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Moltes de les localitzacions de la tuberculosi en 1'aparell geni-

tal de la Bona produeixen habitualment 1'esterilitat ; d'aqui que la

iminensa majoria d'autors en parlar de la tuberculosi genital adme-

ten aquesta com un fet consecutiu, fet que no podem negar-lo ro-

tundament si estudiem les malalties solament des del punt de vista

clinic on es presenten ja am]) ,in grau avancat de la malaltia; pero

si nosaltres a mes, estudiem totes les formes tuberculoses en que

la forma clinica no s'ha manifcstat d'una manera categorica veurem

com aixi ens ho demostren les estadistiques que existe:cen moltes

formes (,ue passant desapercebudes i que l'esterilitat no es la regla;

Schimplert en una estadistica de tres mil cinc-cents catorze cada-

vers de dona troba lesions macroscopiques d'algun dell organs en

61,8% dels casos i s'aguanta tots els processos curats, glandules

calsinades, cicatrius del vertex pulmonar. aquest percentatge s'ele-

va al go% del material necropsiat, i en la relacio del percentatge

que correspon als organs genitals, s'hi troba tin 3,4% ; Mengttez i

Oitz. troben tambe en noies i dones autopciades de i a 1,3% de tu-
herculosi genital; Moquet, escriu que el 6oK de les clones que so-

f reixen del sota-ventre tenen totes elles tuberculosi genital ; tenim

clue les (lades abans esinentades ens donen xifres molt superiors al

ntunero de malaltes quc correntment es veuen en clinica amb tuna

afeccio tuberculosa genital hen cleterminada amb la seva esteril'tat
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consegiieut, aixi mateix ho trobem aulb l^estadistica de G. Van Smit11,

que soste que e: 64,&% de les tuberculosis genitals son esterils ; al-

tres autors, coin Morgue, Massabau, Stover, Goudall, admeten la

possibilitat de gestacio en anexitis tuberculoses, considerant aques-

tes com una de les causes etiologiques de 1'embaras ectopic.

Els petits focus de tuberculosi uterine no impedeixen la fe-

cundacio i 1'e^^olucio de Pemharas exemples de fecundacions sobre-

vingudes, m^tlgrat lesions casseoses uterines i anexitis bilaterals (Du-

bois, Crevr:er i Deval), i la dune pot a^-ortar cspontaniamcnt o por-

ter Pemharas a terme, era que taut 1'a^^ortament com el part, produei-
xen un cop de fuet a les lesions tuberculoses existents, i pollen de-

terminer greus accidents locals (peritonitis tuherculosa aguda) i ge-
nerals (granulia) que ocasionen la mort en el post-partum (ohser-

^-acions de Cornil, Hoffiuan).

Tambe cal esmentar aquelles granulies i grosses lesions ane-

xials d'origen tuberculos desenrotllades en cl post-partum opost-

abortum en malaltes que anteriorment no havien presentet dinica-
ment cap ]esio bac']dar. que segons (l^abre i l3ousi1l) es presenta en

un 7j % tenint per origen focus genitals tuberculosos de forma la-

tent; lades totes aquestes que ens hen servit per a corrobar el que
ahans havem esmentat.

Aixo es que en limes generals es pot deduir que Pesterilitat es

molt frequent i ]a fertilitat molt reduida en el curs d'aquesta afec-

cio, Pero, no podem admetre d'una manes categorica que tote a-

iccci<^ tuherculosa de I'aparell genital p^rodueisi com a consequencia

]'esterilitat, depenen a<^uesta do 1'epoca de presenter-se, Dorgan

afectat, la forma i localitzaci^^ de la lesio, i^ per totes aquestes cir-

cumstaucies es pot produir una esterilitat complete i definitive inde-

pendentmeut de lcs p^ssibilitats de curacio o millorament de I'a-

feccih, a una esterilitat temporal amh possibilitats de desaparcixer

aquesta quan ]a curaciv es produis, o no csscr cause d'esteri]_tat,

encara que aquestes darreres son les menys frequents; cn resum de-

penent-ne generalment ]'esterilitat de Palteracio que ]a dita malaltia

producix a la funcio fisiolog^ica cucomanada a ]'organ.

Seguirem, doncs, les trey formes esmentades com a base de

classificacio agrupant en calla una d'aquestes, les diferents modali-

tats de la hacildosi genital, indepeudentment dels brg^ans ; ja que ens

trohem que en uu mateix organ segons el gran de Pafcrcio, pot

produir diferents classes d'esterilitat; hasant-nos per fer la clas-
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sificacio exposada cn les lades que ens raporta 1'anatomia patolo-

gica, preseindint en hart de la clinica, perque la pr;ri7era ens ensenya

totes les graduations del proces, mentre que la clinica ens mostra

les formes mes avan^ades, i com que el nostre proposit es mosh•ar la

re'.acio de la hiberculosi genital en totes les seves modalitats amb

1'esterilitat, si estudiem la hart clinica solament aquesta pel que

hem lit ens p^ortara com a consegiiencia que Pesterilitat es cons-

tant, en canvi, basant-nos en Panatomia patologica p^odrem fer mi-

]lor la dissecci^i de cacla forma de ttthcrculusi i 1'esterilitat clue hr<.-

dueix.

I?n 1'esposicio de les alterations anatomo-patologiques que es-

pressarem en el curs d'aquest trehall, solament citarem les dales que

hem cregu± estrictameut necessaries per a fer mes facilment com-

prensihle la finalitat que perseguim, deixant-nos probablement roses

importants d'anatomia ^atologica que estaran molt be elposades

en el terra que a ella fa referencia.

.^iti es que seguint la classificacio citada les agruparem de la se-

giient manera

F.STF_I^IL17`_IT ^L'PINITIV^9

TnberciTlosi de Po^^nri (T'ibrosa)

T^aberc^rlosi pe^^ito^ienl en les for^ncr (Casseosa).

Tuberca^losi genital avrh rclaci^ a. l'^hocn de pre.rcntar-se.

Tz.aherculosi de les tro^^^^es.

^.:STEKI[.I'I'.1TTR271PC)K..II.

Tu7^cr^^iTlo.r: do les t^^omf^cr.

'l'ul^ercza^losi de l'c^ad'o^rr^et^-i (Vegetant)

T^irhercnlosi del roll ^tteri^ e^i Its fornie.c ('Ulcerosa).

TIIRI.RCt'I_USi GIiNITAL QUE NU PRODUF,I^

ESTTPILITAT

Ta^ber^rrlosi de l'o^^n^^i i. apex de forma 2^nilaferal.

Tzther^•Ulos^ ^n^e_^-i^al de forma cerosa.

Tnbcrc2+ losi dcl toll ntc^ri, forma- intersticinl.

Txberc211osi de l^ 2^ngina i ^^rdz^n.
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Tuberculosi de 1'ovari . Presciudint dell casos eu que es troben
tuberculs miliars eu la membrane albuginia, car aquestes formes
no es poden considerar com eertadera tuberculosi de 1'ovari, per
esser aquesta membrane coal una barrera contra la invasio de Yor-
gan, Cosa que prose el no produir aquestes lesions cap nxulificacio
intrinseca del matcis, ni alterar per a res el sea fuucionanu^nt.

Les altres formes que molts autors les cites com a e^tranyes

en comparacio de :es diferents manifestacious de tuberrulosi geni-

tal, Schmedr en done un percentatg^e de r3%, i la sc^-a localit-

zacio en 1'estroma, una d ' elles, es la forma. casseosa que es caracte-
ritza per la presencia de petits focus casseosos <lisseminats per tot

Dorgan, focus que poden confluir ocasionant ahscessos tuherculo-

sos de diferents tamanys que a vegades poden fer transformer Do-

vari amb un absces unic, prodint aquesta forma casseosa la des-

truccio de tot el teixit do Dorgan ; essent tint Depoca de presentar-

se com la se^^a evolucio independent en els o^-aris. Veiem, doncs, en

aquest cas com resta molt compromes per no dir anul•lat el proces

d'evolucio i per tent Desterilitat en sera ana consegiiencia. Uua al-
tra frn-n:a que tambe es pot presenter en aquest organ es la fibrosa

de Poncet i Landouz _y que correspon a una antiga lesio tubercu-

losa que a aconseguit ]lur guariment i on caisteil una ahundancia de

teia 'ts conjuntiu yue to tendencia a envair i a englobar tots els ele-

ments de 1'avari impedint als foliclcs de Graf , lhir normal des-

em•otllament, i d'agttesta manera resta cn les dues formes d'ofori-

tis rubcr.ulosa nxxlifiaula i alterada llur fuucio fisiologica, prin-

cipalment ea ]a forma casseosa , ,:ero en totes dues encara que aquest

organ fos Punic afectat de Daparell genital, la iecundacio stria del

tot impossible.

Pcritoraitis tubcrculosn. ;Aquesta forma de tuberculosi hal^iem

dubtat de fer-ne un capitol separat rle 1'anexitis bacillar, degut a

Yintima relacio i sinniltancitrrt que correu ]es dues afeccions, Cosa

que ja sabem ha donat en molts casos ]lot a discussions per si era

el peritonea el causant dell ri-astorns aneaials o viceversa, n be que

una localitzacio llun^^aua per via hematogena era cwsaut de la

invasio en els llocs al mateis temps, eren, doncs, aquests motius

pergnc no ens atreviem a separar les dues afeccions, pero en esser

el nostre proposit el d'exposar per separat cede un dels factors que

de per si pugttin causar• esterilitat, indepcndentment que altres ele-
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meats pel mater motiu en siguin causa, es perque ens decidircm a

fer un capitol apart d'aquesta afeccio amb relacio a 1'esterilitat.

Yer a estudiar la peritonitis tuberculosa, ens valdrem de la clas-

sificacio d'Hertzler, que eucara que les diferents formes no son

u,es que una continuacio successiva del proces, es el citat actor eels

que millor fa remarcar el^ diferents estadis per que passa la dita

ma',altia. I^eixant apart la forma miliar que de per si no es causant

d'csterilitat, estudiarem la forma fibrosa i adhesiva on la forr:^a-

cio d'essudat es la sera caracteristica que segons la reacc'^o dels

teiYits aquell pot <lonar Iloc a la formacio de fibrina, ocasionant

ate^hores adhercncies mes o men}'s intenses, produint-se aquestes

principalment en la cavitat pelviana per la tendencia que tindra el

',.iquid a depositar-se alli, ocasionant despres intimes relacions en-

tre les anses intestinals epiplon i organs genitals, cosa que produir$

una modificacib de la situacio normal_ dels organs, factor important

dcs del punt de vista fiuicional. Igualment, mopes vegades en

aquests casos, Povari serif englobat gels budells impedint-li la lliure

expulsio de 1'obol, tambe aquests produiran sobre les trompes una

sc:rie d'acomodaments i adherencies que les inutilitzaran per la se^^a

funcio.

Tot el que hem dit en el opus fibros, ve agreujat en el opus cas-

seos, on el proces va destruint els teixits; i si en el opus anterior Li

ha^^ia possibilitats de qne els organs genitals poguessin conservar-

se indemne.^, en agi?e;t es impossible, ja que sabem que el proces

que es produeis es ]a liquefacciu dels tei^its ocasionat per les to-

xines i donee ]lcc a una ulceracio i destruccio dels organs amb acu-

nxilacio de pus, cosa que en aquest cas tint es pot produir en les

anses ;^ntestinals com en els organs genaa1s, la goal cosa pot dorar

lloc amb mes intensitat^'que en la forma anterior una alteracio del

ftuic^onament dell mateixos ; tenim com a resum que la forma pe-

ritoneal pot produir una esterilitat permanent i definitiva, acompa-

nyada o no de Pane^:itis bac^^i^lar.

T2^brrc^rlosi de 1'czharc^ll c^^^^^tnl de la do^uz e^tia Pepoca ire-^^itbe-

rnl i do la pirhertcrt. Es molt interessant fer remarcar la invas^o

tuberculosa de 1'aparell genital en les epoques citades per esser fins

fa poc temps desconeguts els trastorns que ocasionava i el percen-

tatge molt e^evat d'esterilitat que Bona lloc per esser Yepoca dei des-

eurotllament dell genitals; produint aquesta malaltia en aquesta
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epoca modificaeions molt intenses eu els mateisos que amipromete-

ran d'una manera definitiva 1'esdevenidor genital de la Bona.

Pestalot^a fa ren^arcar la fregiiencia que es presenta eu 1'epuca

prepuberal, i to una tendcncia a localitzar-se en la cavitat uterina,

pr;ilcipalment en Poriiici intern, la goal coca d6ua lloc a Patresia
d'aquest organ i a la desaparicic^ de llur cavitat, i de la mateiaa
opinio son I?chifeman i 1'halles qne han publicat casos semblants.

Tambe son importants cls casos de peritonitis tuberculosa de la

infancia, Cosa quelcom frequent que Bona a les noies modificaeions

intenses de ]'aparell genital susceptibles en alguns casos recidives

en data llun}^ana, rom un r<ts que tenim d'una noia soltera de ^7

anys amb una historia de peritonitis ascitica a 1'edat de ^ anys que

no ha tingut cap mes lesio bacillar ni d'haver tingttt fins a la data

la menstruacio, cosa que indica la modificacio que sobre 1'aparell

genital produi aquclla peritonitis. Acusant des de fa dos mesos

ones lleugeres mo^lcstics en la fora iliaca dreta, trobant-se per Pex-

ploracio combinada una tunwracio dolorosa al costat Bret, en eanvi

1'uter es de tipus infantil. Pel que veien: que en aquest cas s'ha pro-

duit una atresia de l'aparell genital acompanyat d'uua i^nfeccio la-

tent que en data no llunyana ha seguit llur evohacio normal.

La historia d'aquesta malaltia ser^^eit per a corroborar ]^esmen-

ta± per altres autors sobre 1'atresia de 1'aparell genital qne la peri-

tonitis tuberculosa de la inf^incia pot produi sobre el mateia, oca-

sionant d'una manera definitiva 1'esterilitat.

Poncet i L,andrntz^- fan cunstar igualment la gravetat i influen-

cia que sobre 1'esterilitat pot tenir qualsevulla forma de tuberculosi

genital que es presenti en 1'epoca prepuberal i de la pubertat, re-

marcant una forma que ,ells denominen tuberculosi • genital, per les

qne sense tenir uns antecedents tipics de^bacillosi^ genital, per les

caracteristiques de la malalta i la simptomatologia que ^mesenta fa

pensar en una certa versemblanga aquesta forma, que altres autors

han volgut donar interpretacions molt diferents, no fonamentant

les causes d'una manera tau precisa com ells han fet.

Incloent -hi a aquesta forma les noies qne presenten un retard

excepcional de la pubertat, amenorrea, dismenorrca o irregularitats

menstruals, acompanyant ales Bites molesties en bastant numero
d'elles pleuresies , adenopaties, crisis d'asma, bronquitis, simptomes
imprecisos de peritonitis tuberculosa no molt marcades, i soviet son
agttestes noies filler o germanes de tuberculoses, presentant a mes
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dels trastorns funcionals que ja hem dit distrofies de 1'aparell ge-

nital, aplasies de l'uter o degeneracio escleroquistica de 1'ovari, i

els quals trastorns van acompanyats d'altres simptornes mes o menys

marcats d'infantilisme, que comproven 1'existencia d'una tara he-

reditaria o que data de la infancia que ha impedit el seu normal

desenrotllament. Dificilment es troben en aquests organs lesions es-

pecifiques no existint ni focus casseosos iii tuberculosi superficial ni

profundes, tractant-se moltes vegades de lesions escleroses difnses

de i'ovari amb tendencia a 1'atr6fia, que malgrat l'absencia de gra-

nulacions tuberculoses i de bacil de Koch. Poncet no dubta en con-

siderar aquestes alteracions com a formes fibroses d'una tuberculosi

genital infant']. De tot el que s'ha dit es pot deduir que quart es

localitza el bacil de Koch en l'aparell genital femeni en 1'epoca in-

fantil dona h oc a una atresia uterina o esclerosi ovarica, ocasio-

nant una insuficienc 'a del desenrotllament dels organs genitals, en-

cara que la infeccio tuberculosa quedi estacionaria ja haura deixat

les petjades suficients per a conduir aquella malalta a una dona es-

teril d'una manera definitiva.

Tuberculosi de la trouzpa. Es potser aquest capitol un dels

que mes es presta a discussio sobre 1'esterilitat que pugui ocasionar,

perque mentre molts autors admeten com a definitiva l'esterilitat

en aquesta localitzacio basant - se el seu raonament amb les dades

que els raporta la clinica, i les intervencions quirurgiques conse-

cutives, hem de repetir en contra d'aquestes afirmacions tan cate-

goriques el que ja abatis havern esmentat , o sigui el percentatge

d'anexitis tuberculoses que es presenten en el periode puerperal

o post-puerperal ; i per tal d'explicar aquests casos s'admet que la

infeccio s'ha fet per via hematogena d'altres focus existents en

1'organisme o que les trompes s ' infectaren abatis de ]a gestacio

amb tin estad que no havia donat lloc a manifestar-se clinicament;

totes dues causes son possibles , pero ens inclinem a creure mes en

1'existencia d'una antiga lesio anexial, car la primera via d'in-

feccio si es capaq de produir d'emble una anexitis tuberculosa ma-

nifesta , creiem que a 1'ensems es produirien altres manifestacions

especifiques, veient-se en ]a clinica molts casos que sols en pro-

dueix una anexitis . En canvi en altres ocasions es presenta una

granulia molt grew, podent-se admetre en aquesta forma com a

una reactivacio d'algun focus de 1'organisme que profita la menor

resistencia de ]a dona que presenta despres del part. En aquestes
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formes de granulia (generalitzada i meningia) Fruhinsolt aconse-

lla sempre que es presenti en 1'emharas corn en el post-partum

igualment que tots els accidents infecciosos mal explicats el de

buscar sistematicament la tuherculosi anexial. Creiem que per tot

el que hem d t, quc pollen existir formes chanexitis bacillar on l'obs-

truccio tubarica no sigui complerta. i, per tant, sigui possible la ges-

tacio, c" ,,a que corrohora l'estudi anatomo-patologic de les dife-

rents formes que es pot presentar aquestes anexitis.

Seguint la classificacio que fa de les mateixes, Forgue i Mas-

saheau, que divideix I'ancxitis tuherculosa en les segiients formes:

Ir. Tuberculosi granulica aseitogcna dc la tronipa.

2n. Tuberculosi de la trompa awl pclviperitonitis adhesiva.

3r. Tubcrculosi endosalpingiana (Salpingitis catarral, id. no-

dular, id. casseosa).

De totes aquestes formes deixarem per mes endavant la tuber-

cu',osi granulica asitogena de les trompes i 1'endosalpingitis per

correspondre a altres grups d'esterilitat, comengant per : La Tu-

berculosi parenquivuctosa de la trompa amb pelziperitonitis ad-

hesiva : Com es pot veure en aquesta forma existeixent dos causes

d'esterilitat, en primer hoc les adherencies que com hem dit al

parlar de la peritonitis adhesiva es producixen entre el budell i

epiplon i 1'anexe i despres ]es alteracions que es produeixen en

l'interior de la trompa, trobant-se hipertrofiada, dura, amb una

consistencia lenyosa i a l'orifici extern obliterat per la fusio in-

tima de totes les franges que estan inflamades i edematoses, fu-

sib que es verifica d'una manera permanent ocasionant l'oblitera-

ciG de la trompa d'una manera definitiva.

De les formes endosalpingianes o sigui en aquclles que el fo-

cus principal radica en la mucosa o en el seu veinatge, tenim la

forma nodular que es caracteritza per In presencia d'uns noduls

que donen una consistencia en alguns hoes mes o menys dura,

produ`nt obliteracions i estenosis del conducte interior de 1'6rgan

impossibilitant que la fecundacio de 1'6vtil pugui tenir lloc.

En la salpingitis casseosa: Els tubircttfs casseificats estan dis-

setninats amb molta extensio de ]a mucosa tubarica, transformant

la superficie endosalpingiana en una capa fungosa i descarnada,

com la paret d'un absces fred, amb I'obliteracio consequent de l'o-

rifici abdominal i 1'acumulacio de pus i de tritus tuberculosos en
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farem un estucli separat de cada una de les porcions citades amb
les seves coiisequencies.

Tuberculosi cervical. Seguint la classificacio de Forgue pot

presentar-se: La forma endo-cervical, vertadera endometritis on
la mucosa es presenta augmentada de velum roig, sagnant, loca-

litzant-se les lesions a 1'epiteli de revestiment i a les glandules, re-

plenes aquestes de massa casseoses i de bacils, i poden contribuir a
que es produei,:' I'esterilitat a mes de les lesions esmentades ]a

modificacib de secrecio que es produeix en aquest cas, ja que la
secrecio normal del conducte cervical, contrihueix a la mohilitat

i vitalitat dels espermatozoides, alt:erant-se aquesta estarilitat en

mod'ficar-se la composicio d'aqucsta secrecio, cosa que ho demostra

Belt am]) tins treballs que fa una harreja de fluix pro, edent de
vaginitis i endometritis amb espeerma, ocasionant una paralitzacio

immediata dels espermatozoides ; quelcom semblant pot passar en

les endocervicitis tuberculoses on I. secrecio cervical esta modifi-

cada existint-hi masses casseoses, detritus ccl•lulars i segurament al-

tres formes hacterianes d'as.sociacio amh problable exaltacio de

viruiencia de la flora vaginal , la qual cosa pot ocasionar tot el ma-

teix que Be't ha demostrat o sigui una paralitzacio dels esperma-

tozoides amb 1'esterilitat consegiient.

En les formes de portic uteri cal distinguir 'a forma ulcerosa

i la forma papil'lar o vegetant, preduint-se en totes elles igualment

que en I'anterior hero no amb tanta intensitat una moclificacio de
la secrecio vaginal, principalment en la forma u'cerosa, ocaslo-

nant a mes de la forma vegetant titian les proliferacions sun abun-

dants, una ohstrucc'U (l ordr: mecanic de 1'orifici extern del con-

ducts cervical.

Totes aquestes formes tencn una certa semhlanca amb les cer-

vicitis croniques que ocasionen tambe una esterilitat mentre dura

l'afeccio, desapareixent en guarir-se. i tant les ones formes corn

les altres poden esser tractades localnient, coca molt interessant,

doncs, sempre en aquests casos es pot fer amh nie. intensitat

amb major exit que quan tot s'ha d'esperar del tractament general.

1 en casos determinats , igual com es fa en 1'endocervitis crcnica

pot fer-se l'amputacio del coil uteri , que si la lesio cervical es

Tunica en tot l'aparell genital i no es produeix una recid'va, la cau-

sa d'esterilitat una vegada verificada la curacio haura desaparegut
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per complet, no modificant ]a gestacio ni produint alteracions en

el trebal] de] part.

Tuberctclosi del cos uicri. Schikele en parlar de les condic ons

optirnes per a poder verihicar-se la nidacio de 1'ou fecundat fa

ressaltar la necessitat dint cert estat d'hiperemia i secrecio de ]a

mucosa uterina perquc pugui tenir Iloc.

En 1'endometritis toberculosa es modifiquen per complet les

condicions fisiologiques de la mucosa, cosa que contribueix a di-

ficultar la nidacio de l'ou, pupes veiem tan en la forma niiliar,

vegetant i 1'6lcero-casseosa. que si produe x una poliferacio o

destruccio de la mucosa uterina, i agr.estes lesions van sempre acom-

panyades d'una abundant leucorrea que presenta diferents af-

pectes segons el caracter de Ia lesio p:ro en totes elles no existira

]a secrecio especial de la mucosa uterina que esmentavem abans a m

a condicio necessaria, sin() que sera una hipersecrecio que actuary

contribuint a la destrucciu de I'ou fecundat, igualment due la hi-

1) remia que les lesions tuberculoses produeixen a ia mucosa ute-

rina, sera molt flies accentuada que la normal, cosa que ho dc-

mostra les metrorrygies persistents ; que indicant l'estat congestiu

que es troba aquesta mucosa, no gaire amb relacio amb les condi-

cions que normalnient necessita per a poder-se ver ficar la nida-

cio de ion fecundat.

Totes aquestes formes com les cervicals que ja hem mencio-

nat, poden pels tractaments locals millorar-se o assolir e' seu gua-

riment (i en el cas (Iue no es pe:dueixin adhercncics) la inucosa

seguira 1'evolucio igual que en un uter normal, i aleshores es pct

verificar la nidacio i seguir el sou curs la gestacio com citen molts

coos Thorn, Kockel. Schniort.

Tuberculosi genital que no produei.v esterilitat. Inciourem en

aquest capitol totes ler formes inicials de 1'afeccio tuberculosa en

1'aparell genital, formes moltes d'elles que no tenen Ia suficicnt

intensitat per a donar manifestacions cliniques d'ordre patologic

com funcional, per tart. si la les.i no to ]a stu.ficient intens tat per

a produir trastorns subjectius tantpoc podra impedir complir la seva

missio.

Les formes ovariques i anexials qualsevu]la que sigui el gran

(lei proces quan aquest es presenta solament en tin so] costat. coca

possible, perque si recordeu ]'exposit anteriorment, deiem que man-
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tes vegades la intensitat de les lesions no es trobava igual en
els dos costats, per no haver-se verificat la infeccio d'una manera
simultania , sing successiva , poden esser per la niateixa rao que
sigui un so] costat l'infectat, i restar 1'altre indemne, i en aques t
es pot verificar la fecundacio.

Peritonitis miliar . Es presenta aquesta forma amb una dise-

minacio de tuberculs miliars per tot el peritoneu princ.palment so-

bre les regions anexials i uterina, no afectant per res a I'brgan,

trobant - se solament on major engruiximent de ]a cerosa trobant-se

les altres capes de 1 organ indenines, que els permet desenrotilar

igualment llur comesa.

Lesions tuberculoses bagiuals i vulvars. Per llur forma i si-

tuacib poc poden modificar ni impedir la gestacio, per la qual cosa

les formes vaginals les que poden modificar la secrecib vaginal,

coca que no creiem suficient per produir 1'esterilitat quan aquesta

es solament 1'6nica causa . Tgualment les lesions vulvars quan la le-

s '6 esta a 1'entrada de la vagina, podra donar lloc a un cert estat

de vaginisme , perb tampoc creieni que pugui esser causa suficient

d'esterilitat.

De tot l'exposat, se'n pot deduir que la fertilitat com en gairebe

totes les alteracions patologiques de l'aparell genital de •la (Iona

queda reduida, pero en alguns casos es possible; i que l'esterilitat

que es produeix en el curs de l'afeccio tuberculosa de l'aparell

genital depen de les lesions que presenta , de les alteracions que

aquestes ocasionen a 1'brgan afectat, i les modificacions que poden

produir en el seu funcionalisme.


