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Des de fa uns anus pot dirt-se que s'ha dcclarat la guerra a

linter, puix, degut a una forta campanya encaminada a demos-

trar que filter sol no serveix de res, i a 1'ensems pbt esser un

pe° ill pel dia de dema ; _,on molts els que potser sense fer

cap estudi de comprovacio i sols c;uiats per la popularitat dels

ncros dels que porten aquesta campanya, extirpen sistematica-

ment litter (quasi sempre pel procediment subtotal), convencuts

que en realitat fan el millor que hi ha a fer.

Corr (lic, avui son segurament en majoria els que creuen

que es millor extirpar-lo, pero tambe sour encara alguns que
crricm que en malts casos, no cols iio es necessari, sino que es
millor deixar-lo.

Existint, doncs, aquesta disparitat d'opinio, he cregut oportu
aprofitar l'ocasio del Gbngres, en que es tnohen reunits gineca-
legs i cirurgians de totes les regions de llengua catalana, per a
parlar i discutir terra tan interressant.

Crec que no cal dir res dels casos en que es possible con-

servar uua part, o tot 1'ovari. En aquest, alguns estem confor-

mes en deixar litter i altres en deixar una gran porcio del ma-

teix (histerectumia ftndica), amb e1 fi de que continui la mens-

trnaci.i i evitar aixi els trastorna de menopausia quirtrgica. Tani-

poc haven de parlar del criteri de deixar tin ovari, extirpant

litter, puix esta demnstrat que aixo es perillos I inttil. Inttil,

perque l'objecte que es buscava en seguir aquesta tecnica, o sigui
conserver la secrecio interne i evitar els trastorns de menopau-
sia, no es uses que una illusio; per a que aixo tingui Iloc precisa

conserver tambe litter. Perillosa per la facilitat amb que l'ovari
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degenera, donant mole-ties i d,-,Iors iue obliguen a reintervenir.

Son molts els Casos que podria exposar denuistratius del gue es-

tic dielit. peril crec que pile excusar-mein pCrgue% a ben

tots n'hauran tingut flies ('tin, i per tant, es probable que, igual

gue jo, fa ja temps haven abaudonat aquesta tccnica.

Em proposo sots ocupar-me de la conservacio de 1'uter sense
anexes.

Els ponents (let Congres de Cirurgia de ]'anv 1021 dCicn gue
"en cas de lesions anexials dobles, completer l'operacio amb

Ia histcrectomia, i aixi suprinieixen on organ inutil, i a voltes
Iacrillus". .\giiesta idea s'ha an2t extenent tant, potser (Fula

nianera niassa rutinaria, que avui son molts el* operadors que
quaui tenon d'extirr,ar cis anexes, practiguen tambe una histe-
rectamia suhtotr.l. I .xcuso dir que en parlar aixi, cni refereixo
als casos en els guar pot escollir+-se entre conservar liter o ex-
tirpar-lo, Cs a dir, que les dificultats tecniques no obliguen It
la 11II terectcniia, ni les complicacions son (le les que fan neces-
saria la histerectouiia total, anib I'objecte de deixar till drenatge
o no taponament pelvi-vaginal.

to crec que ]a conservacio de Triter sot no nien ix el des-
credit gtie se 11 ha voigut (lunar. El nostre malaurat niestre Doc-
tor :llvar Esquerdo era partidari convencut d'aquesta conserva-
cio, o :igui, 1'opcracio de Lawson-Tait, i el fet d'havur treballat
anib ell durant setze anus en l'Hospital de la Santa Creu i haver
io continuat enipleant aquesta tccnica, fa que sumin nioltes dot-
zencs les nialaltes odiscrvades, i per tart que pugui tenir on cri-
teri format; criteri per altra handa reforgat pe] fet d'haver jo
practicat nioltes vegades la histerectoniia i haver pogut observar
m 1altes operades per altres distingits conipanys. Es per aixo gue
faig tneves les idecs exposades pet professor Villard en tin tre-
ball pulaicat en la Revue Francaise de Gvnecolpgie et d'Obstc-
trique, any 1927, on diu : sempre ni'ha cridat 1'atencio el fet de
(In(" les nialaltes opeirades per nil en una epoca en quC ]'operacio
de Lawson-Tait tenia gran fama, presentaven tin niiuinirnt de
trastorns funcionals i es trabavcn minor que les nialaltes his-
tcrectoniitzades amh conservacio d'un ovari ; per aixo actual-
went i haix la reserva (Id que 1'esdevenir em ptigui denin,strar,
faig la C ncltisio tuia mica paradoxal de que en la maxinia d.in-
servacio de ]es funcions endocrines, aixo es, conservant un ova-
ri sal o litter so], arnb ]a conservacio d'aquest es to el mininniin
de menopausia quirurgica , i per taut. es superior a la conser-
vacio de 1'ovari sal. Crec, doncs, Bite ]a conservacio (le fitter es
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dcu rebahilitar perque assegura un millor equilibri organic, i

mante de manera mes perfecta la disposicio anatomica pelviana.

Una de lei objeccions que s'han fet contra aquesta manera

de procedir, es Ia que es deixa '_in liter arch lesions inflamato-

rics. No cal dir que si tan malament esta Titer, den, extirpar-

sc : perm no :ohlidem que en el moment de l'operacio es tracta per

regla general, de lesions inflaiuatories molt millor<:des, puix es-

collim el temps oportu per intcrvenir; i que despres de 1'extir-

paci6 de trompes i ovaris, inter disminueix de tamany, les le-

sions de metritiis s'atenuen, i semhla que passa amb la matriu

una Cosa pi raguda a 1'observat gels urolecs, que veuen curar

ics lesions vesicals despres d'una nefrectomia, per lesions in-

fectives.

Per no molestar la vostra atencio exposant casos clinics, el
que potsor resultaria massa llarg i monoton, em limitare a p, r-
lar del conjunt de fets ,observats i oomprovats per tots els parti-
daris d'aquesta conservac16.

Quasi totes les malaltes en les quals es deixa 1'uter sol, tenen,

dins els dos o tres primers dies d'oporades, inetrorragies, no. molt

al;undants que Buren tres o quatre (lies : algunes molt poques,

ccntinuen menstruant; els trastorns de menopansia quirurgica

no son en general molt molestr,s ; el sentit genesic es conserva

be: i l'estatica pelviana es mante norm,-l.

Com he (lit, quan s'extirpen els apexes i esdeixa 1'uter, son

moltes les malaltes que dins cls dos o tres primers (lies tenen

alguna metr; rragia que ens isembla que pot esser deguda a una

congestio de Titer p-oduida de manera reflexe en seccionar els

nervis de l'ovari. Mai no to importancia, ni coin a quanti-

tat ni coin a durac16

Algunes vegades ]a menstruaci6 persisteix en, forma de tal,

es a dir, no es tracta de metr,-)rragies mes o menys periodiques

que podrien esser degudes i.un liter metritic, sin6 regulars i
c:)nservant tots els caracters de la menstruaci6, que a voltes
Jura molts ntcsos. i recordern un cas que als ties anys d'opera-
da enc ra re-lava normalment.

Aquests fets, que no (leixen d'esser insolits i estan en con-
tradiccio ::mb les idees modernes, es poden atribuir a varies cau-
ses. Una d'elles es l'existencia d'ovaris supernumeraris ; la qual
cosa constitueix una eventualitat possible, pero molt rara, puix
jo no he pogut comprr;var-ne mai cap. Altra causa esta en la
pcrsistencia de restos d'ovaris; i es en la que trobern una expli-
cac'o mes sati:factoria del fet. Recordem que en les intcrven-
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clogs per anexitis, en desfer adherencies, amb facilitat cs dci-

xen ti,,)ssos de teixit ovaric, enganxant al peritoneo, a la cara

posterior del ]ligament ample, cap al Douglas als voltants dell

1ligaments uter-sacres, i altres vegades queden restes al pinsar

i secciomar el (ligament infundibul pelvic, on l'ovari esta forta-

ment enganxr.t. Ara be, la persistencia d'aquests restes d'ovari

ens explica els, fets de que parlem. Mentre el tr,,s que queda to

vitalitat, persisteix l.a menstruacio; si passats uns mesos aquest

tros d'ovari es desnutreix i s'attofia, desaparcix la menstruacio

i al contrari, si que;la ben nodrit i es regenera, la menstruaci()

pot durar molts anus. Per ultim, s'ha parlat de menstruacio

sense ovari ; idea que sustentaven Pcuzi, Richelot i Delbet, sense

donar una explicacio del f et. Avui, clar esta que, donada 1.1 im-

presicio quc tenint referent a les causes de la menstruacio, no

ens podem ap)iar amb arguments ferms, pero, diu Villard, no

sembla pas impossible que el sistema nervios de la vida vegeta-

tive, baix la influencia d'antigues i repetides excitacions, pugui

reproduir actes com la congestio periodica de Triter, Son fre-

g6ents els casos d'hemorragia periodica compleanentaria (nasal,

rectal, etc.) en malaltes castrades. Per altra part, admetent que

la nu nstruacio esta condicionada, per l'ovari, la qual coca

es indubtable, avui no es impossible admetre que 1'absencia

d'aquc:-ta glandula cs pugtti suplir gracies a l'activitat d'una al-

tra glandula endoorina.

Tot aixo, avtti per avui no passa del terreny de ics suposi-

cions, pcro el fet de la pcrsistencia de la regle, val la Pena de

recordar-lo, i crec que es un argument en f avkir de la conser-

vrcio.
Ilavem )l;servat tambe en les nostres malaltes que en gene-

ral cis tractorus de menohansia tenen poca iiuportancia, son molt

atenuats quedant moltcs vegades redttits a sofocaciony i esgar-

rifances insignificants i transitories. Aquest fet es molt interes-

i ant, Sol-rctot si es co^npara amb el que passa en les histerecto-

nritzades, fet que avui no fern mes que posar-lo de relleu sense

v^ lguer explicar,-lo, puix si he s'ha parlat d'una secrecio interna

uterine, es la veritat que l'existencia de la glandula endometrial

es molt discutida. Sigui pel que sign, es la veritat que la Bona

jove a la qual se li lia c )nscrvat fitter sol, encara que no meus-

trui, no presenta en general grans trastorns de mlenopansia, i

es troha en un eq'uilihri fisiologic t psiquic molt superior al de

la histerectomitzada.

Referent al sentit genesic es dificil poder orientar-se, puix
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l'intcrrr^^^atori es delicat, i les resueostes no sempre del tot da-

re; ; no olystant, amb la c,ntservacio de 1'uter queda mes intern e

el sistema nervios simpatic, la goal cosa sembla que ha de pro-

duir nxnys perturbacions que la histerectomia.

I,'estatica dels organs pelvians es indubtable clue <anh la

conservacio de 1'6ter es nrante molt millor. Aquest queda en el

sell lloc normal. els ]ligaments nxlons continuer desetitoetuvant

cl sell paper, i els lligament:; amples poden esser reconstructs.

Totes aquestes aventatges cnmpara-des amb les de ]a histe-
rectomia, ens fan creure qua la ronservacio de. Toter no ntereix
cl dcscredit gue se 11 ha donat, peso per donar-li mes valua val
la pena d'analitza r les objecci(,ns, mes o menus teoriques, clue
s'lian fet a tal procediment.

it gue conserver I'titer en casos d'anexitis es peril]osS'ha d'
perquc esta infectat. Referent a aiso, ja havem donat ]a rostra

opini(): si 1'6ter esta molt malalt den extirpar-se, pero recor-

dem, coot he, dit abans, gate quasi sempre, en el moment de 1'ope-

racio, lc: ]csinns inflamat6ries estan mcIt mi11nrades, i per taut.

la inf ecci., atenttada, i qua n! tltes lesions metritiques es curen

till cop extirpats els apexes, 7a que arch frequencia ]a lesio ute-
rina esta sostinguda per infections repetides que venen de les

trompes, puix sons dubte en elles hi ha el foco infcctiu. Supri-
mit aquest i no reinfectant-ac, 1'u.er, acaba per curar-se quasi

:^entpre cspontaninntent, i si no. o,i suficients algunes cures, que
llav.nrs pruden practicar-sse intpunentent.

S'ha dit tambe que c<mservar l'fiter sol es infitil, puix ]a seva
atrofia equival a la histerecttmtia. Pcl que nosaltres havem pogut
contprovar, aquesta ahrmacio no es pas del tot certa. Es veritat
gtic Triter retorna, s'atrofia una mica. pero tnai tart que pugui

cr,ntparar-se a la histerect, mia ; i si aixi fos, es tractaria d'una
a:trotfia lenta, cosa molt diferent de ]a supressio brusca, i que sells
duito permetria a l'organisnte rota ac„modacio progressiva.

Per ultim, s'ha clit tambe que l'titer privat dels ovaris, encara
(Iue no ocasioni cap trastorn ni dageneri, no servelx per res.
Aquesta afirmaci6, avui, p,)tser la trehem una mica massa abso,-
luta. Es veritat que els conciNeill ents que tenim sohre fisiologia
de ]'aparell genital no son concluents i estan quelcom en contra-
diccio ;unh els fets per nosaltres observats, pero precisament per
aixO creiem que aquesta afirntacio °s massa absoluta. Qui ens din

(Inc dintre tin temps no es dentnstrara 1'existencia tie 1'avui sos-
pitada glandula endonietrial i de la secrecio interna de l'titer, de
la clue tart es parla -- Per P^,r a la degeneracio tampoc den extir-
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par-se Triter, pttix cr cls casos d que parlcm, quasi scniprc es

practica la subtotal, i per tart es deixa el coil, floc aqust, coin

tots sabem, on es desenrotlla el crcnc amb una fregiiencia molt

mes gran que en el cr,s, encara que aquesta es desminueixi antb
la destruccio de la nntcosa, la gttal cossa vol dir que per poi, a la
degenerr.cio deuria practical- se la total.

\osaltres creiem que a priori 1'6ter sa no deuria extirpar-se

ntai, i el matcix (lit(, Villard no comprenem cant tin cirurgia

practica en una dona vella 1'ex6resis dun tumor d'ovari bilateral
i conserva tin titer senil (aixo es veu amb fregii.encia), i en canvi

en una dona j ove es decideix tot seguit per la histerectomia, es-

sent aixi que inter era perfectament conservable

Per acabar i com a resum direm : que segons l'observat per

nosaltres, la conservacio de l'titer sol quan aquest esta macros-
copicament i relativament sa, no es cap mala operacio i to les

aventatges sscbre l'extirpacio de que a vgltcs es conserva la wens.

truacio, els trast<rrns de nu'nol)Ansia quirurgica son molt ate-
nuats, l'estatica pelviana es mante normal i el sentit genesic sem-
bla no sofrir grans alteracions. Les lesions anexials deuen fer

precisa l'extirpacio de tronipes i ovaris, puix quan pot deixar-se

tin ovari, el fet de conservar 1'6ter, assegura el gue continui la

menstruacio. Per tiltim, quasi es in'til for constar que la dona
den esser Jove per beneficiar de tot el que he (lit.


