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colic, simptoma que seria tan caracteristic, es molt rara; dels
nostres nomes n'existi en un so] cas.

lquestes dificullats es multipliquen quan coexisteixen co-
lecislopaties i quist. Llavors, ultra les reciproques influencies
agreu,jadores que foren estudiades per nosaltres temps endar-
rerr, s'imbrica la simptomatologia d'unes i altres, com apa-
reix de nianera especialmeni interessant en dues de les nos-
tres observacions. Finalment, hem pogut observar tin cas en
que el quist era obert a la vesicula i aquesta era closa; aques-
I,i observacio, per aquest fet i per altres circumsthncies, sug-
gereix nombroses consideracions que no podem ni tan sols
apuntar.

(.quest trekrll sera publicat (( in extenso )) en Annals de Me-
diCiDO.)
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DIFICULTATS DIAGNbSTIQUES EN ELS QUISTOS

HIDATiDICS DE FETGE

DRS. J . ALSINA I BOFILL i MANUUF:L MASCARO

Procedeixen de la importi ncia que prenen en la historia

dels malalts simptomes i sindromes caracteristics d'altres ma-

lalties rnes frequents que el quist.

La revisib de 1'arxiu de la Clinica Medica B ens ha fet

veure (tne cis dos quadros rnes fregfients que podien fer esgur-

riar eI diagnostic de quist hidatidic del fetge ereti els dolors

tardans i els colics hephtics. Els pruners eren summament ca-

racterIstics en dues de les nostres ohservacions. Es refereixen

a dos homes clue 10 i 12 anys ahans de Ilur ingres, comencen

a tenir dolor epigastric al cap d'una o dues hores despres de

rnenjar; els dolors apareixen a temporades entre les quals el

henestar es absolut. Ws fard, els dolors es fan persistents i

aixo es el que principalment els porta a in Clinica, on no es

descobreix altra explicacio a aquesta sindrome que el quist

hidatidic al fetge.
T,'altre qundro, el colic hepatic, es molt mes frequent

Them trohat en la majoria dels nostres malalts i es comprCn

rtne pot dificultar extraordinhriament el diagnostic si hom no

pensa sistematicament en el quilt, sobretot quan l'augment de

volum hepatic es poe apreciable. El diagnostic diferencial en-

tre la colecistopatia i el quist pot esser mos fAcil si hom to en

compte ell segiients elements, ultra ell d'allergia equinoco-

cica : les crisis de colic per quist hidatidic no infectat solen

Osser sempre molt moderades, la brusca disminuci6 de volum

del fetge despres del colic es un bon sfmptoma de quist obert ;

el garbelleig de la femta desprds del colic pot donar hidAtides,

hen aparents on un dell nostres casos ; el sondntge duodenal

pot proporcionar ganxos. En canvi, in urticOria desprOs del


