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No som dels que creuen , corn alguns ho fan amb

massa I leugeresa , que la clinica gaudeix de la videncia

que dona la prioritat en les suggestions fisio-patologiques,

perb si que ens cal reconeixer que en alguns punts concrets

li cal a la fisio-patologia humana prescindir de l'arribada

del fet experimental fornit per l'experiencia del labora-

tori . El cas que anern a exposar en aq . iesta nota ens pot

servir d ' exemple il•lustrador . Vegem-ho:

Histdria clinica del malalt S. S.

S. S. es un jove de disset anys, d'i'68 m. d'alcada i de 87 kg.
de pes. La seva cara, el mateix que la recta del cos, presenta
una marcada adipositat que forma a les galtes i a nivell de les
parpelles inferiors plecs que recorden els dels mixedematosos i
fan que el semblant del malalt aparenti permanentment rialler.

Antecedents patologics. - De l'interrogatori directe del rualalt
i de les respostes del pare, es dedueix que S. S. ha estat sempre
an minyo poc castigat per les malalties, pero ara fa uns tres
anys tingue la verola, i de resultes d'aquella infeccio comenca a
engruixir fins a arribar a 1'estat actual. Interessa fer constar
que S. S. havia fet una creixenca rapida que s'estronca en ha-
ver-se guarit de la verola.

Antecedents familiars. Unicament cal remarear que el pare
del malalt pateix tics nerviosos, camina coreiforinement i es
diabetic.
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Exploraci6 del snalalt . - Despullat, crida fortament l'atencid
el seu marcat ginandromorfisme (siluetes pectoral i abdominal
completament femenines, grans diposits adiposos damunt les dues
regions pectorals, damunt les caderes i damunt del mont de
Venus), La pell damunt del snout de Venus forma un plec
que s'esten a panda i banda de la regi6 abdominal inferior.
Els organs genitals son rudimentaris, el penis es molt reduit de
grandaria i rudimentari, i el testicle dret tot just es beslluma. La
pell d'aquesta regio es completament depilada, el mateix que la
del pit i ]a de les aixelles. Manca 1'instint sexual. No ha tingut
mai erections. Presenta genu valgunz discret. La radiografia de
les mans mostra els cartilags de conjuncio. La radiografia del
crani es normal, es a dir, no acusa alteracions a la sella turca.
Les aficions del malalt son els jots infantils i 1'aplicaci6 a 1'estudi.
Te una gran memoria i molta capacitat per al coureu de les
ciencies i sobretot de 1'aritmetica. Educat en col•legi religios,
sembla sentir una certa propensio al misticisme.

Te bona gana i no pateix de constipacio ni de diarrees.
No presenta cap anomalia respiratoria, ni circulatoria.
El sistema nervios esta ben desenvolupat i no acusa cap

mena de trastorn. Te molta resistencia a la fadiga.
L'orina no presenta cap anomalia de composicio i arriba

diariament a xifres que oscil•len entre 1,5oo gr. i z litres.
Proves farnzaco-dzndnziques. - La prova de Goetsch resulta

negativa. Tambe donee resultat negatiu les proves de la hi-
pofisina (lob. post.) de Claude-Porak, car la pressio arterial
(Mx. = 15 i Mn. _= 8) augmienta un grau, pero el pols no es
modifica . La prova de la tiroidina de Parisot-Richard tampoc
no altera ni el pols ni la pressio.

Metabolisaze basal de S. S.

(24 novembre 1926)

Resullat : i caloria 557 per minut.
2,242 calories per 24 h.

Standards Krogh, i caloria 387 per minut.
Boothby, 1,990 calories per 24 h.

Desviaci6 : -} 1;: per loo (Krogh).

-{- 13 per 100 (Boothby).

(Institut de Fisiologia)

Considerats tots aquests fets, horn pot comengar a formar
facilment el

Diagnostic. -- Aquest, en efecte, es formula pel metode
directe i per exclusio. En els dos aspectes hour pot assegurar
cue S. S. es un cas de sfndrome distrofic adipo-genital de Frohlich.
Cal sobretot excloure, pero, la possibilitat de creure que el trastorn
que 1'afecta pugui esser degut a una alteracio disfuncional de la
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Dates de les sessions i dosis partials

11 dbre. 1926

18 dbre. 1926

20 dbre. 1926

8 gener 1927
14 gener 1927
24 gener 1927
28 gener 1927
26 mare 1927
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9 abril 1927

25 juny 1927

9 juliol 1927
27 agost 1927
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Resultats. - Els printers resultats del tractament varen
traduir-se per una marcada desaparicio del greix dels diposits
pectorals i banda alta de les caderes, un augment de la diiiresi
(xifres superiors a 2 litres, sense arribar, pero, als 3) i aparicio
dels primers pels a les zones genitals. Aquests fets es produiren
amb una gran lentitud. Tot de sobte, pero, als sis meson de
tractament.(deu sessions), s'inicien les erections i 1'apetit sexual.
Els organs sexuals en aquest moment ja estan poblats de pel,
el penis to aspecte gairebe normal, el testicle esquerre es com-
pletament normal, el testicle Bret ha experimentat un marcat
desenvolupament, el plec adipos de damunt del Mont de Venus
ha desaparegut i les factions de la cara s'han allargassat d'una
manera ben palesa.

En aquest punt del tractament es repeteix la determinacio
del metabolisme basal. Hens aci els resultats obtinguts:

(28 juliol 1927)

Resultat : i caloria 522 per minut.
2,185 calories per 24 h.

Standards : Krogh, i caloria 404 per minut.
Knipping, 2,107 calores per 24 11.

Desviacio : = o8 per loo.
(Institut de Fisiologia)

Malgrat aparentar un enflaquiment, el malalt ha augmentat
I kg. comparat amb el pes que feia en comen9ar el tractament.
Cal remarcar tambe que en tot aquest temps ha crescut 2 cm.

El 27 d'agost del 1927 es la data de la darrera radiacio.
El darrer dia d'octubre del mateix any es practica el darrer

examen , i d'aquest es dedueix que S. S. es ja un individu normal
que porta a feli4 terme totes les funcions fisiologiques, sent totes
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les inquietuds del mascle normal i ofereix a l'observacio midica

una harmonica configuracio organica . Els raigs X ens pernieten

constatar , pero, que els cartflags de conjunc16 encara no s'han

ossificat. Aquesta particularitat to prou importancia perque ens

n'ocupem en una nota a part.
El pare de S. S., davant els resultats obtinguts, ens diu

confidencialment que to por que potser n'haim fet massa, car

l'aficio a 1'estudi i el misticisme s'han convertit en deliri pel

cinema i Fels balls de moda.

hs molt probable que mes d'un cas de distrofia adipo-

genital considerat coma manifestacio simptomatica del

sisterna classic de 1'eunucoldisme hagi estat tin simple

estat d'hipofuncio o de disfuncio hipofisaria, o potser

tin veritable sindroma de Frohlich degw a trastorns fun-

cionals d'hipofisi aliens a la intervencio tumoral. Aquells

que d'antuvi se sentissin empesos a creure que el cas que

glossem en aquesta nota pogues esser un d'aquells casos

encaixables entre els eunucoidismes, podran veure en el

resultat de les radiacions damunt la hipofisi un ample

marg, per a la meditacio.
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