
INFLUENCIA DE LA INSULINA SOBRE ELS

TRASTORNS DE LA FUNCIO MENSTRUAL

EN UN CAS DE DIABETIS GREU
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Joslin diu que, en dues malaltes seves, la mens-

truacio, que havia estat suspesa, reaparegue amb la in-

sulinoterapia; i esmenta i cas semblant d'Allen i 3 casos

en la serie Carnegie de 46 malaltes.

Jo he observat el mateix resultat en una malalta

(cas n.° 6o de la meva serie general de diabetics). Em

sembla dificil de dir fins a quin punt aquesta regularit-

zacio de la funcio menstrual pot esser atribuida a una

accio mes o menys especifica de la insulina, i fins a quin

punt depen senzillament del millorament de 1'estat ge-

neral sota la influencia del medicament. Les dades de

la meva observacio que poden tenir alguna valor per a

1'aclariment d'aquest punt son les seguents : La malalta,

que sempre havia estat ben reglada des de 1'edat de

tretze anys, es feu amenorreica despres de la regla d'oc-

tubre de 1922. En aquesta data les manifestacions de

la seva diabetis, i concretament la glucosuria, eren molt

intenses, i havia perdut 1o kg. des de comencament

d'estiu. El tractament dietetic, que retarda la marxa
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progressiva del trastorn diabetic i millora l'estat gene-
ral, comenca el 15 de gener de 1923. En aquest moment
la perdua de pes des de la primavera anterior era, al-
menys, de 20 kg. El dia ii de mar9, quan l'estat ge-
neral ja ha millorat forca, pesa 46'6 kg. El primer
periode d'insulinoterapia dura del 18 al 22 d'abril. El
5 de maig pesava 48'8 kg. Un segon periode d'insulino-
terapia, forcca irregular, dura des del 25 de setembre,
que pesava 5o'8 kg., fins al 13 d'octubre, en que el seu
pes fou de 51'6 kg.

Des de la data darrerament esmentada el tractament

insulinic fou absolutament regular. El dia 4 de no-

vembre, quan el pes era de 53 kg., apareix la regla. El

dia 14 de desembre, amb un pes de 54'5 kg., nou fluix

menstrual. El dia 17 de gener, amb un pes de 56'15 kg.,

nova menstruacio. Des del dia 2 d'octubre la malalta

ha repres el seu treball d'obrera fabril, que havia hagut

d'abandonar un any abans. La glucosuria, des del prin-

cipi dels resultats beneficiosos del tractament dietetic en

gener de 1923 fins a desembre del mateix any, llevat

d'un curt periode experimental, ha oscil•lat entre o i

1o gr. per 24 hores. La glucemia en deju s'ha trobat,

en diferents analisis, prdxima a 18o mg. per loo cc.
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