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SECCIO PRIMERA

DR. VICENTS CONIPA.v : "Semeiologia de la tuberculosi renal."

MscuSsi(7: Dr. E. I'crearjiax.

En ]a tuberculosi renal com en totes Ics malalties, tota la

seva importancia per 1'exit del tractanient, consisteix en fer el

di<.gnostic precoq, tan al comengament com se pugui. Nosaltres

havem pogut observar que en molts casos, prohal,lement' en Ia

majoria, son els simptomes vesicals, els primers en apareiser,

sense que es pub*a dir que la bufeta sigui encara veritahlement

infectada pel hr cil.
Una Ileugera coissor en orinar, una relr.tiva polakiuria, son

moltes vegades Punic que podrem recollir de trastorns subjec-

tius. T.la.vors examinant el malalt, s'ohscrva una lleugern piu-

ria. tanibe: ex:nunant la capacitat de la bufeta. s'ohserva que

es mante bona o quasi normal. En fer ]a cistoscopia. es quail

moltes vegades ja podrem veure que la piuria surt d'un sol ureter

i sobretot que la bufeta es mr me normal o sols Ileugerament con-

gestionada. Pert observant he l''aspecte dels orificis uretrals. la

majoria de les vegades podrem donar-nos compte d'algun dell

canvis segiients : mes dilatat, mes visible el de l'ureter corres-

ponent al costat que Bona la piuria : certa congestio als volts

del mateix : l'orifici ureteral correspon a un Iloc mes prominent

que l'altre, di.tant certa periureteritis del costat eorresponent.

Altres vegades, molt propers a l'orifici. hi han petites vesicules,

petits granets, guc ja denotarien la pullulacib localitzada del
hacil. E.1 mes general es que al comengament no es trobi res

d'aixo i fins que la piuria provinent d'un dels dos ureters sigui

molt discreta, que s'hagi de centrifugar be I'orina obtinguda per
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comprovar 1'existencia de leucocits i pot esser del bacil de Koch,

en l'orina•
Son molts els malalts quc per aquests lleugers simptomes ve-

sicals son tractats per cistitis que verament no existeixen i que

puny- de millorar, la majoria s'agraven, apareixent hematuries

i no poques vegades la cistitis s'installa definitivament per qual-

que infeccio secundaria produida pea mateix tractament,

Aqui caldria repetir, tan per aquests lleugers simptomes corn

quan realment hi ha quelcom de cistitis, corn ha dit Marion, que

quan se tracta un malalt corn a cistitis banal, si no s'obte la seva

milloria, forca rapidament cal pensar en un origen renal de ]a

ma:teixa i no perdre el temps tractant una cistitis, quc la eistos-

copia i el cateterisme ureteral sobretot, ens demostraran que el

seu origen, el focus principal, es en el ronvo o ronvons.

Acabarem fent remarcar, en practicar els examens micros-

copics del sediment de 1'orina, (fue a Its priulerics la pi'_iria tu-

berculosa, es fa sospitosa de que realment ho sigui per dues

dales : per no trobar altres gerinens a la coloracio simple i per

les alterations leucocitaries assenvalades per Colombino coexis-

tents en defectes en la coloracio del nucli dels mateixos, vacuo-

les, deformations, etc., quc si be poden presenter-se en altres

infections, en la tuberculosi semblen esser mes constants. No-

saltres les havem observat amb gran constancia i creiem que

constitueixen a 1'examen rapid una dada de valua.

Discussid: IT. Pares i Pares.

El problema de la tuberculosi renal es un problema de pre-

cocitat diagnostica, i d'aquesta precocitat depen 1'exit del trac-

tament de ]a malaltia.
Dissortadament el diagnostic de la iniciacio d,e la tubercu-

losi renal, es impossible d'establir per manca de simptomes, i

es cols quan ja fa temps que evoluciona que acostnmem a veure els

malalts. En ]a gran majoria de casos es la bufeta la q_ie dona

la veu d'alarma i ja es comprendra que quan aquest reservori

pren part en el quadre clinic ja fa temps quo la malaltia ester

establerta despres de passar pels periodes de tuberculosi tancada

i porta ja de ease oberta un lapse que no pot esser curl per tal

de donar rnotiu a 1'establiment de lesions uretero vesicals, el su-

ficient intenses per fer-se sentir i °econeixer. Es, dones, en

aquest periode que acostumem a veure els malalts i sortosament

quan aixb passe, dona cncarz: on merge generalmcnte hastant di-
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latat ahans d'instaurar-se la hilateralilat de les lesions tubercu-

loses, i es precisament aquest marge el que cal aprofitar pel

laantejament del tractament gnirurgic. F_1 simpt'oma dolor te,

al nun entendre, escas valor, molter tuberculosis renals evolu-

cionen sense ell, i quan es presenta es moltes vegades manifes-

tac:o de 1'expulsio d'una gleba do sang o d'un grumoll de pus

la migracio del qual pot donar floc a tun veritable colic nefritic•

Jo en prescindeixo completament. Altre tant podem dir de l'aug-

ment de volum del ronyo que es presenta poc. i quan es presenta

es en general trihutari de in pionefrusi o de la perinefritis.

En canvi concedim gran importancia a 1'hemattiria que to

per n;osaltres un valor semioXwic imponderable encara que no

sigui absolutament ohligatrrria. Pespccte aquest particttlar ha-

vem observat repetidament que I'hematuria es un incident que

esvera moltissim els malalts, pero que quan es d'origen tuber-

culos no hi concedeixen importancia i fins la neguen repetida-
ment, i sols insistint molt acahen per confessar-ho exposant que
ho negaven, perquc havia estat molt poca cosa i havia desapa-
regut desseguida.

El siniptoma cabdal, irrefutable, de la fimia renal es la tro-

balla del bacil de Koch, pero passa que amb molta fregiie'ncia

no es troha, melgrat d'esser-hi. Respecte aquest punt em perme-

tre dissentir d'un criteri forca generalitzat, perque jo vine ob-

servant que amb el metode Ziel senzillament quan l'analitzador

to nericia i paciencia, logra trol^a1-lo leer bacterioscopia direc-

ta. Onan aixo falla, insistentment cal rec6rrer forcosament a

la inoculacio experimental (Iue to 1'inconvenient de fer perdre

15 0 20 dies almenys.

Jo, particularment, concedeixo molta importancia a 1'estat
i topografia de les lesions vesicals, i tin estimat amic cirurgia de
gran t^)lla va decidir-se per la nefrectomia en un cas cistosco-
piat per mi, i en el qual el cateterisnie ureteral no va poguer
practicar-se i l'operacio ens demostra les lesions del ronyo ex-
tret i la suficiencia del que presumirem bo.

Jo mateix. en casos d'impossihilitat de cateterisme ureteral
he practicat nefrectomics guiant-me per la visio cistoscopica
quasi exclusivament.

Discirssio : Dr. U. Pretonn.

Malgrat esser abundantissima la literatura sobre Tuherculo-
si renal i expremuts per tart tots els punts sobre aquesta nv inl-
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tia, la seva estensio i sovintesa i el fet d'esser oliservada en cls

prinur. estad:s, tart pet nu•tge general com pets urolegs. con-

sidercm un acert la seva divulgacio en aquest Congres i la for-

ma acurada i magistral coin 1'ha exposat 1'aniic Dr. Conipafi.

Res de n,m pot afegir-se, i sots desitjo insistir sohrc la impor-

tancia (let diagnostic precoc, ja que aixi es pot fer un tracta-

ment precoc, garantia tinica de curacio, de millor pronostic ope-

rators, i desaparicio dels siniptomes dolorosos (vesicals) que taut

mortiliquen al malalt. I aprofito per a, coin tots els urolecs, afir-

mar quc avui per avui, no es altre el tractament que la nefrec-

tomia.

Dues paraules sobre :

"E1 simptorua de Colonibino o deformitat dels leucocits que

es presenten amh contorns "fistonejats". Com din el Sr. ponent,

es tin simptoma rues clue 1'investigucni en el nostre serves d'uro-

logia, sistematicament, i es troba bastant sovint... peru tambe

en afeccions no tuberculoses, supurades del ronyo v. gr. en Ii-

tiasis infectades. No te, per tant, on valor patognomonic ill molt

menus.
Concedim tambe tin positiu valor at sero diagnostic per a in

Tuhercttlosi renal. i en on cas actualinent en la visita encara,

una noia de 23 ant's, amb impossihilitat de fer-li cistoscipia per

nianca de capacitat vesical, anih dolors renals del costat esquer-

re, cistitis intensa i no millorades per tractaments locals i sero-

diagnostic positiu de tuberculosis, havens practicat la nefrec-

tomia. Confirmant 1'examen histologic (Dr. I'iera), la presencia

de lesions d'indole bacilar.

En quant a In inoculaciu at conill d'indies, dista m dt d'es-

ser prova infalible, ja que no fatten observacions d'orines po-

sitives anih resultat negatiu de la inoculaciu i vicever'a. Esta

clar que cal atribuir-ho a voltes a faltes (le tecnica. Pero cre-

jem tanibe possible, cone din Transtein, que tin hacil tipnS

hum"'t, pot no esser nociu per al conillet. A mes, cl resultat de

]a inoculaciu pot esser molt tardana , sis o vuit setmanes, a ve-

gades.

Diz. FRANCESC D'A. EsTAPE : "El si.ndroma circulator de les

ue f ropaties."

Diz. 1. PCCIIE: " Les funcions del ronvo."
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DR. BOFILL DFULOFEU: "La histologia del tub renal."

DR. :A'ARCIS SE.RRAI.LACH I MAURi : "Fisiopatologia de 1'escre-
66 urinaria reno-ureteral."





SECCIO SEGONA

DR. E. RIBAS I RIBAS : " Tractament quiruraic de les peritonitis
nudes.,,

DR. MANUEL CORACHAN: " Peritonitis Neumococica (trac-

tament)."

Dj.. ArrOxI MORALES LLORENS : " Tractament de les Peritoni-
tis Tuberculoses."

DR. JULI VALLORY I CARRERAS: "Tractament de les peh'i-p.e-

ritonitis".





SECCIO TERCERA

DR. AUGUST BROSSA: "Mortalitat Fetal i Infantil a Cataluna."

DR. PERE \ntoLA i EsrrxOS : " Mortalitat fetal."

DRS. AUGUST BROSSA I SALVADOR GODAY : "MIortalitat dels nens

abandonats."

DR. JOAN SAi_A-Roic : "La prova del rosa de bcngala i 1'estudi

de la biliruhinemia en fisiopatolo;ia i clinica hepatiques."

1)iscussi(i: 1)r. _ luc/1 Suns.

Crec innecessari senvalar la importancia del terra exposat,

pero tal volta fora convenient que 1'exposicio hagues aunt acom-

panyada d'tin complert estudi histopatologic del fetge en els ca-

sos en quc s'hagues arribat a la necronsia. Dic aixo, perque crec

que es molt convenient, a mes a rues de 1'estudi del fisiologisme

hepatic. el de les alterations de les cellules d'aquest parenquima.

Per aquest estudi. nosaltres, en el servei del Dr. Pere Pons
hens observat casos que tenen bastanta relacio amb el que ha
senvalat el doctor Sala Roig.

Els trastorns minims de la bilinubinemia i de l'eliminacio del
R. D. que presenten els malalts amb assistolia aguda 3'explica
per quc la degcneracio del parenquima hepatic es petita princi-
palment en els casos aguts en el comenc de l'assistolia; pero en
canvi, mes cndcvant, cjuant l'assistolia desperta una degeneracio
extensa de les ccllules que estan a l'entorn dels espais supra-
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hepatics, molt probablernent s'apreciaran notables modificacions

de 1'eliminaci6 del R. D.

lia parlat tamhe el doctor Sala Roig de que en els malalts

de cirrosis hepatica s'ohserven millories i fins easos de ,uracio,

degut a la regeneracio de cellules hepatiques. Pero aque;tes mi-

llories o curacMms que el doctor Sala suposa coin a cone giiencia

de regeneracio o aparicio de novel cellules en el fetje. crec jo

que millor es deu interpretar com a result,.t (lei que jo he no_'ut

veure moltes vcgades en casos de cirrosis acetogena. o sia 1'hiper-

trofia cellu'ar que afecta moltes vegades a gran nombte d'ele-

menis.:Aquesta hipertrefia cellular es la que juga el parer mes

principal en 1'esforg funcional que fa el fetge per a restaurar

el fisiologisme o la funcio d'aquests elements, cjue moren per

efecte, ja (lei proces (1'hepatitis cronies o be com a coil segiiencia

de la proliferacio conjuiltiva que apareis com a principal element

de destruccio del parenguima i no com es dirt o s'ha slit dtu-ant

tin llarg periode, que el teisit conjuntiu en els casos de ^irrossis

hepatica no fa mes que cmplenar els baits que deisen 1es cellu-

Ics inortes pcl proces d'hepatitis.

Ta11i1)e ha parlat el doctor, Sala Roig de que en les -irrossis

acctogenes tiptis I,aennec, 1'aparicio d'una bilirrtibinemia alts.

es a (Ili-, d'una complicacio (lei sindroma purament acetogeno

amb till sindroma de retencio hiliar o d'hepatitis que es el que

(10110 aquestes cifres de bilirruminemia alta, es tin iodic de mal

pronostic pel malalt. Indubtablement, also es cert, i I'es_udi his-

topatologic (lei fetge ho comprova, tota vegada que trbhem que

en el fetge afecte d'una hiperplassia conjuntiva intensa, aquesta

m,ateisa hiperplassia ofega i tanca els conductes biliars

1\I'adhereiso per complert a l'opinio o criteri (lei doctor Sala

respect a 1'importancia que aquesta prova de la bilirrubineia o

estudi de la bilirrtibinemia i de la rea ccio del rosy de Bengala,

to com invcstigadora de la capacitat funcional del fetg--.

En el fetge assistolic, en el que estan degenerades solanieiit

algunes cellules de les que estan itnmediatamhnt tocant ail eS-

pais peristiprahepatics, la prova del rosa de Bengala, que es pro-

va que acusa les reserves que to el fetge, no dollars resultats

positins. En canvi, en els fetges cirrotics, en els quals la quan-

titat de cellules destru'ides es gran, i ha estat pr cisa l'aparicio

de la hipertrofia cellular compensadora per a restituir la funcio

de lcs cellules destruides o m;ortes, en aquests casos la prova

del rosa de Bengala, en citologia biliar ens revelara 1'estat (Fin-
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suficicucia hepatica i les deficiencies en que es troba el fetge per

reaccionar.
I acabo reiterant ]a meva felicitacio sincera al doctor Sala

Roig,

I)iscussio: I)r, Fcrni)ndcw 1'i'1liccr.

Tot el que representi estudi del funcionalisme hepatic deu

nnercixer ]a mes acurada atencio. Sennpre (jue s'ha buscat tun
pr-ocediinent per a explorar el fisiologisme i els trastorns funcio-

nals del fetge, s'ha lluitat amb la dificultat gran, de que el fet-

ge es tin organ que to una seriie de funcions i correlacions fi-

sioltgiques, i no s'ha encertat amb el metode o amb la prova

capac de dossificar en bloc el funcionalisme hepatic, pel que es

recurreix a I'exploracio de les diferentes funcions en particuh:r.
Les funiques proves a les quals s'han volgut donar carficter

de verdaderes en el paper d'exploraci o de la funcio hepatica en

bloc, hail estat les que ens ha descrit el doctor Sala Roig : La

bilirrubinemia i el rosa de Bengala; pert el rosa de Bengala

- els experiments que hem tingut ocasio de realitzar concorden

amb cl que ens ha dit doctor Sala Roig - unicament es de re-

sultats posititts en la prova, quail les funcions hepatiques estan

greument alterades, o sia, quan els simptomes (Inc proporciona

1'exploracio clinica i l_es exploracions o prt)ves auxiliars demos-

tren que agtu-ll fetge esta greument malalt, en quip cas en rea-

litat e's innecessaria la prova del rosa de Bengala.

I:n aquest sentit la prova de Bengala no serveix ahsoluta-

ment per res, Iota vegada que amb ella no es poden polar de

manifest els petits o liens trastorns de fetge que son precisa-

ment els que hies interessa despistar.

Jo veig amb satisfaccio coin el cloctbr S: la ha practicat aques-

ta prova amb exit en nnalalts cardiacs, en casos d'intensa esple-

r"mnegalia, en nralalts cirrOtics en fase d'intensa destruceio de

cllules hepatiques. Pert tambe ens ha parlat de que ha tractat

d'explorar la tuncio hepatica en casos d'infeccio, en els quals

Ics lesions hepatiques no donaven sing una simptomatologia molt

discreta, i en aquests casos ]a prova del rosa de Bengala ha tra-

casat, So que es molt significatiu.

La dossificaciu de la hilirrubinennia va promotu'e una revo-
lucio en el terrenv de 1'hepatologia quan Van den Berg va donar

compte dels seas treballs ; en Van den Berg, amb ci seu prce-
diment de dcssatge quantitatiu de la bilirrubinemia va demos-
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trar petites alteracions hepittigttes, el pi'oces de les quay esca-

pava a la simptotnatologia clinica. Efectivament : en Van den

];erg va demostrar que hi havien retencions de bilirrubinemia

que no eren deniostrables pcl tint de la poll i cunjuntives i per

altres simptomes d'urdre clinic. Va estabiir el yeti sistema d'uni-

tats, i amb ell va demostrar que gttan eel Laboratori podia apre-

ciar una retencio de bilirrubina aproximadament cguir lent a

una unitat , el fetge del subjccte era till fetge iualalt.

E1 doctor Sala Iloig en ha citat casos de retencio d'uua 1 de

dugues unitats, amb la particularitat que considerava que CIS

subjectes no estaven malalts, o sia que aquell fetge era normal.

jo laniento haver en aquesta ocasi6 de discrepar en absclut d'a-

questa afirmacio o criteri del doctor Sala. I en dir-ho aixi, em

fona1nento en el gran hombre de dossatges de bilirrubina que

h( in practicat en 1'] ]t)spital de la Santa Creu i de Sant Paau, i

he vist demostrat que quan la bilirrubina passa de tnitja uni-

tat cs perque s'ha de considerar el fetge coin a francament pa-

tol6gic. L'individu normal presenta solament indicis de bilirrtt-

bina, quan ]a investigaci6 es practica pel procednuent den Van

den Berg: tot cl mes, el dossatge pot acusar Un quart o una

meitat d'unitat, i quan un individu presenta mes de tnitja uni-

tat de hilirrubina, repeteixo que es pot afirmar clue el seu fetge

es patologic.

S'ha (lit, i aixi sembla confirma,r-se pel que han exposat cls

doctor Sala Roig i Borbonet, que ci que en 1lagaht i en Man

descobrinen al practicar les seves experiencies d'hepatectotuia

en els gossos - que presentaven una bilirrubinemia cunsecu-

tiva - es que la bilirrttbina no es produeix solament en el fet-

ge, sing tambe en el sistema reticul cndotelial. Aquest, es uua

questi6 encara sub judicc, les expericncies posteriors son con-

tradictories.

Per tart, si be es aquesta una prova ben sensible, si la prova

de L bilirrubinemia es cert que demostra abans que I'exploracio

clinica les alteracions i els trastorns de la hiligenia, no podent

mai dir que aquestes alteracions siguin degudes exclussivanient

a lesions hepittiqu( s, sing p)ssiblenient a trastorns one a_ssentin

en cl sistema reticul-endotelial. I tan es aisis que experiments

i treballs recients amb rulacib amb el sistema reticul-en(l)telial,

han vingttt a confirntar aquesta hipotesis.

Per lo dit es pot afirmar que, desgraciadanlent, estetn encara

hastant a les fosques d'aquestes questions, i en l'actualitat no

podent comptar amb tin procediment d'exploracio de les funcions



Sise Congres de Merges de Llengua Catalana 39

hepatiques que posi de manifest aquelles petites alteracions del

fetge cjue son precisament les que mes ens interessa descobrir

i que per altra banda son certanient les mes susceptibles d'una

terapeutica ben iniciada.
No interssa al practic la prova de la bilirrubinemia ni la

del rosa de L'engala en malalts cirrotics que estan condemnats

a mort dintre d'un plat mes o menys breu.
Crec en aquest sentit que hem de seguir el cami que ^el di-

sertant, tan oportunament, ens assenvala, i hem de prosseguir
en aquests estudis ; pero mentre no es descobreixi altre proce-

diment, no ens quedara altre remei que el considerar el fetge

com a tin organ de funcions miiltiples 1 estudiar cada una d'a-

questes funcions per separat, malgrat sigul en relacio amb altres
organs de 1'economia.

l?cctificaci0i: Dr. Sala Rout.

En primer terme, 1'cxpressio del meu agraiment a tots els

qui hall pres part en la discussio, als quals procurare contestar

per lordre en que s'han produit les intervencions.

El doctor I 1orbonet ha fet una observacio molt atinada; fent

notar 1'analogia i correlacio que existeix entre el metaholisme

o cicle dels pigments biliars del rosa de Bengala. Evidentment,

semhla que en aquest sentit hi hauria d'haver una major coin-

cidencia, pero aquesta coincidencia, teoricament obligada, no
es dona en la practica, i inclus yes poden definir dos tipus de

malalts diferents des d'aquest punt de vista: son els malalts car-
diacs, en els quals sembla que es presenta primer una alteracio

de pigments biliars, una alteracio de la bill rrubinemia, sense que
es present una retencio del rosa de Bengala mes que en un pe-
ribde avancat de la malaltia, quan ja fa temps que els trastorns
hepatics s'han traduit. I en els cirrotics s'observa una retencio
de rosa de Bengala que moltes vegades no va seguida d'un aug-
ment de la bilirrubina.

Son dos coses diferentes, i de la comparacio d'ambdues es
poden deduir algunes ensenyances.

E1 doctor Amell troba a faltar en aquesta disertacio el com-
plement d'una documentacio histologica que sempre es certa-
ment molt demostrativa. Pero jo haig de dir-li que aquesta do-
cumentacio histologica falta solament haver-la presentit, pero
que es posseeix i si no I'he presentada aquesta nit, ha estat per
la premura amb que se'm va encarregar aquesta comunicacio.
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Em complau manifestar al doctor Amell que la documen'aciO

histologica esta a la seva disposicio.

Respecte a la consideraci6 de ]a relacio de la lesi6 de les

cellules hepatiiques amb la retencio del rasa de Bengal,), en eIs

malalts assistolics, dec dir-li que evidentment les seves ohserva-

cions histo-patologiques - reconeguda es per ttots la competen-

cia del doctor Amell en histopatologia - estan d'acord amb les

observacions cliniques que jo he pogut fer. I amb referg',ncia al

que ha dit respecte a les millories que acusen alguns malalts de

cirrosis , no haig de fer sing expresar tambe el men acord. Evi-

dentment, aquests m lalts presenten amb frequencia fases de

rnillbria i d 'empitjorament, i es precisament cosa ben demos-

trada que acjuestes afeccions que evolucionen amb brots de de-

generacio i de regeneraci6 s'acompan}yen de simptomes d'em-

pitjorament quaii el brot es de degeneracio, i quan es (.e rege-

neracio o hipertrofia es manifesta per simptomes de milloria,

amb els quals nosaltres relacionem 1'estat dels malalts.

Pero es precis tenir en compte que hi han hipertrbfies del

fetge en el curs de la cirrosis, que no corresphnen a una rege-

neracio, sing que corresponen a l'augment del teixit conjuntiu

i a la degeneracio grassosa de les cel1ules hepatiques , ue ms-

ten ; i es evident que aquests processos poden determinar tin

augment de volum del fetge.
Entre les diverses teories, la mes acceptada es la que pre-

senta a la cirrosis mes que coin una lesio primitiva de la ccllula

hepatica, com una proliferacio secundaria del teixit conjuntiu

que omple els buits que deixen les cellules destruides. La cir-

rosis ja primitivament es una neoformacio de beixit conjuntiu

que ofega i destrueix secundariament le cellula hepatica
De totes maneres , els partidaris de l'hepatitis primitiva i

els partidaris de ]a teoria que afirma la destrucc16 de 1, cdlula

hepatica corn a proees secundari, no han arribat a un acord;
pero la teoria que domina es la que cgnsid^era a ]a cirrosis corn a
con5egiiencia cl'una destruccio primitiva.

Reconec que realment l'estudi histologic del fetge es den
practicar, perque aixi veurem aclarides i explicades en certa
manera els resultats de les proves obtinguts en villa.

El doctor Fernandez Pellicer ha plantejat evidentment un
punt de capitalissim interes. Diu el distingit company, que no
existeix cap prova que per si sola pugui determinar d'una ma-
nera global la insuficiencia hepatica. Es cert que el fet^ge es tin
organ de funcions multiples, i per aixo l'ideal fora estudiar to-
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tes aquestes funcions, una per una , per a poder arribar a re-

sultats practics . Pero ocorre que la majoda de les funcions en

(Inc interve el fietge, intervenen Lmbe molts altres factors, i

setnpre que es vulguin explorar les funcions hepatiques haurem

de tenir en compte que no es solament el fetge el quc cxplorem,

sino el conjunt total de les funcions.
_lixi ocorre en 1'estudi dels trastorns del metabolisme dels

hidrats de carbono que presenten els malalts hepatics.

Temps enrera , quan es desconcixia ] a miportancia que els

factors extrrhepatics tenen en aquest metabolisme, cs podia in-

tc.rpretar la curva de la glucemia despres de la ingestio d'una

quantitat de gluc^osa o levulosa , es podia interpretar la proves

de la glucosuria provocada , coin a prova especifica de la funcio

hepatica ; pero en I 'actualitat, que cps es coneguda en aquest or-

(Ire funcional la intervencio del pancreas , de cap manera no po-

dem admetre 1'especificitat hepatica d'aquestes proves I -.ixi,

en els malalts cirrotics ens resulta a voltes molt dificil dilucidar

o determinar quan els resultats d'una prova son deguts a lesions

licpatiques , i quan lesions pancreatiques i fins en gttina pro-

porcio shall d'atribuir a ones i a altres lesions els resultats, doncs

es ben sabut que les lesions pancreatiques coexisteixen d'una

manera constant en el malalts hepatics.

L'interessant en aquest respecte es en primer ternie conei-
xer he la funcio que vltilem explorar, i despres saber si en aques-
ta funcio cl fetge to tin paper especific exclusiu.

Les proves que en Man considera coin d' especificitat de les

funcions hepatiques , son: L'eliminacio dels colorants derivats

de la fenolftaleina , l'eliminacio dels pigments biliars, la for-

niac.io d'urea i la desaminacio deis acids aminats. D'aquestes

quatre proves que en Man considera coin especifiques . dugues

hap estat les que nosaltres hem pretingut investigar i cstudiar

amb tota cura : L'eliminacio dels pigments biliars i l'eliminacio

dels colorants derivats de ]a fenolftaleina. Les altres dugues pro-
ves, o sagui la de formacio de 1'6rea: i la dcsaminacio dell acids

aminats , encara que considerades coin especifiques , es el cert

que no han cristallitzat en una tecniea precisa que les faci d'r.pli-
cacio clinica corrent.

Reconec que es certa l ' observacio del doctor Fernandez Pe-
llicer al senyalar que la prova del rosa de 11tngala no tradueix
petites lesions hepatiques , i que quan el resultat d,e la prova
tradueix lesions , aquestes son ja de consideracio . Pero de totes
maneres ] a prova ens propbrciona dades que no son certament
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despreciables, sing al contrari, de molta utilitat en el meu cri-

teri.

Tamhe s'ha referit el doctor Fernandez I'ellicer a la prova

de la hilirruhincmia c<msidera nt-la com a mes sensible que la

prova del rosa de Bengala. :Admctp quc aixi ST-1.11, pcr() no en
absolut, puix Si en certes afeccions hepati(jues pot reflexar flies

sensihlement els trastorns, tambe es cert glue en altres casos es

menvs sensible.
Ila express,-.t el distingit company ]a sera estranve<a de que

considerem bilirrtthinemies normals les que oscilden entre una

i dugtles unitats. Jo en aqucstes, les considero sospitoses, pero

em reservare omit de reconeixer-les-hi una relacio pltologica,

i quan m'acusa una unitat, considero el us com a C( inpletament

normal.

III ha que tenir en comptc quc les unitats es fixen Per asse-

nvalar on limit general i que cada cas to caracteristigties pro-

pies, poguent-se ti'.)har malalts d'una o dugues unitats. sense

trastorns hepatics III processos d'emolisis.

En quant a la intervencio del sistema retfcul-endotclial en la
formacio de hilirruhincmia, res no haig de dir, perque es una
intervencio denIostrada, i en ]'actualitat per tots adm'esa.

I acaha reiterant el meu agraiment als distingits companys

que m'han honorat amb la seva interverncio.

DR. JOAN F0NCuBFRTA I CASAS : "La prova de l ' cliniinaci > de

la fenoltetracloroftaleina en clinica."

DR. NocuFR-MoRf:: "Sifilis i mortalitat infantil."

DR. PERE _IIART1NF7 i GAIZCIA: "La mortalitat en els infants le-

gitims. Aspecte general del prohlema."

DR. LLCIS SAYE: "La Profilaxi de la Tuherculosi a la pritnera

infancia i la vacunacid antituberculosa de Calniette Gue-

rin (B. C. G.)

DR. B. RODRIGUFZ I ARIAS: "Malaltics nervioses i mortalitat

infantil."
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DR. 1MZAN.uEi. SALVAT i ESPASA: "Mortalitat infantil per tuber-

culosi a Catalunya."

I)R. S. DEXEUS I FONT: "Mortalitat fetal."

I)R. R. CARRASCO r FORy1TGuERA: "Fisopatologia exploratoria

de metabolisme hepatic dels glucids."





SECCIO QUARTA

DR. JAUME PI-SUNVER BAVO: "Les respostes insuliniques en

1'exploracio hepatica."

Discussio: Dr. R. Carrasco Foriniguera.

Com ha dit el ponent, la hiperglucemia inicial insulinica es
expressio de la riquesa del fetge en glucogen.

Cal tenir en compte que es possible que un fetge malalt con-

tingui prou glucogen perque en la prova es produeixi hiperglu-

cemia, i sohr.tot es possible que subjectes amb fetge sa o al-

menvs funcionahnent eficaq, sigui prou pobre en glucogen per-

que en la prova no es produeixi hiperglucemia. Es possible que

determinades condicions alimenticies permetin reduir a tin mi-

nimum les causes d'error esmentades, de manera que aquestes

observacions no constitueixen pas una critica purament nega-

tive, sing una orientacio per a noves investigacions que perme-

tin de prensar mes el valor del metode.

Discussio: Dr. F. Gallart i Monies.

Si la hiperglucemia se'ns presenta com u,n signe d'insuficien-
cia hepatica, aleshores cal pensar que la hiperglucemia, tan
constant en els cirrotics, ha de cercar-se-li tin altre origen, tal
vegada pancreatic.

Rcctificacio: Dr. J. Pi-Suer Bavo.

A l'observacio del Dr. Carrasco :
Es evident la complexitat de factors que poden intervenir,

i que dificulten la lectura de la prova.
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Com he dit , parlo nines per una vintena de casos de Bi.irger
i una vintena meva. No es poden fixar amb aixo les causes que
pollen intervenir.

Referent al regim previ , alguns dels malalts, pensant en aixo
han estat sotmesos previament uns (lies , a tin regim ric en glucids.

A 1'observac)6 del Dr. Gallart :
En la meva estadistica , efectivatnent , no hi han cirrotics. En

la de Burger , n'hi han 8, greus, amb no nlitja d ' hipergiucenlies
de 2,7 %, es a dir , practicament inexistent . El valor que aixo
pugui tenir, :1o ho se.

DR. F. GALLART 1 VIoxrs: "L'estat actual de la insuficiencia

hepatica en clinica."

Discussio: Dr. J. Sala Roig.

En el que respecta al fons de la ponencia del Dr. Gallart
no One res a objectar. Crec coin ell, clue de la insuficiencia he-
patica se'n sap poc i se'n parla massa.

Dec, pero, fer certes reserves a un detail d'ella, exposat en
el paragraf que en lletra cursiva i referint-se a la prova del Rosa
de Bengala din :

Lax cirrosi de Lacnnec, nlalaltia grcu, no dorm gees de re-
tencio, o cs tan Invoainna que Acrd la .ceza valor.

.Aquesta conclusio, feta del treball de U illcnuu fet sota la
direccio de Fiessinger, podria fer pensar al lector que a.quell au-
tor en els setts malalts de cirrosi, no troba mar o sols rarament,
valors de Rosa de Bengala superiors als normals.

Pero no es aixi. Examinant la casuistica de \Villemin, veiem
que els sews cirrotics, exceptuant-ne tin de sol, presentee xifres
de Rosa superiors a 3, que en alguns casos arriben a valors al-
tissimTs, superiors a 15.

Posteriorment, en els sews treballs successius al de \Ville-
min publicat en 1927, la eonfianca que Fiessinger concedia al
R. de bengala com a inkode d'exploracio hepatica, rio ha fet
mes que augmentar, taut, que en la seva publicacio de Les Lc-
oils du dinlanehe 2.a serie, 1930, exposa tun cas de diagnostic

dificil en el que per la sola troballa d'una xifra alta de Rosa

Bengala es compromete de ferm a establir el diagnostic de cir-

rosi hepatica, cosa que fon plenament confirmada.

En el mateix treball afirma que el R. de Bengala es de gran
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importanci<: pet diagnostic de les hepatitis escleroses (nom amb
el qual ell denomina la cirrosi hepatica), conclusio diferent de
la que podria deduir-se en llegir el paragraf reproduit prece-
dentment.

Acabo felicitant al Dr. Gallart per la seva magistral exposi-
cio, i li prego que vulgui veure en aquesta meva intervencio sots
el desig de donar el seu valor a una prova que, encara que no
ens resol totalment el problema de 1'exploracio funcional del fet-
ge, ens (Iona dades cliniques de gran utilitat.

Discussed: Dr. Jesus d1. Bellido.

Certament, la manca d'orientacio eficac de l'exploratoria fun-

cional negativa es deguda a les incognitos que tenim a la fisio-

Iogia hepatica. Pero avui, si no coneixem ben be les funcions

del fetge, hem pogut establir entre elles dues categories : la

de les funcions exclusivament hepatiques, i les funcions en les

quals cl fetge collabora amb altres organs, condicionades, pero.

per les exclusivament del fetge. Per tal motiu augura tut gran

esdevenidor a la prova de la hiperglucenna inicial insttlinica, que

tracta d'explorar la funcio primordial del fetge.

1)iscuussid : Dr. R. Carrasco i Formiguera.

El Dr. Gallart ha (lit quina pot esser 1'explicacio de la hiper-

glucemia fregiient en Ia cirrosi hepatica, I coin aquest fet pot
for-se compatible amb la hipogluccmia propia dc la insuficien-
cia hepatica externa.

l:ns casos de cirrosi presenten hiperglucemia perque la lesio
hepatica coexisteix amb una lesio pancreatica que es causa d'una
diabetic mes o menus lleugera.

:Altres casos poden prescntar-la perque 1'extasi circulatori a
riivcll del sistema porta, pot esser causa del trastorn funcional
del pancreas.

:Altres poden presentar-la perque I'obstruccio de ]a circulacio
porta, dificulta 1'arrihada d'insulina a la circulacio, a desgrat de
In ilormalitat anatomica i funcional del pancreas.

En quant a la hipogluccmia, els mateixos trehalls experimen-
tals que I'han presentada com, a expressio d'insuficiencia hepa-
tica extrema han demostrat que es proclueix tan sots quan aquest
caracter extrem arriha a un punt que es gairebe impossible tro-
bar en la clinica.



-13 Slse Congres de Metges de Llengua Catalano

Dn. JAcrNT VILARDELL : "L'exploracio funcional del f etge per

la sobrecarrega de bilirubina (prova de V. Bergmann- Eilbott) 11

Discussio: Pi Sitiiicr A.

Fa uns vinticinc ant's varein poguer demostrar la fixacio pel
fetge dels productes de la desintegracio hemoglobica. La rea-
litat d'aquella fixacio ha estat despres repetidament confirmada,
i avui se 1'aprofita per proves cliniques de la capacitat funcional
del fetge, sobretot provocant una hiperhilirrubinemia experimen-
tal. Seria potser util fer aquestes investigacions servint-se de
l'hcmatoporfirina.

Discussio: Dr. Testis M. 13ellido.

'rroha encertada la idea del Dr. Pi Storer do fer experiencies
cliniques sobre 1'elahoraci6 pel fetge (le 1'hematoporf ring, cu-
rant, perb, d'evitar la seva toxicitat especial deguda a ]a fluores-
cencia que presenta.

Fa present al Dr. Wardell la diferencia, des del punt de
vista biologic, de les proves unicament hepatiques, corn la de
Burger (hiperglttcemia insulinica), i les pigmcntaries, no exclu-
sivament hepatiques, sine depenents de la resta del sistema re-
ticulo-endotelial.

Rectificacio: Dr. L'ilordell.

Confesso que els trehalls realitzats pel Dr. Pi Sti cr fa 2

anus, en aquest sentit, cren per mi desconeguts.

La injeccio d'hematoporfirina pot esser d'utilitat per la in-

vestigacio despres del comportament del fetge davant d'ella.

Potser tambe ho seria el mantenimcnt de la hiperbilirrubine-

ntia constant, cercant despres en l'orina la bilirrubina i urobilina.

Aixi podria estudiarLse en l'estat fisiologic, el mctabolisme dels

pigments.

El Dr. Bellido fa remarcar que en l'eliminacid de ]a bilirru-
bina no In interve solament el fetge, stud tambe el sistema re-
ticulo endotelial. ;1ix6 ho fem constar tambe en la ponencia, per
be que les experiencies de Kanner ja citades, han demostrat que
el paper fagocitiri del (lit sistenia, tenia llbe unicament quan la
hiperhilirrubinemia era molt intensa, no tenint cap a(66 en les
ictericies lleugeres.
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:\cabo agraint la intervencio dels Drs. Pi i Bellido, que han
servit per donar relleu al meu treball ^ per proposar una orien-
tacio que possiblement podria esser de ;ran utilitat per com-
pletar els coneixements que avui tenim de la funcio pigmentaria
del fetge.




