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HEMATOCEL I LEUCOCITOSI

pel

Dr. Lluis Puig i Roig

La gestacio ectopica, amb les diverses complicacions a que dona

floc, es pot considerar com una de les afeccions ginecologiques de

diagnostic clinic, mes facil en la majoria dels casos, per poc que

el practic pensi en la possibilitat de tractar-se d'aquesta afeccio ;

moltes vegades un acurat interrogators sera el que determinara ja

aquest diagnostic, que 1'exploracio no fara mes que confirmar. No

obstant, si aixi es en la majoria dels casos, hem de recordar que

en altres succeeix ben al reves i que, com diuen Brindeau i Jean-

nin, el "diagnostic de 1'embaras ectopic "es un dels mes facils o dels

mes dificils, segons que hom es dirigeixi a tal o tal altre cas cli-
nic".

Es en aquests casos de'grans dificultats diagnostiques en els que
es precis valorar cada un dels simptomes i, quan clinicament no
pot establir-se el diagnostic amb seguretat, horn acut molts cops al
laboratori en busca de noves dades que aclareixin la situaco, amb
mes motiu tenint en compte que de fer-se tin diagnostic o altre pot
variar completament la conducta terapeutica a seguir.

En alguns casos en que ]a dificultat estriba en el diagnostic di-
ferencial entre una apend-citis aguda o sub-aguda i una ruptura o
avortament tubarics, son molts els metges que creuen que podran
sortir de dubtes fent un recompte leucocitari, tal coin diuen alguns
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autors, corn per exemple Forgue i Massabuau, que, en tractar d'a-

questa giiestio, recomanen 1'examen de sang "que dona la formula

de 1'anernia aguda en la ruptura tubarica i la hiperleucocitosis en

l'apendicitis i peritonitis".

Nosaltres recordarem, a proposit d'aixo, una malalta que va

ingressar d'urgencia a l'Hospital Clinic amb el diagnostic d'apen-

dicitis, per presentar un sindroma de dolor a fosa iliaca dreta. vo-

mits, defensa muscular, constirpacio, i ]'antecedent d'un anterior

episodi abdominal agut que havia estat interpretat, tambe, com

apendicular ; el rnetge de capcalera havia tingut el dubte de si es

tractava d'una ruptura tubarica per tenir un retard de la regla de

14 dies i presentar aleshores metrorragies, pero en fer un recomp-

te de leucocits i trobar-ne 36.000, va fer el diagnostic d'apendicitis.

Coin que presentava fenOniens lleugers d'hemorragia aguda i al

voltant de 1'6ter es trobava una massa difusa. sumament doloros

al tacte, varem sentar el diagnostic de ruptura tubarica i ferem una
laparatomia mitjana, trohant sang recent en el peritonen i una rup-

tura de ]a trompa esquerra. (obs. I).

Alguns autors corn Gragert citen el fet de la hiperleucocitosis

en els avortaments i ruptures tubariques, pero diuen que es tar-

dana, faltant en els recents; no es aixi, sing que, tal corn indica
Morawitz, en tractar de les hemorragies agudes, "es presenta molt
aviat en les grans sagnades podent assolir xifres molt elevades, des-
cendint al cap d'un o dos dies" ; l'observacio II es demostrativa
d'aixo, ja que es tracta d'una malalta que a les ii del coati tenia

9.500 leucocits i a les 8 de ]a tarda, poc despres d'una exacerbacio
del dolor per nou brot d'hemorragia, en tenia tretze mil.

Quervain, que tambe assenyala aquest fet, din que "no ha de
negliglir-se I'examen de sang : la d_sminucio de 1'hemoglobina i he-
maties amb leucocitosi pronunciada indiquen una hemorragia".

El fet (le presentar-se la leucocitosis immediatament despres o
coincidint amb l'hemorragia intraper'toneal, explica que en la ma-
joria dels r8 casos intervinguts per nosaltres d'urgencia, quan erem
metge de guardia a l'Hospital Clinic, en els que l'hemorragia obli-
gava a intervenir a bores intempestives, no es pogues fer aquest
examen i, en canvi, a les malaltes hospitalitzades per accidents he-
morragics mes o menys antics, la xifra leucocitaria resultes quasi
sempre inferior a io.ooo. Resumint, els resultats obtinguts son: 5
casos, en que 1'examen s'ha fet inintiediatarnent d'un accident he-



io4 Vuite Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalano

morragic, els leucocits eren de 13 a 36.000 i en io casos, que aques-
ta hemorragia era mes antiga de 2 dies, els leucocits eren inferiors
a 10.000.

CONCLUSIONS : 1.a-En les hemorragies intreperitoneals re-
cents es presenta una leucocitosi que pot assolir xifres elevades.

2.a-El diagnostic diferencial entre una hemorragia per ruptura
o avortament tubaric i una apendicit"s ha de fer-se valorant acura-
dament els simptomes clinics.

3.a-En el cas d'acudir a 1'examen de sang per a aquest diag-
nostic, tambe la tassa d 'hemoglobina i el nombre d'hematies que
ens puguin confirmar una hemorragia o buscarem la presencia d'al-
teracions toxiques en els leucocits que ens indcaran un proces
septic.


