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L'ESCUM A DE L'ORINA EN EL DIAGNOSTIC
DEL CANCER DIGESTIU

pel

Dr. H.Sicart

Dos anys mes d'investigac_'o sistematica de l'index afrometric de

l'orina o urinari (I. A. U.) en tots els casos en que se'ns ha plante-

jat el problema del diagnostic de cancer digestiu provat o sospitat,

confirmen les conclusions exposades per primera vegada a l'Ins-

titut Medico-Farmaceutic de Barcelona en 1932, en conluuicacio

que resurnia el resultat de tretze anys d'aplicacio del procediment.

No s'han observat diferencies apreciables depenents (lei sexe o

l'edat.

Independentment de 1'altra simptomatologia, FI. A. U. infe-

rior a 6, en numeros rodons Bona el 92% de prohahilitats a favor

(lei cancer gastric.

Aixi mateix independentment de l'altra simptomatologia. IT

A. U. de 6 en amunt, en numeros rodons dona tambe el 92°/ de

probabilitats en contra del cancer gastric.

L'I. A. U. acosturna a esser elevat en els ulcerosos gastrics

purs, detail interessant en relacio a] problema diagnostic die 1'ulcero-

cancer.

L'I. A. U. acostuma a esser baix en el malaits del tipus leias-

tenic.

En general, IT A. U. tendeix a esser tart mes baix quart mes
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el proces neoformatiu afecta a] quimisme de ]a digestio, ii^ hem de

ter ressaltar que no hem trobat tin sol I. A. U. alt en cap malalt

de neoplasia que afectes seriosament glandules anexes, sobretot el

pancrees. Fern notar que Castro-Nuno i J. M. Madinaveitia han

aportat un cas d'I. A. U. de 35 en una pancreatitis, i un de 55 en

un cancer del llavi, el qual de vegades, afegim pel nostre compte,

provoca intensa sialorrea.

En general, com mes ba'x es IT A. U. i menys es modifica en

sentit d'augment pel tractament, pitjor es el pronostic.

En la comunicacio primitiva deiem que, comunment, 1'I. A. U.

tendeix a esser ms baix en deju que en l'acme de la digestio. En

contradiccio amb aquest detail, avid hem de registrar un cas, ac-

tualment en plena evoluci6, molt sosp^tos de neoplasia pilorica per

ara no estenosant, en el qual, en repetides proves, IT A. U. resulta

alt en deju (maxim 10'1) i baix en plena digestio (minim 4'5).

La injeccio de clorhidro-sulfat de quinina, en alguns cancerosos

gastrics, ha elevat IT A. U.

En els cancerosos digestivs no gastrics, IT A. U. no Them tro-

hat en general tan baix coin en els gastr:cs.

Un dels I. A. U. mes alts observats ha estat en no canceros

gastric diabetic. fet aue ens sembla den guardar relacio amb l'index

comunment molt baix dels neoplasics gastro-pancreatics.

En termes generals, el poc valor numeric de IT A. U. to cert

caracter de precocitat en el cancer de l'estomac, si es afectada se-
riosament la viscera.

L'I. A. U. no sembla guardar relacio amb la part estrictament

motora de ]a funcio digestiva i, en canv', sembla guardar-la estreta

amb la quimica, sobretot en el referent a les glandules annexes,

remarcablement el p ncrces, com hem (fit, i en el referent als fe-
nomens d'autointoxicacio, que tart influeixen en la tensi6 superfi-

cial de l'orina, Iligada a la vegada amb la capacitat afrbsica.

En definitiva, la investigacio de IT A. U. to un valor relatiu

diagnostic i adhuc pronostic evident, i la facilitat de la seva tecnica
el fa aplicable a la practica corrent, com tin de tants recursos a

posar en joc at costat dels habituals in el diagnostic de la carcinosi
gastria.

Considerem oport a reinarcar clue pot haver-h` una relaci6 es-
treta i fecunda entre les modificacions de 1'espuma de 1'orina, i
1'existencia constant en la dels cancerosos d'un principi especific
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preciptable per l'acetona pura i per l'alcohol de 95 grs., que injectat
al conill produeix modificacions histologiques notables de les cap-
sules suprarrenals, segons estudis de Max Aron, apareguts en la
Presse Medicale, num. 41 de l'any corrent, corresponent al 23 de
maig, num. 833. Tenim el proposit d'investigar en aquest sentit,
per poc que les circumstancies ens ho permetin.
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