
i,:A PROVA ENI'ERI:MIENTAL DE L'ENTRIE_'I'

1-I I I'O F IS:ARI POSTERIOR EN 'I'OCO-G I \I:COLOGIA

Pzis Drs . A. PUJOL I E3RULL i ALBERT PONJOAN

E1 diagnostic de 1'embaras, s(r,ln-etot durant els cinc primers

mes+os, en general facil perque 1'"tcuiuul de signes assolcixen tin

valor patognumic, es troha, a voltes, tart rublert de dificultats

gttc, clinicament pot fer-se impossible, i per taut es indispen-

sable dcmanar auxili al laborato.•i. Aquest ha proporcionat una

sole de mctodes que pc(luen de coniplicats en Ilur maj^oria, com

n'es tut exemple palmari In celebre reaccio d'Abderhalden, les

(Is' Outtke, Dienst, Adlershcrg, Reid i Hunt, i ultimanient els

mct(,des hernionals de Zondeck i Aschheim, aquest d'un valor

incontestable, pero dificil de portar a la practica.

EJ diagnostic mitjancant els Rigs N, ntalgrat les tccnigties

flit inianient prcconitzades de his del i<idur potasic que to la
virtut de fer opac Pou en les pri+ncres setmancs, es tambe me-
tode infidel i sohret:it la majoria dels nictodcs emprats, quan (1,-
nen satisf leek), Bitten solatnent si hi ha ember,-'Ls o no n'hi ha,
peril no ildtistren respecte a la possihle coexistencia d'un quist

anib I'cmharas ni (l )nen diagnostic diferencial entre I'einLaras
uteri i I'extrauteri, ni (le 1'embaras normal amb el que conco-
inita ainb tin fibromioma

Per ohviar aquests inconvenients se li va ocorrer a Ziirrincz
(Zentralblatt fur Gynakol n.° 12, 1028) utilitzar c()in a tnitja
diagnostic la injeccio intravenosa d'una petita quantit;t d'extret
do lohul posterior de la hipi,fosi, amb el qual s'obte tina contrac-
cio energica i sostinguda de la matriu clue, apareix rapidament
per dcsapareixer a ]a poca estona, sense deixar rastre, i sense
cap molcstia, ni trastorn.

Clt:manient, el Prof. Reeb (l'Estrasburg ha repres la giies-
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do confirmant en tuna sole de casos clinics les dales de ()i >rrincz.

Sentint nosaltres les mateixes dificultats en In practica dia-

ria, sentide:Sarrest per tots cis toe,)- inccolcgs, 1'h: vent portada

a la practica, tenint' la actualment en curs d'estudi intensiu, peso

podem aiirmar per 1'experiencia recollida, que es el niitjit de

mes valor practic i mes senzill de. tots cis que s'han proposat i

practicat fins a in data. I pe.r tart, convenquts de la seva sen-

zillesa a 1'enr,ems que de Ia seva inoctfitat, aixo fa que l'adop-

tem sisteuiaticantent en els casos de duhte diagnostic, i aproti-

trun I'avinciitesa d'aquest VIe Congres de lietges de l,lengua

Catalana per vulgaritzar-lo, aportant el fruit primerenc de ]a

nostra expeniencia.

Tccnica.-Sense cap pneparacio previa de la malaltl, en e]

despatx o en el dispensari de 1,1Io pital, amh una xeringa car-

regada amh o,5 gr. d'estracte hinofisari posterior , s'in]ecta en

un.a versa de Ia flex urea del hrac 4/ 10 de c . c. ; uu rellotge per

controlar el temps ; es fa el tacte bintanual, observant entre el

20 1 c1 do cegons els egi.icnts fenimieus : desaparici6 rapida del sig-

ne d'l legar quan existeix, desaparcixent in disjtmcio del coil and

el cos de 1'6tcrus ; aparicio d ' una onada contractural de tot el

cos uteri que pren una consisten -i a llenyosa sense que ]a pa-

tient sent] cap dolor ; la utatriu conserva (en cas d'embaras) la

consistencia lietrca de 5 a 7 ntinuts , passats, cis quals un lleuge-

rissim (hl-,r, que alguna malalta traclucix coin gaues d'anar de

ventre , inicia un canvi (le la eontractura tonica per un cionisnte

discretissim que va estovant la niatriu fins a reintegrar-la al seu

estat d'cstovament pritnari o d'abans de 1'experiencia , desapa-

reixent definitivament tot estat contractural i sense que en cap

cas s ' hag.i cotnprovat el tees minim pcrjudici ni p-r la mare ni

per 1'ou.

En (, !, s cases do con x istencia de tumor guistic o solid formant
COS rush 1'uterus, la tumoracio acompanyant no participa de la
contractura , restant absolutament inerta coin recta inert 1'uterus
en els casos de no embaras i en cis tacos de simulacio del ma-
teix. c -,)iii per exemple un migma reblanit.

Les dificultats diagnostiqu.es sou a voltes extremades, en
l'einh: ras ectopic en el qual la matriu es comporta coin si con-
tingues una vertadera nidacio, fabricant fins i v t una caduca per
1'expulsio de la qual podem fonamentar el diagnostic d'emha-
ras ectopic.

Interessantnos aclarir que es el que passa en un embaras tu-
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bane inicial (I'uterus petit no estovat en una pacient que porta

moltes veta(es nomes el retras d'una regla i la contractura (le

la qual, provocada per tin massate exploratori, es impossible

('nl)tenir, hcni volgtit esbrinar visualment, a mes (lei tacte, quins

fcnoiu ns tenen linc en fer la prova de la hipofisina, injectant-

la durant el curs ('una intervencio laparatomica.

Escollides dues malaltes, una amh el diagnostic clinic de

mir,ma uteri i una altra tin cas de ruptura tuharica per emha-

rits ectopic, varem poguer controlar en la malalta del fibroma

una indi f crencia absoluta al reactin, conservant el tumor la ma-

teixa eoloracio i consistencia durant tot el temps de I'experien-

cia i de la intervencio. En la malalta de la gravidesa ectopica als

^')o segons aproximadament, la matriu s'isqueunia, adquirint una

consistencia dura, que va persistir durant 6 minuts. Posterior-

ment hens repent I'experiencia en 7 casos mes, i en tots ells la

hipofisinta ens ha resoit el problema a satisfacdo en els casos

('cmharas, en els de tumor i en els d'emharas i tumor. L'expli-

cacic'' causal (e1 fenomen rio esta prou aclarida, si be Reel) i
Kiistner (Zentralhlat J. Gyn, 17, 1020), creuen que es deguda a

la ncoformacio muscular acompanyada de vascularitzacio luxu-

riant en els casos d'embaras que donen a la matriu la seva ha-

hilitat contractil (Iue no to en cis casos de mioma, nosaltres

creeim, adhuc admetent la test de Reel), que deu existir alguna

influencia hormonal en, relado amb el oos groc, i ja fa constar

el mateix Reeh, recolzant-se en els trehalls de Knaus, que el

cos groc gravidic juga tin paper protector vis a vis de 1'extrr.cte

hipofisari posterior. Sembla (sense que poguem afirmar-ho), per

la nostra experiencia feta en l'embaras ectopic inicial rtomput,

en cl qual la matriu es va coml,ortar ('una manera franca, en-

cara que no tunnultuosa, corn en el cas de 1'eml arcs intrauteri,

el qual indueix a creure que no AS la hiperplasia muscular sola
la productora (lei fenomen, sing acompanyada d'un estimul hor-
nional.

No hem tingut ocasio d'assajar 1'experiencia en els gratis
hipertensns i ]es cardiagtites en els casos dels quals podria fun-
dar se tin principi de contraindicacio per 1'aeci6 de la hipofisina

-sohre el sistema vascular, pel que Reel) preconitza la substitucio

de la hipofisina per la hipofamina o l'exitocina.

.a hens (lit abans que el metode no presenta cap inconve-
nient per la mare. com tampoc en +e cap pel producte de la cone
ccpci{5, degut a l'accio passatgera de la minima dosi emprada,

1'acci6 protect'ora del ors gcoc gravidic 1 a la facultat d'adap-
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tacio que to l'organisme, el qual suprimeix en ]a zona uter-

placentaria el martinet sanguini que podria esser causa d'he-

morragies inter-utero-placentaries que clecolessiu cas que

no succeeix, Iota vegada que s'ha fet 1'experiencia criminal de

forcar les dosis amb mires ahortives de concloure que, restant

fidels a la dosi adoptada de 4/10 de c. c. d'hipofisina, el perill

de trastorn hemorragic, ovul placentaris, son equivalents a zero.

Per tot el (lit anteriorment, nosaltres creiem, i perque ho

creiem hb afirmem, que el metode de Cdrrincz es el procedi-

ment mes senzill i mes eficac per aclararir els dubtes o impoo-

sibilitats diagnostiqucs en els primers mesos de 1'cmbaras, i que

a'no tardar el metode, les primacies (lei cjual portem avui al nos-

tre Cring.es, 7 anvs interromput, sera adoptat en la practica cor-

rent en toco-ginecologia.


