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El diagnostic precoc de I'embaras ha estat, durant
molt de temps, un problema dificil, i avui dia, mitjan-

cant la reaccio d'Aschheim-Zondeck, permet amb tota
seguretat, i amb gran precocitat, de fer diagnostic.

Nosaltres havem utilitzat les tres tecniques fins avui
proposades com a test biologic per a 1'esmentada reaccio:

i.a Reaccio d'Aschheim-Zondeck tipica en el ratoli
femella.

2.3 Reaccio de Brouha-Hinglais-Simonet en el ratoli
mascle.

3.a Reaccio de Friedman en la conilla.

Havem de reconeixer que la reaccio d'Aschheim-
Zondeck tipica s'ha destacat per la seva exactitud i
senzillesa. De 12 casos d'embaras (7 abans de la se-
gona falta i i coincidint amb la primera), la reaccio ha
estat positiva intensa en io casos; positiva clara, previ
examen histologic, en i cas, i negativa en i altre cas,
corresponent aquest ultim a una pacient de 14 anys,

encara no puber, i que queda embarassada abans de
reglar. (Cas del servei de cirurgia del doctor Soler i
Ji.ilia.)
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En 23 casos de dones no embarassades, en tots

ha estat negatiu. Solament la reaccio primera (madu-

raci6 follicular) ha estat positiva en 3 casos : I goll i

2 acromegaliques.

La reaccib de Brouha-Hinglais-Simonet ens ha donat

tambc bons resultats. Aquesta reaccio fou positiva,

inclus en el cas de 1'embaras esmentat anteriormcnt.

La major lentitud d'aquesta reaccio li treu valor practic,

Tambe havem trobat tendencia a esser positiva en
casos de disendocrinia, segurament degut al prolan A,
que s'elimina per l'orina, i que solament d6na una re-
accio r. a en la femella.

La reaccio de Friedman, en els pots casos que

1'havem utilitzat, ens ha interessat per la seva precocitat.

A les 48 hores podem llegir tin resultat tan clar, com

en 5 dies en el ratoli femella. Temem que allo que ]a

reaccio guanya en rapidesa, ho perdi en sensibilitat i

exactitud. Falten estadistiques sobre aquesta reaccio.

CONCLUSIONS

r.a Extraordinaria precocitat de la reaccio en 1'em-

baras. (En el cas per nosaltres citat, la reaccib fou

comencada 5 dies abans de la primera falta.)

2.a Ha de practicar-se, sempre que sigui possible,

la reaccio d'Aschheim-Zondeck tipica, acompanyada d'al-

guna de les altres dues.

3.a En la practica, pot considerar-se que d6na el

ioo per ioo de resultats exactes. (Nosaltres, el 97 per ioo.)

4.a No tenim experiencia en casos de mola i corio-

epitelioma.
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