
CONTRIIBUCIO _A L'ESTLJDI DE L'ECL_AMPSIA

Pcl Dr. JOAN CROS FORNE

l"a tretze anvs , el men mestre Dr. 11. Guilera presenta a
1':Acad(`ulia i La.boratori de Ciencies Mediques de Catalunya, un
trcl)all titulat " Fsclannpsia puerperal ", on es manifestava parti-

dari del t°actaruent nuddic reconvinat per Stroganoff , jtint en
al-1111s cases anlb la sangria , els resultats obtinguts en els cases

Presentats en (lit treball . feien dir al Dr, Guilera "que avui per

aVul creiem p(}der aconsellar coin a ben acceptable 1 coinode
d'aplicar ", i avui, dcspres de tretze anys, diem perque els resul-

tats ol)tinguts en hi obliguen , que el procediment preconitzat per

Str-'alofl combinat a voltes alnb el de Dublin i ] a sangria. fs

c] que millers resultats Bona, tant per la mare coin pel fill, puix
c(,ni veureu en la inortalitat tail fetal com materna, no hi ha cap
dell procedirs terapeutics recomanats com son el cloroforin,
veratruin viride, piiocarpina, etc., que dongui tins resultats coin
(is abans (lit".

La nostra estadistica compren i8 casos sobre 2264 parts en
ci periods co mpres entre i de gener de 1923 a 30 de desembrc
de 1920, Cl tart per cent d'eclampsies es en la nostra estadistica
nlcs elevat quc ell altres . mentre nosaltres trobein tut 0'79 %.
Ucpanl Inn a till cos, per coda 233 parts , Vinay troba en 390,568
parts 1401 eclampsies , 0 sigui , 0'38 %. Leidenitts i per 166
parts, "l'aruicr I per 940 parts; si be 18 casos no basten per afir-
m ar conclusions , creiein que son suficients per format criteri. i
nisi nosaltres veienl ctnn altres aute,rs que el major contingent
do casos son els atr:cs intrarparttun , a 1'ensenns que les edats os-
rillen cntre cis 17 i 36 anvs, i dfonant- se mDeis en printipares quc
en nntltipares ; en 13 cases help observat que tenen placenta
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gro^s•t, cssc'nt cl Va.ss.ernlann nc^^:Mitt. Peril cl punt anlh ci l^1'.ill

(lisc`ellcli) coulpletament , es en cis re^ultats dcl tractanlent medictl.

tll('tltre ^tllnke, en O cag .% s tractats nle'dicallnellt tlll'gue

15,78 % de mortalitat matcrna i till 53'88 de mortaltat fetal

nlni cntre 193 caws (1111 c,)uprovat- un 17 % (Ic nulrtalit" : t ill'"-

terna i tin 3<)'8 io de mortalitat fetal amb tractanlent ohstctl-

contra till 21'6 31'6 ° amb tractament ptu-anlcnt nledre.
/o^

1)uhrsseu, welt el mctode Stroganuft i st_ngrla, ttnguc en 84 Cl

;os
una mortalitat nlatcrna de $'p %• Lachapelle , Pajot, Baill\

donee una mortalitat materua d'un 4o a 50 %. I . ohhein. 1111

l)acls, it" 12 ' ° ^ Lei(lenills, 111
19'38 %• "C<: rttier, stn 30 o0 5 .

II in selula llll, tin I0,8
°t'l .aucban, 1111 202 ^o• i'o

nnff , 111-1 I, .}o '/,,o• Ruvier . no "C' , i n:lsaltres ill] 0'0 pttix 61i,

18 casos sots n'hi ha till scguit do Mort . i ho in per septiccen

^'als
12 (lies do I'atac. IUmv estem tambe do lcs altres estadi^'u-

duc^s; t1uallt a mortalitat fetal, v111) 18 eclamptitlues , tenim

feats, d„5 d'clls morts . cl chic ens bun ill) (; 2 de nl"rtalita'

f etal.

Ob,cnvacio nitro. t . Part num . 290. Ingres. 17 - VII - 25. Primip;tra

21 all\'s.

I)iu la pacient (Ill(, el 29 de jetty tingue lleugera hemorragia que c.,

repetcix el 12 de juliol , i altra el 15 del mateix , petits colics uterins; se

li ordcna rcpos al llit, puix es tern placenta baixa; es fa contatge de glo-

bulsroigs que sbu 3.400.001 i 75 '/ Themoglobina , p wio amb cal(, no

to albumiua ni hipertensio ; el 28 d 'agost, a les 22'15, conlclilcen dolors de

part . l " I 20 del mateix , a les 8 hores pareix fetus viu de 3150 g ., .io cm. de

longitut. Placenta de 500 g., rclacio 6 ' 3: I a les 8'30 del mateix dia, pri-

lner atac (I ' eclampsia de 2 minuts de durada ; queda apneica, clanotica,

pupil -la dilatada . Retort) en si als 5 minuts. Sensihilitat normal moments

despres de passat l'atac. Tcnsio Ito RR . Se li administren 30 gr . de tut-

tura de Jalapa, i on enema i pocio amb 4 gr. de cloral , 2 gr. Bromur es-

tronci; It lcs 9'30 segcll atac; es rep:teix encnta per no haver fet efecte el

primer; injeccio d'un centigram de morfina.

Tells-6 105 RR .; a les 11'25 terser atac d igual (luraclo que els an-

teriors , i a les 16 bores un altre centigram de morfina . Tensio 12o RR.,

pren aigua lactosada, llet aigualida. Al segos attic, es recolliren per sonda

601 c. c. oriua amb molta albumiua, puerperi normal.

Obs. num. 2. Part num. 293 . Ingressa 29 de juuy de 1925. Primi-

para, 28 anys.

Durant I'estada a la MIaternitat , no ha tingut ni albumiua in hiper-
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unsi^i. El 4 de setembre, a les 19 hores, comencen dolors de part, tenint

I1„c aquest a les 2130, amb mn fetus de 2'850 gr. viu, llargada 47 cm.

Placenta de 570 gr., relacio 5 : I ; als pocs minuts del part primer atac

d'eclampsia, que Jura 5 minuts. Als 3o minuts segon atac de in matcixa

intensitat que el primer; tinguc hoc el deslliurament entre cl primer i

segon atac : se Ii administra i centigram de morfina entre el primer i

seg: 0 atac.

'hcnsio ii; RR., se Ii doncn 30 gr. d'aiguardent alemany, que vomi-

ta. a les 24 hores del mateix dia, tercer atac de poca intensitat, es sonda,

i orina rcc(dlida te- indicis d'albumiua, i a lee 1i hares del part, 5 de se-

tembre, sc li donee 20 gr. d'aiguardent alcmany i till enema, i pren una

poci(') amb 2 gr. de cloral i 2 gr. de Bromur d'estronci, enema amb 3

gr. de cloral. Tensic 145 R. R. Prcn aigua lactosada; el dia 6 de setembre

primera deposicio a les 11 hores. El dia 7 del mateix, tensio 165 R. R.;

nu ha obrat de vcntre des d'ahir, i se Ii dona no enema ; orina esponta-

uiamenti i e1: abundancia (tics vegades. Sc la sonda i es treuen 700 c. c.

d'orina, sense albumina. Pucrpcri normal.

Obs. 116M. 3. Part nilm. 296. Ingres, 6 de setembre de 1925. Primi-

para. 19 anys.

Ingressa a la Maternitat havent expulsat un fetus i havent tingut 2

atacs d'eclanlpsia ; ha tingut edemes des del 5 mes d'embaras; a les 24

hores del matcix dia, expulsio (lei segon fetus de 2.700 gr. (Ignorem el pes

dcl primer, per haver-lo tingut fora de ]a casa.) Placentes grosses- i ad-

herides, loon gr.: a la i Nora del 7 de setembre, tercer atac d'eclampsia 7

Sc ]i dona i gr. de morfina, i a lcs 8 hores se la purga amb aiguardent ale-

many, 30 gr. i se 1, dona enema amb cloral. Tensic 140 R. R. sondada se

Ii tre"e" 400 c.c. ('orina que Orate albumina. I)ia 7 de setembre. Tensio

13 112 Vaquez sensori be: la malalta to ganes de dormir. Sondada, no to

albumina. Puerperi normal.

Ohs. N 6M. 4. Part. Num. 3;2. Ingressa el dia i8 d'octubre de 1925

Primipara 28 ant's.

Dia IS d'octubre de 192;. Ingressa del carrer a le-,S 24 hores, i diuen

cis secs familiars que des de les 13 a les 20 hores del mateix dia ha tingut

8 crisis cclamptiques. Scnsibilitat abotargada, estat semi comatos, albfi-

minuria irtcrnsa. Tensio 170 R. R.

19 d'octubre, a ]a i Mora se li practica sangria de la qua] sols es pos-

sible treure 200 ce. de sang, se Ii injecta i 112 centigram de morfina, i se
Ii dona una enema d'aigua i glicerina que no fa efecte. Enema amb 5o gr.

d'aigua i 3 de cloral que expulsa immediatament. No ha orinat en tota

In nit, i a ]cs i i hores per sondatge es treuen ioo c. c. orina amb albumina.
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Tensio 150o R. R. Rr:ulicardia, reaccio pupilar. Hipertornia cneral.

sori abolit, coma. A Ics 16'3o rentat d'°stumac amb aigua hicarbonata:la;

amb la mateixa sonda se li donen 5o gr. oli de rici i una gota d'oli 1 ^

croton. A les 1o bores fa dos depositions liquifies abundants i a les 17

i 22 bores, ellemes ('aigua i glicerina; a les 20 bores 500 c. c. serum glu-

cosat subcutani. Tcnsib 140 R. R.

20 d'octuhre. Sensori despert respon be a les preguntes i a les 8 bores

enema que fa efecte, a less 1o bores 500 c. c. gluoosat. 40 gotes

de nefrina, aigua lactosada, pocio amb clorat i bromur d'estronci, miccio

espontania a les 14 bores, i a les 15 bores comenca part que acaba a les

19 amb fetus Vol de 2150 gr. prematur. Placenta de 360 gr. relacio 5'9:

I continua albuminuria fins el dia 21 en escassa quantitat. Puerperi normal.

Obs. Num. 5. Part. Nfun. 370. Ingres, 26 d'octubre de 1925. Primi-

para, 19 ant's.

7 de novembre. I-iipertensa, edemes cames i peus. regim lacto-vegetaria

16 de novembre. Tensio 175 R. R. edemes intensos, rep6s al ]lit, ai-

guardent alemanv. Dicta hidrica.

18 de novembre. Quantitat orina 1300 gr. densitat ioi8. Indicis albu-

mina. :A les 21 bores d'aquest dia, part. Fetus prematur de 2850 gr. Lon-

gitut 48 cm. Placenta 570 gr. En relacio 5, 1.

A les 17'45 primer atac d'eclampsia de mitjana intensitat. Tensio 140

R. R. No ha cstat possible recollir orina per sondatge, per trabar-se (,I

cap en I'estret inferior. Se I'injecta i cg. de morfina. Enema amb 3 gr.

de cloral, a les 21 bores en el moment que es desprenia el cap de la vulva,

segos atac. A Ies 23 bores 1 cg. de morfina.

19 de novembre. Dicta hidrica. Pocio cloral i bromur d'estronci. A

les 8 bores per sondatge es treuen ()0o c. c. d'orina, amb indicis d'albfnnina

Tensio 100 R. R.

20 de novembre. Orina sols 70 c. c. Te edemes i no to albfunina.

21de novembre. Sensori ben despert. Orina 1500 c. c. sense albumina.

24 de novembre. Indicis d'albfimina. Ahir al vespre per sopar li dona-

ren sopa de pa amb sal per equivocacio de la infermera.

I de dessembre. No to albumina. Regim normal.

Obs. Nfun. 6. Part. Num. 103. Ingres 4 de febrer de 1926. Primipara,

18 anus.

El 15 de febrer, bipertensa. Tensio 16o R. F. Se la purga amb 25 gr.

de tintura de jalapa, es posa be, no tC albumina.

El 20 de mare inicia treball de part a les 5 bores i a les 9'35 parcix

eu fetus vim de 2990 gr. i 50 cm. de longitut. Placenta de 450 gr., relacio

5'5: 1. Tres bores despres del part, primer atac d'eclampsia de mitjana
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intenaitat. 20 mi'nuts despres, segon atac. Tensi6 15o R. R., i se Ii in-

jecta un centigram i mig de morfina, i se Ii done" 3 gr. de cloral en enema.

,,e li treucn per sondatge 30 c. c. d'orina amb 7 gr. d'albfimina o/oo. A

les 13 hores Tensio 11o R. R. e.,tat sopor6s, midriasi, bon color a la

Tara. El 21 de mar4, Tensio 15o R. R.; se la sonda dues vegades, reco-

llint 1000 c. c. la primera vegada, i 8oo c. c. la segona; continua amb

dicta d'aigna lactosada.

22 de mare. Tensio 145 R. R. ; orina espontaniament 500 C. C. 3

gr. o/oo albumina, pren mig litre de ]let.

23 de mar4. Tensio 155 R. R. indicis albumina, i litre de Ilet i aigua

lactosada.

E1 29 de mare no to albumina. Reginl normal.

Ohs. num. 7. Part num. 220. Ingressa el 26 de marq de 1926. Pri-

mipara, 36 anys.

El 15 de maig to edemcs a les cames i sc Ii administra aiguardent

alemany i se la sotmet a un regim hipoclorurat. El 13 de juny, a les 9

hores comenca el part; a les 7 hores del 14 del matrix, primer atac

d'eclampsia ; a le; 8'30, segon atac de 5 minuts de duraci,', sense sortir

de 1'estat comat6s; se Ii fa una sangria de 450 c. c. i se Ii injecta 1 cgr. de

morfina, tercer atac de 7 minuts de duracio, continuant en estat comatos ;

es presenta el quart atac de 12 minuts de duracio, estant mes d'un minus

apneica, s'extrcu el fetus amb forceps a les 9 hores, fetus asfictic que mor

ills pocs nlonicuts, havent-li fet respiracio artificial, bangs i injecci6 intra-

cardiaca d'adrenalina. A les 9'15 ]a tensi6 es de 8o R. R. ; a les 9'45 ene-

ma amb 2 gr. de cloral, a les 11'30, tensio 7o R. R.; a les 12, tensio 75

R. R. El 15 de juny, a les 5'30, enema amb 2 g. cloral, a les 9 hores tem-

peratures 38'4 i pols 124. Tensi6 115 R. R., albumina en les 24 bores, 2'5

A les 19 hores temperatura 38'8, pots 110, Tensi6 125 R. R. No

lia tingut mes atacs ; dolor al baix ventre, glasage i el 17 de juny esgar-

rifanca de fred, dolor al baix ventre, singlot, i el 25 del mateix mor de

septicemia a les 4 hores del dia, estant a 40'8 de temperatura i a 140

-de pals.

Ohs. num. 8. Part num. 395. Ingres, 13 de setembre de 1926. Primi-

para, 20 anys.

I'll 7 d'octubre, edemes a Ies cames ; se li ordena repbs al Ilit, regim

lacto vegetaria. .A Ies 7 hores del 18 de novembre, comenca el part;

tensio 120 R. R. albumina negativa, i a les 19 hores tensio 10o R. R. Al-

bumina negativa, i a les 4 hores del dia 19, atac d'eclampsia de to mi-

nuts de (lurada, sense sortir de 1'estat comat6s; segon atac, que dura igual

temps. A coutinuaci6 tercer atac, que dura 5 minuts. Passa dues hores
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quiuze minuts sense tenir cap altre atac. Sensori normal, pupilla conirr-

ta. Tensio 125 R. R.; a les 6'45 quart atac, que Jura 15 mints; se 1i

administra o'oi cg. de morfiua; al segon atac es feu sangria de 600 c. c..

i se li donee 2 gr. de cloral en enema. A les 8'3o s'acaba el part per f(r-

ceps, feto viu de 3300 gr., longitut 5o cm. Placenta 640 grm. Relacili

I, a les 12 bores 1'5 de gr. de cloral, a les 16 bores on altre is gr. do

cloral a les 21 bores 1 gr. de cloral. Mitja hora abans del primer attic

tenia 8 gr. d'albumina o/oo; no es p sa mes hipertensa, per6 continua

tenint petites quantitates: d'alhitmina. bins cl dia 8 de novembre que cs

dona d'alta.

Obs. nuns. 9. Part. niun. 18. Ingres, 18 (le uovcntbre de I)26. Printi-

para, 19 anys.

A les 21 bores del 18 de gener de 1927, comencen dolors de part a

les q bores del dia 19 del mateix ; to edemes a les tames i a ]'abdomen,

cefalalgia, fotofobia; a les 9'45, primer attic d'eclampsia, que Jura I

minut. Tensio 130 R. R.; despres de 1'atac, respon confusament a les

preguntes, i a les 10'15 segon atac, que dura tamee I minut; presenta mi-

driasi ; en ]'interval entre el primer i segon attic, se ii dona 1 ct. de mor-

fina, i es fa sangria de Soo c. c. A les 10'30 tensio 140 R. R. i enema

amb 2 gr. de cloral. A ]es 10'25, part espontani d'un fetus viu de 3380

gr. de longitut, 50 cm. Placenta, 730 g.; rclacio 4'5 : I, i a les ii bores

tensio 115 R. R. ; a les 11'30, enema amb 2 gr. de cloral, i a les 13 tensio

iio R. R.: a les 15, injeccio d'un centigram de morfiua; per sondatge

es treuen 200 C. c. d'orina, que conte 0'5 0/0o d'albumina. Tensio 115

R. R. La malalta esta aclarida, enema amb cloral de 2 gr. a les 22 bores.

El 20 de gener, a les 9 bores tensio 105 R. R., i a les 1o hores orina

espontaniament 500 c. C. d'aspecte clar, pren aigua lactuosa a tot beure.

A les 13 hores tensio 105 R. R.

Dia 21 de gener. Tensio 6o R. R., orina abutildant i iltdicis d'al-

bumina.

Dia 22 de gener, orina 18oo c. c.; albilmina negativa.

Obs. nuns. in. Part ni6m. 57. Ingressa el dia 7 de gener de 1927. Mul-

tipara, 3o anys.

Dos parts, primer fill mort als 9 mesos, de difteria; el segon, viu i to

9 anys. El 19 de gener edemes a les tames, se li ordena repos al ]lit i

regim hipoclorurat; no to alb6mina ni hipertensio. Part el 22 de febrer,

lliurant 2 fetus vies de 3230 gr. el primer, i 2530 el segon, midint 49 i

44 cm. respcctivament. Pes de les placentes, 58o la primera, i 370 la se-

gona. Relacio i i ti'8: 1 ; a les 3 hores del dia 22, cefalalgia occi-

pital que continua i augmenta fins a les 14 bores, que tingue uu atac
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d'cclampsia que dura poc, i no queda en estat comatos. Tensi6 i i s R. R.;

sc li treuen per sondatge loo c. c. d'orina, que presenta indicis d'albumi-

na. Se Ii d6na 1 cgr. de morfina. Sensori pcrfecte. A les 14'30 tensi6 115

R. R. : es tree novament per sondatge orina, (pie conte I gr. (/c d'albumina.

A les 16'30 enema amb 2 gr. de cloral. A les 18'30 tensio Iro R. R. i a les

20, tensi6 95 R. R.; a ]es 28 tensio 90, enema amb 2 gr. de cloral.

No ha tingut cap mes atac. El 23 de fehrer, tensi6 103 R. R.; es

recullen per micci6 espontania 550 c. c. c]'orina que conte 0'25 gr. %, i a

les 19 bores tensi6 90. Alta el 8 de mare.

Obs. Num. 11. Part. 130. Ingressa 2 de mare de 1927. Primipara

22 ant's. El 12 de mare polaquiuria. Sc li dung poci6 polibromtrrada; ci

13 de mare esta be de la polaquiuria ; no to albumina ni hipertensi6. El

7 de jury, tensio 20'30 comencen dolors de part; a les 23 bores tensi6

135 R. R. Indicis albiunina, cefalalgia, llumanetes als ulls, cremor epigas-

tric; a la On sangria de 400 C. c. i se li administren 2 gr. de cloral;

a les 2 bores 45 M. pareix feto viu de 2720 gr. i 46 cm. de Ilargada

Placenta 480 gr. Rclaci6 5'6 : 1. No to mes alh6mina. Puerperi normal.

Obs. Num. 12. Part. Num. 172. Ingressa 2 de maig de 1927. Primi-

para 24 ant's.

A ICS 21'15 del 5 de maig, atac d'eclampsia ; 3 bores abatis s'havia

notat que la tensi6 maxima era de 170 R. R. Se Ii administra o'or gr. de

morfina i 3 gr. de choral en enema; i a Ies 22 bores segon atac; es recullen

per sondatge 20 C. c. d'orina fortament carregada d'albumina. Tensi6 100

R. R. La pacient esta en trehall de part. A les 22'40 tercer atac d'eclamp-

sia, estat comatos, cegucra, tensi6 95 R. R. Es donee 3 gr. mes de cloral

Co cuema, sense morfina i s'espera 1'evoluci6 espontania del part. Con-

tracciuns uterines p u: fortes i espaiades. El dia 6 de jun}-, a les 9 bores

sensori normal, i tensi6 105 R. R.; inercia uterina. A les 13 bores i en

ple periode expulsiu, sobreve quart atac eclamptic, amb anestesia cloro-

formica; es fa forceps i es treu rapidament fetus, essent la dilatacio com-

pleta. Fetus vin. asf ictic blau, tarda en reanimar-se, i al cap d'una estona

plora. El 7 de maig, I gr. d'albumina o/oo, tensi6 7o R. R. Va tenint pe-

tits indicis d'alhumina fins el dia 11, en el qual no en, to gens, ]a tensi6 ha

oscillat aquests dies entre 8o i too R. R. El fetus pesa 2530 gr. I.ongitut

40 cm. Placenta, 51o gr. Rclaci6, 4'9 : I. Alta el 22. Be.

Obs. nfim . 13. Part num. 174 . Ingressa el 15 d'abril de 1927. Primi-

para , 17 anys.

El dia 4 do maig al mati , presenta un quadre d'amnesia, no contests

a ics preguntes , respostes iucoherents. Dolor abdominal. A les 13 bores



490 Sise Congres de Metges de Llengua Catalana

atac d'eclampsia, duns 3 minuts de durada, incontiuencia d'orina. Telisio

al Vaquez 15. Se l'injecta o'oi g. de morfina, enema amb 2 gr. de cloral

Es sonda i es treucn 5o cc. d'orina, que conte 0'50 o/oo ('albumina. Ely

orins son clars, a les 15 hores estat soporos, tensio 14o R. R. Vaquez 14'?.

A les 17 hores tensio 140 R. R. Vaquez 14/8; a les 17'15 segon atac

d'eclampsia, tensio Vaquez, 14, R. R. 140; sangria 400 c. C. 004 gr. mor-

fiina, en 2 injections de 30 minuts ('interval. Enema amb 2 gr. de cloral

A les 17'45 tercer atac, que com els anteriors dura 2 minuts•. A les 18'30

tensio 120 R. R. enema amb 2 gr. de cloral. A les 19'30 tensio 145 R. R,

injeccio de mig cg. de morfina. A ]es 20 tensio 145 R. R., rentat d'esto-

mac amb aigna bicarbonatada, amb ]a mateixa sonda que es fa el rentat

se li (loner 30 gr. daiguardcnt aleniany a les 23 hores. Enema de loon gr.

de scrum Ringer; continua soporosa. Part el (Ea 5 de maig a la 1'15 hores,

esponani i fetus mort de 313,) gr. Loogitnt, 49 cgr. Placenta de 58o gr.

Relaci6 5'4 : i. El 6 do maig nit agitada; amb sonda es treucn 300 C. C.

d'orina sense albumina. El 7 del mateix, orina abundantment amb albu-

mina negativa. Se11SUri clar. Alta cl to (IL maig.

Ohs. num. 14. Part num. 121. Ingressa el dia 13 de getter de 1928.

Primipara, 20 anys.

IIa estat des del sell ingres a la Maternitat i en diverses ocasions,

Itipcrtcnsa. 1.1 28 de mare dill gtte fa 2 dies te. ccfalea frontal, insomni ;

el reflexe faringi esta abolit. A les 1o hores del 29, dolors de part; a Ies

21 bores del 29 tensio 115 R. R. ; no to albumina. A les 21 hores del 30,

tensio 120 R. R.; no to albumina. A les 5'25 del 31, primer atac d'eclamp-

sia; injecciO de i cgr. de morfina, i durant 1'atac, que dura I minut, treu

bromera sangonosa per la boca. Tensio i5o R. R.; es sonden to c. c.

donna amb 0'50 0/00 d'albumina, i se Ii donen 2 gr. de cloral per enema.

Sens:rri normal; a les 5'S$ tensio 130 R R., i a le'; 7'5 estant en periode

expulsiu ; segon atac d'eclanlpsia. Cianosi, injeccio (Fun cgr. de morfina.

Es do notar que en els dos atacs que ha tingut la malalta, s'ha donat

perfecto cnmpte de que Ii :maven a venir les convulsions. Als 30 minuts

de 1'expulsiti, tensio 110; a les 18 hores sensori normal i cefalalgia fron-

tal ; prep aigua lactcsada. A les 22 hores tensio 9o; es sonden 250 C. C.

d'orina, densitat 1025. Albumina positiva. Dia 3 d'abril, tensio loo R. R.

albumina negativa. Puerperi normal.

Obs. num. 15. Part num. 347. Ingressa el dia 22 de setembre de 1928.

MIultipara, 36 anys.

3 fills : primer vin, segon mort en ncixer, i el tercer viu; conta ]a

malalta que ha tingut albumina i mal de cap al front abans d'ingressar,

i que no ha fet regim; en ingressar l'analisi d'orina que se 1i fa, es posi-
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tit'. A les 15'30 del 23, part espontani, fetus viu de 2080 gr. Prematur, 45

cm. de Ilargada. Placenta de 450 gr. Relacio 4'6 : i. Cinc bores despres

del part, a Ies 20'30, cefalea frontal, dolor epigastric i tensio 22/13 aI

\ Aqucz; se li adminioren 30 gr. d'aiguardent alemanv, i per calmar I'agi-

tacio quc prescn'a, 1/2 cg. de morfina. Drina abundantment 2 bores des

fires del part. A les 6 bores del 24, atac d'eclampsia de 8 minuts de durada

Fstat soporos ; se Ii admiuistra i cg. de morfina i un enema amb 2 gr. de

cloral. Tensio' 19/12'5 \'Aquez. A les 7'45 es treucn per sondatge 200 c. c.

d'orina, que conte 4 gr. o/oo d'albumina; enema per veure si evacua,

puix I'aiguardent alemanv no ha fet electe. Evaeuacio'o a la mitja hora el

dia 25. No to cefalea, i ha dormit be. Tensio 17/11'5 N'aquez; pren llet

i aigua lactosada. i gr. o/oo d'alb6mina. Dia 26, 0'50 cgr. o/oo d'albumina.

I)ia 27, indicis d'albumina. Dia 28, albumina negativa. Dia 29, albumina

negativa. Alta el clia 2 d'octubre. Be.

Obs. num. 16. Part nnm. 391. Ingressa el dia 3 de setembre de 1928

Primipara, 17 ally',.

No ha tingut des de 1'estada a la Casa, ni albumina in hipertensio

El dia 30 cl'octuhre a les 5 bores, comencen dolors de part, estant a 13 de

tensio (\'aquez). A la 1'45 hores del clia I de novembre, atac d'eclampsia,

seguit de coma, i als 1o minuts repeteix l'atac. Tensio 15 VAquez; se Ii

administra 0'01 g. morfina, i en vista de l'avancament del part, es fa apli-

eacio de forceps i cs tree fetus viii de 32co gr., de 5o cm. Lmgitut. Placenta

Soo gr.: rclacio, 4'4: 1. Despres de eta I'aplicacio de forceps, tensio

13 1/2/Vaqucz, dicta hidrica. A les 14 bores es sonden 400 c. c. d'orina

amb o'5 0/0o d'albumina. A les 23 bores es repeteix sondatge i es treuen

400 c. c. d'orina tambe amb albimina. El 2 de novembre no ha tingut

crisi, indicis albumina; a les 12 bores es sonden 500 c. c. d'orina amb

05 o/oo d'albumina, i a les 22 bores es treuen per sondatge 300 c. c. d'ori-

na amb 0'5 0/0o d'albumina ; pren Ilet, i pocio amb bromur d'estronci i

•cloral.

Dia 3 de novembre, a les in hores es sonden Boo c. c. d'orina amb

indicis d'albumina ; a Ies 22 hores es sonden 200 c. c. d'orina amb indicis

d'albumina.

Dia 4 de novembre, a les 9 bores es sonden 400 c. c. d'orina, sense

albfunina. Sensori normal.

Obs. nfim. 17. Part num. 148. Ingressa el dia 19 d'abril de 1929. Mul-

tipara, 3o any-s.

5 embarassos, tres fills vius i dos de morts. Dia 21 d'abril, a les 8

hores primer atac d'eclampsia; a les io bores segon atac, i despres to

tres atacs mes de curta durada ; a les ii hores inj ecci6 (Fun centigram de
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morfina, i it les 11'30 se li dona un enema amb 3 gr. de cloral ; a les 1;

bores sangria de 500 c. c., i a ics io bores Sc l'ha sondada, indicis d'al-

bumiua. Tensio 18 (Vaquez), abans de la sangria. A les 18 bores se li

donee 30 gr. de tintura de jalapa, injeccio de 0'01 gr. de morfina. A ]es

23 bores estat soporos, cefalalgia. Tensio 14 (Va(1uez). Pren aigua lac-

tosada i sc li dona on altre enema amb 3 gr. de cloral. A les 23'30 s'inicia

espontaniament el part. La malalta no es queixa a pesar de tenir fortes

contraccions uterines. A ics 4'3o (let dia 22, parcix dos fetos asfictics

blancs, que es reanimer., pc^ant 2,00 p:r. cl primer, i 2700 gr. el se.L'Oi1;

longitut 46 i 47 cm. Placenta 86o gr., relacio 6 : I.
12

Despres del part continua Ileugera cefalalgia. Tensio -t8 - Vaquez;

es sondes 200 c. C. d'orina amb indicis d'albiunina. Abans del part, se

li donaren 30 gr. d*aiguardent alemany, i no ha fet efecte.

LI dia 23 orina espontimiament 40o c. c. La malalta esta serena ;

no to cefalalgia i pren pocio amb 4 gr. de cloral. Se la purga amb citrat

de magnesia, i no ha tingut cap mes crisi. Dia 24. Sensori normal; no t,_

albumina i segueix be fins el da i de maig, que se la dona d'alta.

Ohs. num. 18. Part num. 326. Ingressa el dia 15 de juny de 192(,,.

Primipara, 19 anys.

El 14 de setembre indicis albumina. Quantitat orina too gr., haveut

gnat la malalta 3 vegades at W. C., densitat 1023. Tensio at Pachon 15:

no to edemes. Se li ordena repbs at llit. Regim mixte, sense peix ni earn.

Part espontani el 25 de setembre. Als pocs minuts d'esser traslladada at

Ilit, primer atac d'eclampsia, Ileuger. Tensio 20/16 Pachon. Albumina

intensament positiva, 14 0/00. Is practica sangria de 6oo gr. Poci<) amb

6 gr. tie cloral, i gr. de morfina en injeccio. Dicta hidrica. Malalta com-

pletament eixerida it la tarda (let mateix dia. Tensio 1,/14; pren 200 gr

de llet. El 26, alb6mina 5 0/00. Tensio 18 Pachon. El dia 27 albumina

0'50 gr. o/oo. Tensio 19/13. El 28, albumina 0'30 o/oo. Tensio 19/13

Pachon. El 29 indicis d'albunlina. "Tensio 16; pren Ilet i pure. Durant

aquests dies no ha presentat cap flies simptoma d'eclampsia. El 30 de

setembre indicis d'albumina. Tensio 14'5. Pachon.

5 d'octubre. Indicis molt marcats d'albilmina. Dieta hidrica.

I)i0 6. Albumina 0'4 o/oo. Tensio 15 P.

Dia 7. Alb6mina 0'30 o/oo. Tensio 15 P.

Dia to. Albumina 0'20 0/0o. Tensio 15 P.

Dia IQ. Orina amb indicis d'albumina. Tensio 14'5/11. Pes del feta,

2800 gr. Longitut, 5o gr. Pes placenta, 6oo gr.; relacio, 4'6 : 1. Alta el

dia 20. Be.
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Fn acjuests 18 casos es practicaren 8 sangries que no rebas-
rcrn mai els 6co gr. La dosi maxima do morfina foe de 2 cgr.

Lc, dosis n1itges d'hidrat de cloral foren de 4 gr. i de 2 gr. les
de br.;mur <1'estronci en 24 hnres. Aquesta teuapeutica es la que
ens dona aquests resultats, i es per also que diem que els pro-
cccliments de Stroganoff i Dublin, associats a la sangria, sou el';
que nnllor s resultats donee en el tractament de i'eclampsia.


