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SIMPTO1iFIS I DIAGNOSTIC

Una immensa gama sindremica va des de ]a troballa insospitada

d'una anexitis, sempre doble, tuberculosa en ocasio d'un reconei-

xement per a esbrinar les causes de 1'esterilitat que es 1'6nie que

preocupa a la malalta, fins a la forma erotica de tuberculosi pel-

viaua que, com a finica localitzacio tuberculosa diagnosticable en el

cos de la malalta i amh un quadro septicemic, evoluciona en mig

any a la mort.

Hem de refusar pel nostre objecte, les descripcions doctrinals;

la gran matitzacio de ]a infeccio tuberculosa en ginecologia i el seu

recent coneixement, fan que aquest capitol sigui en les obres forca

nuvolos, com correspon a una coca que es va constituint. I analit-

zarem, de moment, els dos casos abans esmentats.

Un adoloriment somort en les fosses iliaques, amb predomini

d'une d'elles, fluix mucos i escas; regla poc alterada; timpanisme

poc marcat, pero que la malalta acusa be. Gairebe sempre es una ca-

sada de poc, preocupada per passar min o tin any sense que vingui

1'embaras. No to antecedents tuberculosos familiars, i l'auamnesi

ginecologica sols din d'ataxia menstrual sovintejada de lapses d'a-

menorrea. De vegades se'ns assabenta d'una pleuresia o de quel-
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cone pulmonar dubtos que passaren. Mai no hidroperitonit' ; tuber-
culosi ossia o tisis que varen curar. Nosaltres veiem tuberculosi
genitals, pero mai tisiques.

Esbrinant, trobem petits ascensos tormics vcspertins, de menys
de cine decimes. Aquesta dada la creietn constant. Tots, grans i for-

mes de la tuberculosi genito-peritoneal, son pireti Bens. Fins t tot
aquestes tres o sis decimes a la tarda, es 1'6nica dada seriosa en el
diagnostic diferencial entre ]a papilomatosi ovarica ascitica i ]a

tuberculosi genito-peritoneal. Heni pogut demostrar, mantes vega-

des, la prova de buss : Es pren la temperatura rectal. as fa far a la

nialalta tin I'asseig d'una hora i se li pren la temperature als 20, 40
i 6o minuts, trohant en tot individu una diferencia de o'; a I. que
en el normal desapareix a l'hora i que persisteix ell 'a tuberculo-i

genital despres cl'aquest lapse. Te prou fidelitat, tanibe, una Ileu-

gera leucocitosi amh linfocitosi i mononucleosi.

Ginecologicament. explorant a profunditat. trobem tin empa -

tament, mes o nienys gros, pero sempre evident, en els costats de

Peter ^ el dougles es infiltrat, es "resistent" i doloros: res unifor-

me, sing irregularment nt'os. A Hies, hipoplassia genital: vulva pe-

tita, vagina estreta, atroha de fons de sac. titer petit i amb coil co-

nic. L'aspecte de ]a mala'.ta no to res de constant; soviet veiei'i ti-

pus flor'_s portant lesions ben tolerades pero extenses. .Aquesta

forma, perenne o transitoriament ileu, es, segons les nostre; im-

pressions dun 75 per cent de totes ]es tuberculosis genito-perito-

neals. El metge I'ha de coneixer he; com mes la coneix mes se In

d'agnostica.

El tipus opo=at racau en noies entre els I 1 20 anvs, raranient

cap els 30 i en pl°na vida matrimonial i la malalta s'imlwsa d'una

mancra aguda que es comenca a tractar coin a infeccio gastro-intes-

tinal fins que el curs porta l'atencio al venire. I es troha ja una

gran ( cupaciti hipogastrica que creix i es fa fluctuant i anih el diag-

nostic de quist infectat, en alguns ca=os, o de piosalpiiix gonococ-

cic o de pelviperitonitis vulgar o d'ap,ndicitis, s'envia al ginecoleg.

El curs de ]a malaltia des d'aquest moment, es prou caracteristic ;

una corha termca que es va agu.antant als volts de 39°; forniacio

de grans colleccions al sota-ventre qua. en drenar-les, puix que ho

demanen i tota altra intervencio imposa, donen un pus fluid, ahun-

dos i les temperatures cedeixen alguns dies per a recomencar en

tin altre indret el proces supuratiti. A mida de 1'evoluci6 disninueix
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la leuc)citosi, augmenta ]a ixo:inucleosi, amb prescncia de torn-es

joves i desapareixen els eosinolils, quadro hematic (tuna gravetat

extrenta. Fn inig any, o quelcom nienys, fan el curs. 1-Tern vist cinc

casos sembiants en aquests dos darrers anys, que hens seguit aten-

tament I recordem he ; alguns d'ells han lx>rtat a I'hora drenatgcs

tant importants coin un gros tub que, entrant per Ia paret abdo-

m'nal travessava el (bugles i soma per is vulva i res mes, un

a cada fossa, tots drenant abundosament feat-nos pensar de vega-

des Uinta supuraciO en un focus ossifluent, extrent, aquest qu cli-

nicarnent, no tenim cap motiu per a defensar-lo i que no ens ha

estat possible comprovar-lo en 1'autopsia en ctp d'aquestes malal-

tes. Morfologicament i constitucional, totes aquestes malaltes s'as-

semblaven corn si fossin germartes: rosses, de cabell finissim, cttlis

transparent ; esveltes: el tipus vcnecia.

Lntre aquests dos casos extrems hi ha totes les gralacions.

Aixi la joveneta que representa tm abdomen agut, que veiern per a

decidir una apendicectomia, pero el seu habit i ]a troballa d'einpa^-

tatnents pclvics ens orienta cap a tuberculosi. llicm llavors, atnb

cert convcnciment, que damunt d'una anexitis tuberculosa In ha

hagut nun inocnlaci(o de colt que explica 1'agudesa. P:1 coli travcssa

facilment les parets intestinals, per altra banda, ja modificades.

El quacir.; agut s'aguanta una quinzcna de (lies i te, posteriornicut

algun altre reverdim,,nt per a anar cedint en al-tins mesios, (leixant

uv,a amenorrea dilatada o definitiva.

Fina'.ntent veiem ntanifestar-se la tuberculosi cn Bones ja en ]a

trenntena. nntltipares, que tenen formes infiltrants amb 11cugera as-

citis title es prenen per papil•'lomes ovaries. pero ens hem de fixar

amb el moviment tfurmic qu ' no existeix en cl pap l-loma i en ics

m(i<stics que tautpoc solen donai-s(: en aquesta nCoplass'a i flue

5on constacts en la tttberculosi.

I ocalntent cara ;cxitza a la tuberculosi gcnito-peritoneal la gran

vcrsa'itat de la troballa clinica. In pocs dies veiem formar-se i d(s-

apareixer noduls dins el ventre i aquesta dada es (lei major interes

i min ifl notable grant nies grcu es el cas.

L'esterilitat es simptonia de is mes gran nconstancia. La hidre-

psitoni de in infantesa sol deixar una esterilitat definitiva. Tani-

be lcs formes sequel; tambe les intiltracions, amb certes reserve.-,

per('). Aix. tenim nosaltres un cas de forma casseosa que varem ope-

rar p: r un ep:socii supuratiu greu : va tenir tm 1i11 a'. cap (Fans
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quants mesos i varem tornar a laparotomitzar per una enorme col-
leccio supurada que es va tornar a fer, quedant a continuacio la
Bona en molt bon estat. Tambc veiem tuberculosi en multipares en
condicions que fan suposar ]'existencia de lesions ja en el moment
de la fecundacio . No obstant aixo, podem dir que en gran majo-
ria de tuberculosis genitals hi ha esteri l itat, explicable, mes per
modificacions de les mucoses tubarica i uterina que per oclusio tu-
barica, ja que es un fet que eninig de lesions molt avancades tro-
bcm la trompa permeable.

El cicle menstrual se suspen sols en les formes greus. L'ovari
es l'ultim organ atacat ; Them vist presenciar extensos gomes tu-
herculosos sense deixar d'ovular; pero, en canvi, es molt suscepti-
ble als efeetes de la hacilemia o de la toxemia , sigui pels efectes
sobre la cortical ovarica o sobre 1'antehip6fisi. Menorragies i fins
metrorragies poden acompanyar a la tuberculosi, aquestes pincipal-
ment en l'cndometritis tuberculosa, forma dificilment diagnostica-
ble que es reconeix en fer un raspat per metrorragies i trobar en
els fragments de mucosa la celbila gegant.

Hi- ha certa constancia de fluix abundant. mucus, particular-
ment en les lomlitzacions endometrica i cervical. l.n aquesta ulti-
nma el catheter del fluix es una dada diferencial am]) l'epitelioma;
alli transparent, unuccis i inodor, com sigui que es produit per hi-
perfuncio glandular i per transudacio ; aqui brut , acuos i progressi-
vament fetid, degut a produir-se per destruccib. Essent ]a tubercu-
losi del coil friable, no ho es en el gran que I'epitclioma, ni aquest
present a lcs zones de reparacio i aspecte nodular tipics de la tuber-
culosi de coil, ill es tan extens coin aquest i to mes base d'infiltra-
cio. De totes maneres la hiopsia ens demostrara en la tuberculosi
gran exuberancia giandular, am]) revestiinent poc alterat, profusio
d'infiltracions deucocitaries i en al-tins camps, cel-lutes gegants; en
el cancer, poliestratificacio, croinatof:Iia, carioquinesi multiple i
multipolar, heterotipia. picnosi i altres fenomens degeneratius i
molt pr:ncipalment reguerots de propagacio a traves de la capa ba-
sal cap al teixit conjuntiu.

Tornant al fluix, creiem un bon corroborant diagnostic la inocu-
]acio al cohai, en totes les formes de tuberculosi genital.

Resumint : El diagnostic de tuberculosi genito-peritoneal pot
presentar moltes dificultats per la gran matitzacio d'aquesta dolen-
ca i el seu recent coneixement, que fa que encara no haguem trobat
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la formula diagnostica unica; aixi va poder dir Peter, referint-se a

aquesta malaltia que "el ventre espera encara el seu Laennec"

L'exploracio comhinada (pcr via rectal en les solteres) ens assaben-

tara de 1'existencia dun empastament difus, poc doloros, que aga-

fa regions anexials i douglas, amb sensacio d'irregularitats ; amb

manca de mobilitat uterina en proporcio directa de la magnitud de

la lesiO i cert timpanisme. Per altra banda, febricula i prova de

Kuss positiva. Leucocitosi, discreta en els periodes de calma (9 a

r i.ooo) amb mononucleosi (35 a 4o per cent). Empastaments infla-

matoris, lahilitat termica i leucocitosi amb linfomonocitosi, consti-

tue:xen, ja ara, el tripode diagnostic.

Les anexitis septiques tenen una historia, gairebe sempre, puer-

peral, hen clara ; les lesions son mes concretes i menys infiltrants,

Bens piretiques (Juan son fredes, com aixi les gonococciques, agudis-

si.n i dolorosissim, atacant amb un parell de setmanes d'interval

una i altra fossa, 1'evolucio molesta, pero uniforme de les lesions

ben dibuixades i in trohalla de diplococs grainnegatius en el fluix,

ens defineixen aquesta anexitis.

Proposem, com a final d'aquesta comunicacio, la formacio de

quatre grans, corresponents a altres tants ;;rugs anatomo-clinics.

Printer gran.-El hidroperitoni de la infantesa i tambe de ]a

gent gran ; les petites anexitis tuberculoses de la vintena que, social-

ment, en podern dir de les casades joves ; amh participacio, practi-

cament nulla de la cavitat abdominal ; esterilitat i molesties escas-

ses. Formes essencialment benignes i agraides a tot tractament.

Segon grau.-Tuberculosis ripertrofiques, amb gran modifica-

cio dels anexes i poca del periton', pero constant, en forma de sem-

bradura miliar i petita ascitis o peritonitis seca adhesiva, que sol

presenter-se entre els 2i i 35 anys i moltes multipares. Forma en-

cara benigna i agraida a la Fisioterapia, pero no tant corn 1'anterior.

Tercer rjrau.-Tuberculosis hipertrofiques que trobem princi-

palment entre els 1.5 i 20 anys, amb grans pilotes dintre el ventre

que es fan i desapareixen i, de tant en tant, fan "pouses" agudes,

piretiques, amb quadro d'obstruccio' o apendicular. Amb amplia

participacio de peritoni i de ganglis mesenterics. Forma greu, pero

curable.

Quart grau.-Forma tifosa que apareix sohtadament amb pro-

duccio de grans coliecc'ons supurades, amb altes temperatures.
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Forma gravissima, ,airebe sempre mortal , malgrat d' amplis drenat-

ges i de totes les nicdicacions causals ; que en tres a sis mesos porta

a la mort.

No he ovirat, senyors congresistes , altra manera que aquesta,

de presenter, utilnu•nt, el problema del diagnostic de la tuberculo,,i

peritonial.


