulacions , Ileuger dolor do pun-
xada al costat . Les depositions es feren seguidament dures. En-
tra en un hospital , on estiguo per espai de 2 mesos , essent trac-
tada amb terapeutica no especifica , sense cap millora, per la
qual cosa en va sortir igual o pitjor que a l'entrada . Amb tot
aixo, varen anar augmentant les molesties de que venia patint,
l'anemia es feu molt important , I n d -bilitat i el cansament al
mes petit esforc arribaren a osser intenses, In gana nul • la, les
digestions penoses , seguides d ' oits i sovint do vomits , posaren
In malalta en conditions greus. A aquests fets s'afegiren per
dues vegades en 15 dies , unes hematemesis d'aprop d ' un vas de
sang rutilant . Augmentaren les cefalees i les hlgies sense loca-
litzacio fixa, de vegades on muscles , altres on articulacions, se-
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guint In febre tarde i nit. Malgrat tot aixb, anava seguint la soya
vida ordinaria, quan va esser encomanada de llaga venerea, quo
va esser la causa que la va for outrar a la clinica. Explorada
couvenientment, se li trobaren gauglis durs, indolors, quo ro-
daven sofa els dits i grosses corn cigrons, ]a temperatura era do
38`2', el pols 110. petit, depressible, pero regular. La llengua
bruta, negrosa, humida, gruixuda, ainb senyals a les sever vo-
res do les fmplantacious dentaries, el cavum faringi, edernatos.
Cor lleugerameut augmentat en sentit transversal, el primer to
en In punta, impur, debil, acompanyat de Ileuger but suau.

Dolor a 1'epigastri, fetge auginontat and) la vora sortint per
sota les costelles, dur i doloros. Melsa normal. EstOmac poe di-
latat. Examinat tot seguit de fet, ha donat constantinent falta
d'iicid clorhidric Iliure, presinrcia d'acid lactic, petits grumolls
de moc i substancics alimenticies.

La sang: hemoglobins, 55; globuls rojos, 3.500,000; glohuls
blanes, 8,000; limfocits, 1.5; inonouuclears, t0; eosinolils, 3; nou-
trofils, 72. La reaccio de Wassermann, positiva.

Les alteracions do l'estomac eren allo quo mes cridava
l'atencio d'aquesta malalta. Coin paragueren en una dona sana i
ben nutrida, sense causa apareut i no imputable a trastorns do
regim dietetic, acornpanyats d'augment termic, amb tendencia
a empitjorar tot i estar subjecta a tractament medic per espai

do molt temps, amb molta anemia i complieat amb un proces

ulceratiu, coin ho senyalen les hematemesis, La hipotesi d'una

gastritis senzilla croniea, no ens satisfa, per ]a seva aparicib, per

la febre prou alta i sostinguda i pel rot ulceratiu. Una Ilaga ro-

dona tampoc ho era, per la constant falta d'heid clorhidric i la

preseencia d'acid lactic, per la falta del dolor caracteristic, per la

prosencia do moc on l'estomac. En un carcinoma no ens hi feia

pensar l'edat do Ia malalta i la falta de les caracteristiques he-

inorrag ies.

Per altra part, altres simptomes ens cridaren l'ateneio, in
cefalea i els dolors ossis a la tarda i nit, junt amb el earaeter

mal definit do in forma morbosa, fou el qua ens feu pensar on

in lripotesi d'una sifilis gsstrica, encara quo l'anmesia fos nega-

tiva. Feta aleshores In reaccio do Wassermann, results positiva.

Tot seguit va esser tractada espeeificament, confirmant eI diag-

nostic. Als 6 (lies d'injeetar-li 3 centigrams diaris do biiodur

de Hg, comengh la milloria i als 20 dies ja va sortir de l'Hos-
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pital sense cap molestia, amb bona gang i la nutricio millo-
rada.

Cas IL-Home de 46 auys, propietari, solter, sense malal-
ties. Als 30 anys va agafar la sifilis; un xancre seguit de roseola,
inanifestacions secundaries bucals repetides, seguint duraut el
primer any d'aquesta infeccio un tractament forga energic.
Cansat de inedicar-se i trobaut-se be, abandonh el tractament.
A la primavera do 1'any 1912 eomen(aren Ileugers trastorns de
disp6psia gastrica, que es vareu anar augmentaut poc a poc (tot
i el tractament medic), amagrint so i anemiant-se; Ileugera fe-
bre intermfteut, oits F soviet vomits. EI Juny del mateix any li
va sortir urea afeccio a 1'6rbita ocular, per aixo es va presentar
al I)r. PELAGATTI, qui la va diagnosticar de goma retroocular,
essent tractat tot un flies amb 40 centigrams de calomelans per
via intrain uscular, millorant rapidament; aixo feu que el malalt,
creieut-se curat, ja no es mediques mes.

Durant aquest tractament, els trastorus d'estomac es millo-
raren notablement, sense cap rao quo expliques aquesta mi-
llora; pet-6 en el mes de Setembre vareu reapareixer, preseutant
un quadro clinic molt semblant al quo ja havia tingut i que
hem descrit abans, desuodriut-se i anemiant-se rapidament.

A primers d'Octubre, un nou fet do gran importancia tingu6
floc, i fou uua abundant hematemesis d'aprop do trig porro;
aquest fet iinprevist, junt amb ohs caracters del proces que ve-
nia patint, marxa crouica, inelicacia terapeutica, desnutricio,
anemia, abseucia de CIH i presentaa d'acid lactic en el menjar
de prova, just amb l'edat del malalt (46 anys), va for pensar at
metge que 1'assistia quo es tractava d'un cancer gastric. Alesho-
res aquest nialalt ana a veure el Dr. YELAGATT[, que ja assaben-
tat do la iufeccio luCtica en curs i satisfet do ]a millora notable
que li havia vist quan tenia el goma retroocular, tingue la con-
viceio que l'alteracio gastrica en examen devia esser sifilitica.
Una terapeutica amb frictions mercurials i clisteris amb iodurs,
restabliren completament el malalt on 1'espai do 2 mesos.

Gus III-llouie do 45 anys, sense malalties anteriors, es va
desenrotllar normalment, va creixer sa i robust, In qual cosa feu
que portes uua vida d'excessos i desordres. Es molt fumador i
beu molt.

Es va presentar al dispensari en Agost do l'any 1911, por-
tant un xancre hipertrofic a in barba i erupcio secundaria do
tipus ectimatos. Pregat perque entres a I'llospital, no va voter,
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no tornant-lo a veure fins at Novembre del mateix any, patint

aleshores d'una artralgia de I'espatlla esquerra que varem creure
sifilitica, ingressant a I'llospital, pero en va sortir 1'endemh
sense haver comencat el tractameut. Amb tot aixo encara no
s'havia medicat mai. En Agost do 1912 comengaren lleugers

trastorns d'estomae; digestio dificil, dolors a I'epigrastri, perdua
do la gana, coses que of malalt atribuia a la seva manera d'ali-
mentaeio. Va anar a consultar un metge que el va posar a dieta
Iactea i terapeutica simptomatica; els trastorns s'augmentaren

fent-se greus, va perdre del tot ]a gana, les digestions es feren
penoses i pesades amb pirosi, rots molestissims, oits i sovint

vomits. Al mateix temps la desnutricio va posar el malalt en
conditions molt miserabies.`Los depositions molt dures , I'orina

espessa, sedimentosa.

En aquest temps li varen sortir unes eflorescencies on dite-

rents Iloes del cos, numulars, roges, cobertes do fines crostes

quo es va diagnosticar de sifilide tubero-crostosa.

Aixi va entrar a in clinica en Novembre de 1912, encara que

no esta obligat a estar at Ilit; ell s'hi esth a causa de la debilitat

que pateix; In intel•ligencia esta una mica enfosquida, la mern-r-

ria quelcom confusa, lacara es inexpressiva i el senseri deprimit;

es you un malalt do constitucio robusta pero molt debil, molt

desnodrit.

Presenta molts ganglis grossos com cigrons, durs. movi-

bles, indolors, en el clatell i aixella; la teniperatura ©s de a7`2,

polsaciuus 88. poly ton, petit i regular. in Ilenga saburral, humi-

da, gruixuda , in farinx eritematosa, les amigdales hipertrofiades.

Los parets del venire estan tivantes i hi ha dolor a la pres-

sio que es general pero molt especial in en t a 1'epigastri. El fetge

curt nun mica per sota de les costelles, es dur i doloros; la mel-

sa Ileugerament abultada, l'estomac to limits normals.

En els genitals es troba balano-postitis i en el cap de l'epi-

didim esquerre un ahultament corn una nou, ben limitat, indo-

lir, movible. A la earn anterior do les tibies un infiltrat duris-

sim darnunt do Pos.

L'orina normal, la sang IIB 70, gldbuls rojos 4000000, glb-

buls blancs 10000, formula leucocitaria, limfocits 16, macrocits

12, eosinofils 2, nentrOfils 70.

La reaceio de Wassermann possitiva.

L'an-ilisi del vomit fet seguit de vomitat, senyala la faita
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completa de CUII. Acid lactic en quantitat notable i moc en poca
quantitat.

Ja on in primera visita que so li va for on of dispensari (10

Agost 1911) es va fer el diagnostic indubtable de si lis i es va

predir una forma greu tenint en compte I'odat del malalt i la

localitzaci6 del sifiloma inicial (la practiea eusenya quo el sifi-

lonwa inicial extragenital i especialment en els malalts d'edat

madura, 6s generalnient s.eguit de sffilis greu) i tenint en compte

la vida irregular de fadigues i de vicis quo portava aquest ma-

lalt, podem creure que tot hi ajudava a for m6s petita ]a resis-

teucia de l'orgauismo davant in infeeci6. Per aixo se'l va avisar

ja primera visita, pero ell no en va for mai cas i no es va medi-

car i esseut aixi no 6s d'estranyar que en of ple perfode crono-

logicament secundari li sortissin manifestacious de modalitat

terciaaria.

Pere of fet que ens portava m6s interes eren els trastorns
d'est6mac que eren els que teuion In culpa de 1'estat grew do
desnutrici6 i esgotament del malalt i que reclamaven rapid
tractaniont. Un dubte es presentava: es tractava d'una sffilis
gastrica o es tractava d'una gastritis erdnica en un sifilitic desor-
denat i donat a In beguda? El caracter mal definit de 1'afecci6
gastrica, in fnflueucia de les dades anamnesiques a causa de lea
condicions psfquiques del malalt, no permetien de for-ne un
concepte prou clar i ens varem decidir per nun terapeutica es-
pecifica que ens ho podria aclarir.

llaurfem preferit una teerapeutica energica amb calomelaus
o un neosalvarsan, pero estava tan malament el malalt, que no
ens hi varem atrevir i ens limitarem a injectar-Ii tres centi-
grams diaris de biiodur de fig. En els primers quatre dies do
tractament of malalt va rester quasi sempre al Ilit, amb Ileugora
febre i alimentaut-se molt poe, molestat per molts oits i vomits.
El 5J' dia, sobtadament a la nit, tingu6 vomits i diarrea, dolors
a tot el ventre, esgarrifances de fret sovint i al matt segiient
estava delirant, cianotic, a'nb 40° de temperatura, pots molt
rapid, filiforme, respiraci6 cansada. L'auscultaci6 del pulm6 no
done resultat i a la del cor es trobaren els tons debilitats, of
ritme embriocardic.

El ventre era molt dolor6s tot ell i els muscles abdominals
estaven en contractura de defensa. Se li van donar moltes in-
jeccions d'oli camforat passant malament tot el dia i part do la
nit, inorint en coma.
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Les poques dales que haviem pogut recollir i encara no se-

gures en un nutlalt inconsciont, ens varen desurientar davant

de tal more repentina; pero associaut els Pets d'enipitjoranient

progressiu per part do I'est6mae i els grres fenomens terminals

(vomits, diarrea, dolors do ventre, febre alta, coma), viurom pen-

sar en una probable peritonitis septica. L'autopsia ens va de-

mostrar que solament en part tenienr ra6, ja que viirom trobar

una peritonitis purulenta quo datava d'alguns dies, pet-6 no hi

vain trohar cap senyal do Ilaga. Ili havien dins del ventre aprop

de tres litres d'oxsudat fibrin6s purulent, els budells estaven

recoberts d'una capa fibrinosa quo era molt forta en certs Roes.

L'est6mac era Ileugeranrent ectasic amb pot contingut d'ali-

rnonts, sense cap senyal d'autodigesti6. La mucosa gastrica era

normal nomes que en el pilor i al voltant del forat del citrdies.

Agafant la petit,i corbadura, tota la paret posterior de l'est6-

mac, la gran corbadura i en part la paret anterior s'lii est6n una

placa quo ve a tenir la superficie do la meitat do l'est6mac.

Aquesta placa es d'un color blanc brut, la consistencia al

taste 6s dura, la superficie Visa amb pots i petits enfonsaments,

de vores irregulars quo baixen amb suau inclinaci6 sobre la

mucosa sana, sobre la qual t6 una alk;aria de 5 a 10 nnil•limetres.

La mucosa sana no to res d'especial, pero esta sembrada de

mopes plaques aixecades en forma de meseta d'una alcaria de

4 a 8 millimetres, molt semblants a la placa grossa. Tenon aques-

tes plaques diferents mides (d'un centirn a 2 pessetes), havent-

n'hi encara unes altres de molt petites de superficie convexa,

presentaut-se a manera d'elevacions henriesferiques blanc-rosa-

des, dures. En cap floc no hi ha la m6s petita ulceraci6. L'exa-

men histologic encara quo en ell no es va trobar el treponoma

i no hi liavia caracters absoluts quo permetessin diferenciar el

granuloma sililitic dels altres granulomes, les alterations dels

vasos (perivascularitis, eudarteritis obliterant), el goma micros-

copic, la forma d'esclerosi no deixant cap dubte sobre la natu-

rales luetica do la lesi6 (el quo vulgui liegir amb m6s details

aquest treball micrograflic li prego que vegi I'original). L'alte-

raci6 histopatologica la classiflea l'autor com una esclorosi su-

perficial do l'ost6mac que fins ara no s'havia descrit.

Estudiant el conjunt de casos do sifilis gastrica histologica-

ment descrits, els quals el Dr. COPELLI els evalua uns 40

(I'any 1913), en dedueix la conclusi6 quo la sifilis pot produir en

l'estomac diferents tipus de lesi6 quo divideix en tres grups:
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I.eC Lesions gomoses circumserites i difuses; son les quo
es troben m©s soviet.

2.°n Lesions esclerogomoses; esta representat per on sol

cas (CORNIL Soc. M(d. des ]16p. de Paris. 28 Maig, 1874).

3.eC Lesions escleroses' profundes; representades per dos

casos d'AN HAYEM (Presse Nedicale, 18-111-1905).

1 un cas que es el que acabo de descriure, copiant al doctor

CAPEL.r.I, d'esclerosi superficial.

El Dr. SouzA BABO (Portugal Medico, 2-II-1919), diu que la

sifilis giistrica en el tercer periode per la seva evolucio recorda

los gastritis, hipo i hiperehorhidriqties vulgars, la Ilaga rodona,

1'estenosi pilorica, o miggastriea, el tumor earcinomatos amb

anorexia, anaclorhidria, melenes, caquexia, dolors, adenopaties

escampades per tot of cos.
El Dr- Souz.i exposa 7 casos originals, 6 dels quals eren do

tipus ulceros i on de gastritic.
El diagnostic de l'espeeificitat no es fen rues quo pels ante-

cedents personals i hereditaris, la coexistencia de micropolia-
denopatia (en quasi tots), d'aortitis, d'hemiplexia. En In forma

de Ilaga la reaccio de Wassermann fou positiva en 5 dels ina-

lalts i negativa on el cas de gastritis. L'eficaeia de la terapeutiea

mercurial confirma in naturalesa especilica de totes aquestes
gastropaties.

El Dr. AZEMMAS i LACAPERE publicaren on el Paris Medical.

(5 IV-1919), tres easos que tots sinrulaven tumors epigastrics ben
limitats, quo assentaven sobre la paret g^strica anterior.

La simptomatologia era diferent, pet-6 I'amagrinient era

constant. Un Wells portava al matoix temps lesions tertiaries a

]a pelt. En tots tres el Wassermann era positiu i tots tres cura-

ren amb la modicacio arsenical i mercurial.

El Dr. HAYEII (Rutlteti d' l'Acaderrmia de Ned., 29 11-1916)
exposa un cas de pseudo cancer do l'estomae de naturalesa sili-
litica; era un home de 64 ant's, quo tenia una tumoracio epir;as-
trica voluniinosa, derv, no movible, que semblava enganxada
amb el fetge, de superficie desigual, enfondint-se fins a la co-
lumna vertebral, quo s'aixoeava amb els batecs de 1'aorta.

Del comonc-arment feia on any, malgrat 1'examen del sue
gastric i la presencia de sang en les depositions per la rao quo
els dolors son pot fregdents en el cancer primitiu i en aquest
cas eren excepcionabeent forts, seguits de vegades. i altres dis-
continue sense relacio amb lee digestions i el relatiu benestar
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general, l'autor va sospitar sifilis, que per altra part Is liisturia del
malalt confirmava, puix deia haver tingut una erosio en els ge-
nitals feia uns 40 anys, que va dsser seguida de 15 any,,, de cefa-
lea, sense cap altra manifestacio. Cu tractament de prova anib
frictions mercurials i clisteris de iodur per espai de 2 niesos va
fracassar, donant-se-Ii aleslrores benzoat de Hg intravenos, i als
8 dies varen desapareixer els dolors i es va fondre el tumor en
4 mesos.

El Dr. SIEGItt;IM (Deutsch. Il7ed. Woch., 26-1 1911), expose uu
cas de is clinics del Dr. STRAUS, el qual despres d'un tractament
mercurial, Ilarg, uu sililitic va presenter un goma a Is regio
pilorica, amb estenosi pilorica i ectasia gastrica consecutive.
L'acid clorhidric mancava conlpletament, essent substituit per
l'acid lactic. La curacio va dsser Ilarga, car va ter-se al cap d'un
any do tractament mercurial i iodurat combinat.

El Dr. PEVZNER (Pi acktic Vratch, 26 IX 1910), explica quo
un malalt va anar a la seva consulta patint de tots els simptomes

de llaga d'estomac i de la dilatacio d'estomac. quo el tracta
simptomhticament: que no va veure novament el malalt fins al
cap duns mesos, trobant-li aleshores tins tumoracio per Is qual
Cosa modifich el diagnostic, pennant ell el carcinoma del car-

dias, pet-6 l'estat general era satisfactori i aixo Ii va fer abando-
nar aquest dia(rnostic, i va creure que el malalt patia de peri-
gastritis desenrotllada al voltant de Is Ilaga, i I'envia a un ciru-

gia. Aquest va aconsellar primer el tractalneut do prova antisi-

filitic, i el malalt va curer.
El Dr. JOAQUDI CANAUAL va preguntar al 3.ei Congres me-

die llati-americti all importantissim treball sobre sifilis gastrica

que she de recomanar a totlioui que vulgui tenir coucepte pro-

fund en aquesta niateria.
Comensa el Dr. CANABAL Pent historia de la giiestio, ano-

menant els autors quo primerament l'assenyalaren i quo liars

insistit en ella i amb is seva raresa (ANnRAL, (iALLI: un, FoLR-

NIER, EwALi), ALB, ROUEN, BoAs, DEBOVE, BOI'vERET, LESSER,

DURING, LANG, MAURIAC, FINGER, LAI'CERAIIE, CORNIL,EINIiORN),

Estableix apoiant-se en 1'autoritat do FoURNIER, DiEULAFOI-

AI,B, ROBIN, IIAYEM i SoUl'AI'LT, i on la soya practice personal,

quo is sifilis gastrica es done mimes soviet del que hom crew, i in-

sistoix ell is necessitat de publicar tots els casos observats i

senyala is valor dels simptomes, i la pobresa del mateixos. Con-

cedeix una importantissinia valor a la caquexia dient que es
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m6s rapida que la cancerosa i Ia de la Ilaga d'estomac, si la le-

sio es de pot temps, acompanyada d'abatiment fisic i moral

molt marcat; on canvi si Ia lesib es molt avengada pasa el rev6s:

1'estat caquectic no correspon a l'extensio de la lesio, sine que

hi ha menys caquexia de la quo correspoudria.

El Dr. CANABAL exposa un cas personal quo semblava nna

grossa neoplasia amb tumors multiples quo ocupaven Iota la

paret anterior de l'est6mac que el feia confondre amb la melsa

i el fetge que tamb6 estava engruixit. S'hi trobava uua caquexia

avanQada, pet-6 que no corresponia at ciele evolutiu de la lesio

(un any i mig de I'aparicio dels tumors) i una grossa ascitis

abundant edema de les extremitats inferiors. Aquesta caquexia

mes a la tuberculosi del mesenteri que a la del

cancer gastric, el color do la poll no era groc sing gris pallid i

tenia en algun floc unes taquetes com si fos un cloasme mes o

menys intens. El dolor es consecutiu a la ingestio d'aliments i
va des del senzill pes fins al dolor perforant do la Ilaga rodona

o del dolor especial de la crisi dels tabetics. A vegades

ta cap al tard de la tarda, pero es menys durable i mes agut que

on el cancer. El vomit es inconstant, alimentici, mucos, hemor-

ragic, precodit o no d'oits, produit vegades per la in-

gestio d'aliments. En alguns malalts s'ha pogut trohar en llurs
vomits i en Ilurs depositions la presi ncia de particules d'aspec-

te purulent. La multiplicitat dels tumors es variable (de 1 a 8)
i esta en relacio amb I'antiguitat de la iufeccio, podent-se trobar

a la palpacio en forma de tumor o tumors ben limitats o en
forma de placa d'infiltracio gomosa, essent els punts mes dolo-
rosos els de les vores do la neoforrnacio.

El quirnisme gastric no dona indications importants. En un
punt insisteix el Dr. CANABAL, i es en buscar si el inalalt t6 es-
tigmes de sifilis o si t6 antecedents, puix es molt necessari bus-
ear-los i en cas de dubte, imposa el tractament do prova.

Resumeix el seu treball de sifilis gastrica dient que es m6s
frequent del que es creu, passant sense fixar-s'hi el metge mol-
tes vegades, i que davant d'una afeccio gastrica de diagnostic
duhtos 6s necessari buscar la sifilis i implantar el tractament do
prova.

Exposa 7 malalts molt detallats quo segons WErr_r, el 2.°n i
3.er que es varen morir i no es va for l'autopsia i per tant hi
falta el control anatomic o sigui el m6s important, *ren dub-
tosos.
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El I)r. LEVEN (Societe de :Iher(p., 11 Juny 1913) publica un

fullet titulat -La shills gastrica, sa fregiiencia desconeguda en

clinica», i diu quo es de diagnostic dificil, que en la major part

leis casos no ©s reconeguda, prenent l'apariencia clinica del

cancer gastric i corn a tal es diagnosticat i tractat. LEVEN cren

que tot malait quo presenti trastorns gastrics greus, amb lesio

demostrable per la radiosedpia o sense, ha d'©ssor tractat pri-

mer amb una cura espeeifica abaus d'arribar a la intervencio

quirdrgica o de formular el diagnostic de carcinoma. Presenta

2 casos d'ostenosi pilurica contrastada per Ia radiografia on que

la cura mercurial els cura; tin d'ells, la lues datava de 5 an' s i

en I'altre, era solament sospitada.

Avui hi ha qui paria quo les Ilagues rodones gastriques el
100 per 100 son luetiques i IIANSMANN ho afegeix dais tumors.

El I)r. CAPELL[, on les manifestations quo fa a I'acahainent
del seu article sobre la sifillsf;astrica, din: -so'm permetra for

nna consideracio quo enm Burt ospontaniamout del fet d'haver

observat en nn espai do pot temps (una mica mes d'un any) en-

tro un nombre no molt gran de sifilftics (uns 200), tees casos de

localitzacio do la lues a I'ostornac, es dir, 1 11,, per 100, percen-

tatge que esta en contra do la raresa de la sifilis gastrica i que

podria atribuir-so a la casualitat, encara que jo no ho cree, es-

tic convenqut, i aquest convonciment ja es de molt temps, que

les formes gastriques d'etiologies dubtoses, do curs clinic Heal

deduit, rebeques a la torapeutica simptoueatica en inalalts en

que l'interrogatori es positiu, es licit do pensar en la sifilis corn

a causa de llurs trastorns i devem pensar hi encara que el ma-

lalt la negui, tonint en compte quo hi ha molts malalts, especial-

ment dones, que ignorer haver-la tinguda, i altres malalts que

I'amagaen.

En aquests casos, crec que ]a reaccio de Wassermann pot

aclarir el dubte a. (Gio)•nale ilali(mo Belle malaflie delta pelle,

1913, peg. 289).

La sifilis gastrica tambo ha sigut demostrada en els here-

dos. Fl D:. Buino im, VF:CCJI[, en el Giornale italiano (1919), ex-

posa l'autopsia d'una nova de 12 dies. Tenia en les vores del

cardies i paret anterior do I'estomac, una placa llisa do forma

grosserament ovalada, d'una mida de 12 X 7 mil•Ifrnetres, do

vores ben mareades, Ileugerament hiperemiques, mentre I'as-

pecte geyeral era do color grisos. La part central d'aquesta

place estava enfonsada, era eves blanquinosa i somblava una
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Ilaga, Ilistologicament, hi havia desaparieio do mucosa i subrnu-

cosa, essent substituYda pel teixit conjunti 1 jove. conservant-se

en la mucosa certa disposicio glandular normal. En la part mes

profunda do la subu,ucosa hi linvien irregulars focus de necrosi

hialina. Abundants treponemes oseampats per tot el teixit neo-

format de la mucosa, porn mes abundants en la submucosa i en

la periferia de la placa do proliferacio conjuntiva, al voltant dels

vasos i entre les fibres de Is proliforacid adventieia. En una pa-

raala, les lesions histologigaos eren les d'infiltracib leucoeitaria

general en la sililis, !'aparicio del conjuutiu jove, el goina mi-

crose pic i les lesions vasais.

Corn podem suposar, los altoracions sernblants entre la si-

filis herediiaria i I'adquirida rhos facils de trobar, son les lesions

grolleres corn el Boma o la Ilaga producto del buidament del

gorna. El I)r.I3t'tuo dill haver reunit 10 observacions de gorna

gastric on la sifilis congi'uita, font notar qiie va associat amb le-

sions sifilftignes d'altres visceres (fetge, pulnro, budells).

Exposare a continuacio 3 histories clfniquos, recollides,

does a I'llospital Clinic i I'altra a ('Hospital do la Santa Creu.

1.' P. S. de Ia Al., do 38 anys, casat, fill do Santander, ma-

riner do profossio.

Explica quo fa 14 anys va tenir un petit xanere en el fre-
nell, que no li destrui, sense anar seguit d'erupcio secundaria,

pet-6 sf d'algies quo no tenien localitzaci6 fixa. Mai no es va me-

dicar, casant-so fa uns 10 anys, tonint del sell matrimoni tros

fills bons i sans; filtimament ha tingut dos gastaments, pr6xima-

ment als 3 mesos.
Fa uns 9 mesos comencaren unos molesties d'estomac anib

rots ogres, sense vomits i amb diarrees. Els rots ogres varen

-so modificant poe a poe i fent-se pudonts (dill ell fecaloi-anar

des). Quan aixo li passava, es trohava a Nova York, no font se

medicar, venint cap a Barcelona, i el primer metge que el va

inedicar li va dir quo tenia dilatacio gastrica. No va trobar en !a

medicacio milloria i buseit un especialista on malalties d'esto-

mac, el qual, despres d'examinar-lo, li va diagnosticar uua Ilaga

i li va aconsellar la intervencio quirurgica, inotiu pel qual va

entrar en !'Hospital Clinic. Clinica del Dr. TORRES CASANOVAS,

on el Dr. MORALES LLOHENS es va cuidar d'ell, i con' dit Doctor
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lioizm.Es presenta aquest niateix cas en aquest mateix Congres,

li deixo la paraula, fent constar solament que nies tard of va

enviar al I)ispensari de malalties de la Pell i sifilis de la Facul-

tat de Medicina, on el Dr. PE RRf va indicar que so li fes un

tractament salvarsauic.

Corn de resultes de I operaeio havia niillorat molt, va pen-

(ire solament dues o tres injections de 914 i no of vareni veure

mes.

L'anitlisi del sue giistric era of segiient despres del menjar

de prova.
Quantitat: 325 c. c.

Color: blanc grogrene.

Aspecte: homogeui.

I3eacci6: acida.

Acid clorhidric Iliure . . 0`730 0/00.
conibinat. 2'290 °^oo

Acidesa total . . . . . .3'020 0/oo

2.011 F. B. N., de 3:3 anys, pag^,s, casat, fill do Sant Feliu do

Guixols. I)cI seu niatrinioni to dos fills, un d'onze anys i un de

quatre i niig. Va agafar ]a sifilis tres antis despres del primer

till, venint a uiedicar-se a Barcelona, mitjanQant injections a les

anques, que no sap de quip eren, pero que probablement eren

d'oIi gris, per espai de dos anys encara que molt desordenada-

ment. Feia ja nos de set anys do la injeccio, quan va comencar

en of mes de Maig do 1'anv passat a tenir molesties d'estoniac,

que eren solament un petit dolor amb sensacio de defalliment,

pero que menjant es feia of dolor mes gros; creient quo l'origen

del seu malestar era ]a dobilitat per 1'excessiu treball i dolenta

alimentacio, deterininai, treballar flies poe i alimentar-se millor,

procurant beure for4a vi. Amb aixo se li augmentareu els do-

lors, vingueren rots agres, pirosi i v6inits agres, per la qual

coca va suprimir el vi i se li calmaren of vomits; pero corn que

els dolors seguien, va anar a veure un metge, que Ii va receptar

ins polvos que els desfeia en un litre d'aigua i bebia a past.

trobait-hi miliora de moment pero tot seguit estigue igual,

Canvia de metge i de medicacio i tampoc es va alleujar. Ales-

hores es va medicar amb herbes que li doien altres pagesos i

sei pre pitjor. En aquestes conditions vingue a Barcelona, en-

trant of dia 13 de Geier de 1921 a la sala de distingits del doctor

TRIAS (Hospital Clinic). AquI varem observar que of dolor era

mes fort a la nit i durant els menjars. Amb la particularitat que
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a la nit anava acompanyat d'esgarrifances de fred i de suors

abundants que calmaveu tots sols amb el repos i a vegades

menjaut. EIs rots actualmont no son agres i si Ii puja el nienjar

a la boca to gust del que ha meujat. Va de ventre cada 3 o 4 dies,

mai no ha tingut melenes i diu que des de que ha comengat la

nalaltia s'lia aprimat molt.

Per 1'exploracio, el dolor era en un punt fixe, l'epigastri,

Se'l va trametre al departament do Haigs X per que li fessiu una

radioscopia, contestant el doctor COMAS amb un dibuix de la

forma de I'estomac i Is localitzacio d'un ulcus. Es va for un ana-

lisi do sue gastric el resultat del qual no lie pogut trobar i on

Wassermann que resulta positiu. Amb tot aixo es va fer el diag-

nostic clinic do Ilaga d'estomac (de la petita corbadura) de pro-

bable causa luetica, enviaut lo el doctor TnIAS al doctor PFY1tI,

perque cuides del tractament. El doctor YEYitf va iudicar que

es comences per un tractament arsenical (914), pero el malalt

que deia que havia vingut a Barcelona per a curar-se de pressa,

no va voler seguir aqui el tractament; so Ii foren les receptes
necessaries perque es mediques on el sell poble.

Aquest malalt encaixa forge be dins del diagnostic probable
de sifilis gastrica; faltava unicament la prova terapeutica per a
tenir-ne la certesa i aquesta no va esser possible; pero be que
es veritat quo avui no eu se res i per taut no el puc dollar coin
a segur; espero que no tardare a saber noves seves, valent-me
d'un estudiaut de medicina que el coneix, i un cop les tingui
completare aquesta histI ria.

La 3.a historia la doe a una casualitat: el doctor VIALA em va

dir quo feia pots dies en la visita del doctor PRATS, do l'llospi-

tal do la Santa Creu, teninn una malalta que prosentava una tu-

moracio gastrica, quo va esser traslladada dltimament a ]a visita

del doctor IIIBAS i R[BAS, i aprolitant l'amistat amb els doctors

GRAU i FORCADA he pogut recollir-la. passant amb aquesta el

mateix que anib la 2.", es dir, que tambe em falta la prova tera-

peutica per a la certesa absoluta, que procurare tenir mes enda-

vant. Es tracta d'una done, L. 0. G., do Barcelona, de 46 anys,

vidua, treballadora do fabrica (teixidora), sempre ha sigut de
niena prima. Son pare mori als 48 anys, d'una caiguda do l'alca-

da dun tercer pis; sa mare mori als 70 anys, do malaltia do cor.
Una germane sans; tres germans worts pero no sap de que.
Sense antecedents morbosos personals. Es va casar als 17 anys,

tenint tot seguit un fluix abundant quo encartrouava la robe, de
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color groc verdos, amb sensaci6 de cromor a l'oriuar (bleuor-
ragia); des d'aleshores sempre ha vingut patint de leucorrea.
Va tenir dos gastaments do 5 i de 3 mesos i dos parts normals,
l'ultim d'ells fa 7 auys. Ara es meuopausica fa un any i mig.

Des do fa molts anys que teuia l'estoniac delicat sense quo
pugui explicar la relacio que tenen les molesties amb els men-
jars. pero des do fa dos auys so li augmeutareu amb sensacio de
pes a estones, inai vomits; la gana sempre va seguir regular, mai
constipacio intestinal. A la seusaci6 de pes i nialestar gastric,
s'afegi una tremor amb pirosi, alternatives de diarrea i restre-
nyiment i a l'exploraei6 de la regi6 epigastrica es trobava una
tumoraci6 indolora, movible, com si est6s podiculada. L'exameu
del sue gastric no es va for i el Weber tauipoe. El Wassermann
positiu inters. L'examen radioscopic del doctor Pr16 diu: 'est6-
imtc dilatat, amb of foes a m6s de 5 travessos de dit per rota del
llombrigol i desviat a 1'esquerre do la llnea niitja. Irregularitat
del coutoru gastric al nivll de la corbadura menor (tumoraci6
perigastrica: perigastritis adhesiva)^. La major part de la pasta
opaca a 1'examen radioscopic fet l'endema estava encara retin-

guda en el foes gastric (probable estenosi pilorica, iutIltraci6
noopla.sica (?)n); hi havia una petita quautitat do papilla en cl

colon ascendent.
Aquesta historia esta recollida dos dies abans de presentar

aquesta coniuuicaci6 i no havia cucara comenSat el tractameut;

per taut, procurar6 saber el resultat que dongui el mateix i nil

cop tingui ocasi6, publicar-lo.

El motiu que he tingut en for aquesta comunicaci6, on es-

collir oils quails casos publicats per difereuts autors, just tunb

els tres meus, essent tots de simptomatologia molt variada, ha

sigut per for ben aparent la variada simptoniatologia amb que

es presenta, i contribuir aixi a la vulgaritzaci6 del coneixament

de in mateixa, ja quo es molt corrent diagnostiear una lesi6

d'est6mac, per la cola simptomatologia, aixecant aquesta al

niveli do malaltia. per exeuiple, dir hiperclorhidria, igual a trac-

tamont alcali, sense tenir oil compte que la hiperclorhidria, coin

I'auaclorhidria, la Naga, com la tumoracio, poden tenir di-

ferents origeus, perden els mctges moltes vegades el temps,

quail solament el pensar els molts sifilitics quo Ili ha escampats

pel m6u, fa possible pensar la fregiiencia de la slillis gastrica.

Do les ties histories quo presento, se'ni pot criticar que

dues d'elles s6n incompletes, puix hi falta el tractament do
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prova, perb jo les exposo solanreut com a probables casos de si-

filis gastrica, esperaut donar-la com a definitius quan d'aquf poe
temps conegui el resultat del tractameut de la prova.

De tot qo dit, se'n pot deduir:

1.er Que la sifilis pot atacar I'estdmac en el periode secun-
dari i eu el terciari.

2.011 Que en el periode secundari son molt fregiients els

trastorns gastrics acompanyant les altres (cefalees. al-

gies, erupcio), porn acostumeu a esser tan poe greus, que passer

per alt quasi sempre, per altra part, el niateix que totes les le-

sions d'aquest periode, obeeixen at tractameut es-

pecific.

3.er Ili ha casos rues greus que es manifosten per modifi-
cacions de la secrecio, goneralment per anacidesa, susceptibles
d'arribar a l'aquflia, i en forma de gastritis subagudes.

En el periode terciari preneu correntmetit les lesions
la forma do tumoraci6 caucerosa, In. forma de Ilaga rodona i

In forma do gastritis cronica, totes de diagnostic diferoncial
diffcil.

5.e El Wassermann positiu td gran valor.
6.6 Fora do recomanar que abatis d'operar un inalalt d'es-

tomac, es fes un Wassermann si fos positiu for un tractameut
especific i si fos negatiu i el nralalt no fos un cas tipic do malal-
tia operable, sing que fos uti dubtos, for tambd un trac-
tameut de prova.

7.e Com que cada dia hi ha mes sifilitics, tambd ds tiles
possible que hi hagin mes sifilis gastriques, per taut, tot malalt
al qual la terapeutica simptomatica ben dirigida no of millori
en relatiu poc temps, deu pensar-se en sifilis, encara quo Fiute-
ressat la negui.

Notcc ccdiciwia,:

Com que des del dia que vaig recollir la historia 3.a, fins el
dia d'entregar aquesta comuuicacio, no era possible saber el re-
sultat del tractameut fet a aquesta malalta, lie procurat assabeu-
tar-tine del mateix quan ja portava un lutes do tractameut.

ILavia pros 4 injections iutravenoses de 914, les molesties
Ii havieu marxat totes, li havia tornat la gana i la tumoracio
s'havia reduIt fins a for el bulto d'una nou.

Es pot assegurar, doncs, que el tractameut l'acabara de cu-
rar i, per taut, que es tractava d'uu cas do sifilis gastrica.


