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L'excelent recurs que representa com a mitja d'explora-

cio el cateterisme ureteral, no necessita ponderar-se des de que

les seves ventatges s'han vulgaritzat i els seus resultats han de-

terminat un efectiu progres en la terapeutica renal.

Ja des de'l principi d'aital adquisicio feta per I'enginy d'Al-

barran amb 1'invenci6 de I'ungleta adaptada at cistoscop de

Nitze (1897), aquell mestre i molts urolegs aixamplaren llurs

aplicacions a la terapeutica, i des de allavors els serveis

prestats pet cateterisme ureteral son do veritable importancia.

Els perfeccionaments instrumentals han contribuit indiscutible-
ment molt a la major seguretat de la tecnica i aquesta multipli-

citat de mitjans quo l'industria medica ha posat a nostra dis-
posicio, han ajudat a la consecucio de to que semblava impos-
sible anys enrera. Els noun tipus amb dispositiu optic modern,
permeten una claretat d'imatge que facilita extraiordinariament
1'introducci6 del cateterisme, i essent aquesta part l,ptica inde-
pendent del rests do 1'aparell, permet la seva extraccio i el ren-
tat de la bufeta sense necessitat do nova introduccio del cistos-
cop, to qual restava facilitate amb els tipus antics per a el major
sofriment que pets malalts representava.

INI)ICACIONS DEL CATETERISME URETERAL

Per to que fh referencia a l'ureter, les estrictures inflama-
tories no tuberculoses poden beneflciar d'aquest mitja sempre
i quan els trastorns a que hagi donat hoc (retentions) no sien
pas molt avengats i 1'estrictura sia purament ureteral, no peri-
ureteral; on aquest cas, si el cateterisme es fhcil res se pert
amb intentar la dilatacio amb bujies, qua's troben en el comerq
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o amb sondes conico-olivars, inclus deixant-les permanents
unes quantes hores lo mateb: que's fa amb les estretors filifor-
mes de 1'uretra. Es un procediment que dou probar-se encara
que no's puguin fonamentar an ell les moves esperanges, perque
quasi sempre les estretors per uretriti s'acompanyen de peri-
ureteriti quo exigeixen una liberacio i una operacio plastica
sia la que sigui segons el cas.

Els calculs ureterals movibles o movilitzables de petit vo-
lum i sense lesions ureterals inflamatories, s6.1 tambe una in-
dicacio del metode que dona en molts cassos excelents resul-
tats. Tingui's en compte que una ureterolitotomia es enorme-
ment mes grew quo un cateterisme ureteral ban fat i ben
indicat i se deu recorre sempre a Well abans de correr els pe-
rills d'una intervencio cruenta (Casper, Handbuch der Cystos-
kopie).

Cas personal.

Una malalta de les qua Guyon no diria «ponedores» do
calculs, n'havia expulsat varis en diverses ocasions amb relati-
va facilitat; malgrat aixo, va arrivar una ocassio que'l colic pie-
lo-ureteral se va perllongar mes de to ordinari; la malalta va
posar an practica tot to que habitualment li donava resultat
altres vegades, i malgrat els sews esforcos va pasar tres dies
sense que'ls sofriments tinguesin tendencia a cessar. El distin-
git cirurgia Dr. Sala Pares, al qual va consultar, va creure opor-
tu intervenir, i d'acord amb 611 vareix practicar el cateterisme
ureteral.

La simple inspeccio cistoscopica va demostrar el meato
ureteral del costat afecte molt edematitzat, hiperemiat i entre-
obert i immovil, lo qual demostrava que'l ealcul era a prop
deli i tenia dificultats per a esser expulsat. La simple movilitza-
cio del calcul amb el cateter va esser suficient per a qua s'ex-
pulses; el seu tamany era de les dimensions i forma d'una
monjeta.

Altre cas personal.

Un'altra malalta feia molt temps quo era victima de for-
tissims colics nefritics quo la desesperaven, tant mes quan quo
assent ella molt nerviosa tenia crisis d'excitacio qua li feien la
vida insoportable. La mes petita fadiga li reproduia faeces de
colic i aixo venia succeint-se des de llarg temps sense quo res
logres curar-la i trobant alivi amb la morfina on el moment
de 1'acces.



408 Segon Congres de Metges de Llengua Catalana

De Chiva (Valencia), on resideix, va venir i va consultar al

Dr. Corachan, amb el qual la varem examinar diagnosticant un

calcul ureteral molt baix que la radiografia pel Dr. Torres Ca-
rreras va confirmar.

Vareig cateteritzar 1'ureter corresponent sense conseguir
enfonzar la sonda mes de dos centimetres i mig dins del con-
ducte ureteral; vareig empenyer amb prudencia amb l'objecte
de movilitzar el calcul, i se va for una injeccio do glicerina es-
terilitzada. Per la nit (1'operaciO va tenir lloc al mati) va so-

brevindre un violent colic, l'ultim, amb el que va expulsar la
pedra de la groixaria d'un pinyol d'oliva i molt irregular.

La malalta no ha tornat a tenir mes colics nefritics i fa

d'aixo molt temps (des d'Agost de 1915).

Creiem que en alguns cassos se fa necessari intervenir m6s

d'una vegada per a conseguir l'objecte. Tenim un cas en que

malgrat d'haver cateteritzat l'ureter i injectat glicerina, el cal-

cul no s'ha expulsat i creiem sera necessaria una altra sessio.

Tingui's en compte que corn deiem abans mes val insistir en

1'empleu d'aquest mitja que for una ureterolitotomia.

INDICACIONS EN LES PIELONEFRITIS I PIELITIS SIMPLES

On els resultats del cateterisme ureteral terapeutic els

creietn mes brillants es on les pielonefritis no tuberculoses, so-

bre tot aquelles en que la lesiO es predominant en la pelvis i
calzers o sia on tot to quo representi epiteli mucos.

Los pielonefritis dels urinaris infectats (prostatics, calculo-

sos, estrets); les causades per eliminacio bacteriana de totes les
septicemies siguin de la naturalesa que siguin (colibacilosi, do-
tinenteries, les quirnrgiques, etz.); les de l'ambraq i infections
puerperals, les gonocbcciques, etz., etz., beneficien sempre del
tractament ureteral. Clar es que'n molts cassos el tractament
medic ben instituit pot donar-no compte de les mateixes. em-
prb es indubtable que tractant-se de lesions an atomopatolbgi-
cament similars a les do la bufeta, es llogic que se'ls apliqui un
tractament semblant: instilacions i rentats prudents seguint la
t©cnica que desseguida detallarom.

Hi han cassos que'i cateterisme terapeutic resta el darrer
recurs que pot salvar al malalt evitant un trist desenllas. Ens
referim justament als cassos do pielonefriti en ronyo unit

(per nefrectomia o procos destructiu total de l'organ, excluint,

ben entes, la tuberculosi). En aquests cassos en quo consecuti-
vament a pionefrosi calculoses o no, arribades al darrer ex-
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trem i per lo taut havent produit lesions pielonefritiques en

1'6rgan adelfe, se veuen continuar les lesions en l'unic ronyo i

agravar-se i esser un perill per a la vida.

Tres cassos ne tenim d'aquesta categoria i sobre tot un

Wells molt instructiu i quo demostra el bon recurs terapeutic

que es el cateterisme ureteral.

Pruner cas.-En el mes de Maig de 1913, ens eonsulta un

malalt a qui un any abans un conegut especialista Ii havia prac-

ticat una nefrectomia per pionefrosi calculosa. Curat de 1'in-

tervenci6 quirurgica no's va pas veure lliure per aixo, el ma-

lalt, dels abcesos febrils que abans de 1'intervencio tenia (encara

que menys accentuats) i dels sofriments renovesicals que per

lo que afectava al ronyo esquer havia comencat ja a tenir pot
abans de l'intervencio.

Els accesos febrils aguts i despres adoptant la forma sub-

continua, i les crisis nefralgiques sobrevenint cada vegada amb
mes fregdencia, agotaven al patient. El Dr. Llaurado, de Sans,

va tractar de convencer, amb prou treballs per cert, perqud el
malalt ja desconfiava de la seva curacio i volia abandonar-se a
la seva sort, de la necessitat de for quelcom mes i ens va for
1'honor d'endressar-nos el malalt.

Coneguts els antecedents esmentats, els datos exploratoris
demostraven un ronyo gros, doloros, amb dolor igualment en
tots els punts ureterals; piuria accentuada i al microscopi els
caracters d'un sediment pielonefritic ordinari amb baccils co-
Ili, cocus piogens i abundants cristalls fosfocalcics.

Del tractament medic no restava res per ensajar: infusions
diuretiques i trementinades, antisseptics urinaris, antitermics,
regims alimenticis variats.

Format el nostre criteri, varem proposar el tractament di-
recte de les lesions per mitja del cateterisme ureteral (ren-
tats, instilacions, drenatge amb el cateter...)

Els primers rentats foren lleugers en el sentit do no for
soportar a la pelvis renal distensions doloroses i perjudicials;
un parell de xeringues de 10 c. c. introduint cada vegada 5
o 6 c. c. i deixant buidar, amb lo qual s'arrastraven particules
de mot-pus que poguessin restar engauxades.

El liquid empleat era solucio molt feble do colargol amb
aigua destil•lada. Aquest rentat el feiem seguir d'una injeccio
de 1 c. c. de solucio de nitrat argentic al 1 °(,,. Les injections
d'aquesta sal sols foren fetes dues vegades; els demes rentats
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foren practicats en major quantitat i seguits d'injeeeio de solu-

cio de colargol al 1 °/,,.

Des de els primers rentats, les temperatures i els dolors
varen desapareixer 1 1'estat general se va modificar molt favo•
rablement. El malalt va expulsar els dies segi ents als ren-

tats primers gran quantitat de sorra fosfocalcica i petits frag-

ments de la mateixa naturalesa quilnica i altres d'aspecte uratic.

Despres dels 10 primers rentats quo al principi practica-

reln cada 10 dies, despres cada 15 i al final cada mes, havent

pogut dedicar-se als sous quefers professionals quo fins alla-

vors tenia quasi be en suspens, varem volguer coneixer l'as-

pecte pielogr<lfic de 1'6rgan, perque teniem raons per a tenter

una petita retencio i voliem sapiguer a que atenir-nos. Dita pie-

lografia practicada amb el Dr. Torres Carreras (amb injeccio de

colargol al 1 '/,)), demostra una Ileugera retencio veient-se una

sombra pielitica per baix del abocament ureteral.

El malalt ha seguit be, amb I'orina lleugerament terhola

qualques vegades i altres quasi transparenta del tot; sense do-

lors ni temperatures, havent recobrat el bon aspecte que abans

tonic, i coni que es un artritic hem tingut necessitat de some-

tre'l a un sever regim alimentici i for-Ii pendro els medica-

ments indicats en aitsls cassos.

Fins als darrers de 1915 li hem practicat an rentat coda

mes o dos mesos, segons les sever ocupacions, pai^,,- el sen es-

tat no apromiava pas. i des de allavors no l'haviem tornat a

veure mes fins al mes de Febrer d'aquest any que'ns va venir a

trobar per a consultar-nos si creiem necessari un altre reutat,

puig s'havia descuidat en el regim, havia fet grans esfor^os de

troball, i. com algun jorn Ii semblava I'orina un xic torbola en-

cara quo's trobava b^, i coin quo un cateterisme no Ii feia ab-

solutament la mes petita nosa que' fes quedar tranquil. (El

malalt havia soportat tres mesos abatis do la data do la consul-

ta una seria infeceio grippal i malgrat aix6's trobava en el bon

estat do que n'hem fet esment). Per a tranquilitzar-lo li varem

for el rentat amb protargol diluit.

Aquest os un cas instructiu com deiem al principi, perque

aquest malalt amb un sdl ronyo, infectada la pelvis i amb sorra

i fragments que va expulsar gracies a la nostra intervencio, te-

nia un pervindre res afalagador ja quo estava exposat a totes les

consegiieneies de la marxa progressiva de l'infeccio pielorenal

que'n el cas concret aquest no tonia altre final que 1'insuficien-
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cia amb totes les terribles consequencies de la mateixa. En una

paraula: tenim 1'evidencia de que amb aquest tractament ha-

vem salvat la vida del malalt.

El segon eas so refereix a una senyora nefrectomitzada

anys enrera pel Dr. Raventos, per pionefrosi calculosa igual-

ment, que corn succeeix en molts d'aquests cassos, va restar

amb pielonefriti del ronyo que's va deixar.

Per indicacio do l'osmentat doctor, va sometre's durant

una temporada a un tractament medic adecuat, que encara que

is va millorar notablement va tornar a manifestar-se la piuria i

els dolors quan va deixar-lo de seguir. Va consultar alguns es-

pecialistes i entre ells un molt distingit va indicar-li is conve-

niencia del cateterisme ureteral terapeutic de qual opinio va

rem estar completament d'acord quan ]a malalta ens va con-

sultar sobre'l particular, empro la pacient no's va acabar de

decidir fins passat molt temps en quo trobant-se embragada i

pitjor de la lesio pielorenal, ens va progar li fecim lo que cre-

guessim convenient per a curar-la o aliviar-la, puig els dolors

s'havien fet mes continuus, tenia qualques vegades febre i la
piuria s'havia accentuat. Ademos, el tocoleg que s'havia enca-

rregat d'assistir-la l'havia, acertadament, posat en guardia sobre

el perill que representava la coexistencia do la lesio renal amb
1'embrag.

En Fehrer de 1916 vareix for el catetorisme ureteral, vareig

restar Ileugerament la pelvis amb solucio diluida de colargol,
injectant seguidament un centimetre cubic de solucio de nitrat
d'argent al 1 %.

El Iambi experimentat fou molt apreciable, puig l'orina se
va modificar amainant notablement la piuria, desapareixent els
accesos febrils i les molesties que sentia, fins al punt de quo
malgrat lo haver acordatun altre cateterisme per 10 6 12 dies
despres, no va volguer la malalta que li repetis per trobar-se
taut millorada i perque essent al 6.6 mes de l'embrag Ii resulta-
va molt molest «1'estona que havia de passar sobre la taula',

segons la seva propia expressio, petita rao, que de segur no
hauri:a pas ates, sing s'hagues sentit veritablement millorada.
Empro no varem deixar d'advertir la con'veniencia do repetir
el cateterisme, puig no consideravem suficient el practicat, so-
bre tot atenent al seu estat gravidic i la gran importancia que
0 la pielonefriti on dit estat, taut per to que pot determinar
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agravacio d'aquella coin per lo quo la mateixa complica sempre

I'embrac.

Les noticies directes que tenim de la malalta son bones

per quan el part va tenir lloc normalment i el seu estat actual

es satisfactori. Malgrat la gran millora que la malalta sonyala

coin quasi curacio, Item fet Constar a la persona de la familia

que'ns dona les bones noves. que deuria for-se algun altre ca-

teterisme. De tots modos, per to exposat so dedueix la bondat

del metode.

El tercer cas es instructiu tambe per lo que's refereix a les

lesions pielitiques; se tracta d'un company qual historia escrita

pol mateix transcric a continuacio:

Dr. M. N., 40 anys, do forta constitucio i subjecte a gran
activitat de treball.

Antecedents: Als 16 anys, verola; als 19, pneumonia repe-

tida a 1'any segiient. Als 22, reumatisme articular durant 6 me-

sos; als 30, febre tifoidea seguida de paludisme durant un any.

20 anys abans de la data actual blenorragia curada rapidament

sense complications.

Malaltia actual: Fa 5 anys, nova blenorragia, que per trac-

tament intompestiu va determinar cistoprostatiti, quedant on

estat Ironic.

Passats 2 anys do la fasse aguda, se reprodueixen els tras-

torns on la bufeta i prostata quo cedeixen al tractament local

en el terme d'un mes.

Els primers dies d'Octubre passat nova aguditzacio, presen-

tant-se ademes gran dolor en el ronyo dret, seguit de profusa

hematuria i abundantissim sediment do mot-pus en l'orina amb

esgarrifanses i temperatura de 38`6°.

Radiografia pel Dr. Torres Carreras negativa de calcul.

L'examen microscopic del sediment demostra abundants

leucocits i eritrocits, cel•lules petites de l'epiteli, pelvis i cal-

zers i flora piogena ordinaria sense baccil Koch.

Tractament: Repos, dieta li ctea, urotropina, rentats ure-

terovesicals.

Cedeix 1'hematuria i's practica ]a cistoscopia all 15 dies,

acusant anormalitat do l'ureter dret (hiperemia) sense lesions

especifiques i's cateteritza l'ureter injectant en ]a pelvis I c. c.

de solucio de nitrat d'argent. L'orina obtinguida amb el catete-

risme s'inocula a un conillet que mor als 7 dies de septicemia

sense trobar cap lesio tuberculosa a I'autopsia (posteriorment
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s'ha inoculat un altre que at cap de dos mesos encara vivfa i el
resultat de la necropsia despres de sacrificar-lo va esser igual-
inent negatiu).

L'injeccio del nitrat fh millorar molt l'estat general; alguns
dies s'inicien hematuries molt lleugeres i les crisis doloroses
del ronyo quo les precedeixen son molt soportables.

Nou cateterisme amb injeccio de protargol at 1 OIo, accen-
tna la millora al cap 15 dies.

Vintisis dies mes tard un abees dolorosissim que dura tres
hores, seguit d'hematuria, ens decideix a for una nova injeccio
de protargol amb to que acaben les hematuries i el dolor. L'ori-
na esdeve perfectament transparent sense cap element patolo-
gic at microscopi (despres de forta centrifugacio).

Actualment 1'estat general es bo (parla el malalt), l'orina
d'aspecte normal, sense la mes petita molestia renal, i sols res-
ten simptomes de prostato-vesiculiti que's tracten deguda-
ment. (Segueixen unes frases laudatories que agraim i que
corn se compendra no hi ha necessitat de transcriure).

Ademes dels cassos que acabem d'exposar, no tenim dos
mes que no describim on detail, perque els malalts no han con-
tinuat despres dels primers rentats.

L'un d'ells fa referencia a una malalta de la visita del doc-

tor Alvar Esquerdo, operada de nefrolitotomia en la que per-

sisti una pilonefriti i a Is qual varem for un rentat quo la va

inillr>rar molt; pero no va seguir assistint, com li varem indicar,

a t'llospital do la Santa Creu (en la seccio d'uroscopia de la vi-

sita del Dr. P. Esquerdo, que tenim at nostre carrec), per a

continuar el tractament.

Per tot to exposat se compendra clarament la gran impor-
tancia que'l cateterisme ureteral to corn aplicaeio terapeutica,
tenint les seves indicacions ben definides i essent en moltes
ocasions Punic mitja de salvacio de certs malalts, per to qual
val la pena de prestar-se-ti atencio i exercitar-se en el seu
empleu.

Les conclusions que resumeix la nostra exposicio, son les
segiients:

1. El cateterisme ureteral, ademOs d'excelent mitja d'ex-
ploracio, es tambe un mitjil terapeutic en qualques cassos in-
sustituible.

II. Les seves aplicacions estan indicades:
a) En certes estenosis ureterals.
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b) En les litiasis ureterals de calculs petits i movilit-
zables.

c) En els processos inflamatoris no tuberculosos, uretero-
pielo-renal, sobre tot do prodomini pielitic.

(1) Pot tenir tambd utilitat com a mitja de bonoficiosa pre.
paraci6 buidant i rentant immediatament abatis d'una inter-
vencio renal, la pelvis i les cavitats iufectades que amb ella

comuniquin (litiasi renal infectada, etz., etz.)

Disci ssio: Dr. I'erettrnart.

SOIs lard observar que de la mateixa Inanera que enfron
dots cassos que acabo d'exposar d'anuries reflexes tractades
amb el cateterisme, el resultat ha sigut encoratjador pct exit
obtingut, on Iambi en el tractament de les pielonefritis els re-
sultats no Ilan sigut taut falaguers sense volguer dir quo no
hagi obtingut quaique millorament i fins curacio; per() ha si-

gut en minoria, i jo ho comprenc tenint t,n compte en primer
Iloc que no havdm de tractar sots pielitis, sing pielo-nefritis,

rtes tributaria aqueixa dels mitjans medics i tambd perque la
mateixa pieliti, essent quelc6m antiga, porta an cert grau de
distencio, do retencio do In pelvis renal que dificulta l'exit quo
sembla haurfa d'dsser molt falaguer i que no ho ds sempre, del
cateterisme ureteral com a nlitjil de rentar la pelvis renal.

Discte,sio : Dr. Seri allcacle.

No relatard cap historia cifnica perque ds mes interessant

conlunicar-vos els resultats do nostre prirctica personal.

Anys enrera apenes practicava cl cateterisme ureteral to-

rapeutic perque era torrent In ereencia de quo les infeeci("ns

do ronyons, pelvis i ureters, quan no hi havfa cap obstacle me-

eanie a1 buidatge de ]a bufeta, sempro provenien de via henla-

tica i em deia: -si'l focus iufectiu, hostatja en el parenquina del

rony6, quip efecte pot esperar-se dels mous rentats que sots

arriben a in pelvis renal?. Mds aquesta concepci6 teorica no

guarda armania amb els fets, perque a proposit do m6lts eatete-

rismes ureterics practicats amb fi d'explorar les funcions renals

he vist millurar moltes infections de ronyons i fins gurir-se'n

algunes. Aixo al nostre entendre vol dir que hi ha piuries que

venen exclusivanient dels ureters o de la pelvis i per lo taut
nrodificables a benefici dels rentats uretero-cistosc6pics.
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Aquests fets tambe demostren quo les vies urinaries altos
s'infecten molt sovint per via ascendent sense el concurs dels
factors quo provoquen i'estagnament vesical d'orina.

Un estudi fisio-patologic del forat uretero-vesical portat a
cap amb la cistoscopia i la radiografia, quines conclusions por-
tem amb el Dr. Pages, an aquest Congres, demostra que'l con-
tingut vesical, ja sigui per lesions anat61niques esdevingudes
en el curs de les cistitis o per mutations topografiques i mor-
fologiques quo esdevenen en el forat uretero-vesical durant
algunes desviacions uterines, no troba tancat 1'ureter i unes ve-
gades en la retencio normal de la bufeta i nitres en el curs de
la contraccio d'aquesta ultima, torna enrera i invadeix fins els
calzers del canto permeable. Ja compeudreu les consegiiencies
d'aquest fenl men quan p. ex. l'infeccio es purament vesical o
quant essent d'un sol ronyo to hoc el refluix en el canto opo-
sat; en el primer cas, els ronyons no trigariln en infectar-se i
en el segon aviat presenciarem l'afeccio bilateral.

V'eusaqui, doucs, plantejada is necessitat de vigilar totes les
afeccions vesicals per a correr a practicar els rentats dels ureters
i de la pelvis renals tan aviat com es sospiti que'l refluix ure-
tero-vesical pot tenir lloc, perque si es triga en exercir aquesta
accio autisseptica, el proces es propaga al parenquima del ronyo
i allavors es indtil tots actuacio uretero-cistoscopica.

Sentades aquestes premises, results que'l cateterislne tera-
peutic dels ureters troba una gran justiflcacio en els primers
periodes de les infections renals d'origen ascendent i en cambi
ha d'esser de resultats nuls en les d'origen circuiatori En efec-
te, l'experiencia ens ha ensenyat que'n aquells cassos en que'l pa-
renquiula esta interessat el eateterisme ureteric lo mateix que'ls
rentats dels citlzers son inutils i this els help vist a voltes des-
pertar rnanifestacions doloroses i piretiques (perinefritis) i en-
terbolir-se els onus fins esdevenir sagnants. Sots quan les le-
sions renals es propaguen cap als ureters i el drenatge del
ronyo results compromes per les brides cicatricials o per les
colzades dels mateixos que aquestes consegiiencies poden con-
duir els procesos fibro-esclerosos dels ureters, sols allavors
hem vist no curacions de la doloncia, sing notables alivis dels
simptomes objectius i subjectius. En molts cassos de tubercu-
losi urinaria en que dels orificis ureterals brolla urina amb pus,
no vol dir pas quo anlbdos ronyons estiguiu infectats perque
quan en aquests cassos es fa is nefrectomia del canto mes puru-
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lent i mes malalt es pot veure com hem presenciat despres de

l'operaci6 en dos cassos que un senzill cateterisme ureteral amb

rentat del rony6 que quedava consentit ha sigut suficient per a

for desapareixer el pds de l'orina. Aix() vol dir que aquell canto

s'havia infeetat per via ascendent, puix a estar pr6s el paren-

quima hauria subsistit la piuria malgrat el cateterisme ureteral.

Ben segur que'ls cassos desfavorables que'ns han contat els

Drs. Company i Perearnau, son malalts quo tenien el ronyo

supurat i per aquest motiu ja fa anys quo quan suposo aquesta

dolencia no use mai el cateterisme ureteral terapeutic.

Ara, quan tine la conviceio do que'l malalt ha passat per

circunstancies que'l poden haver conduit cap a una infeccio as-

cendent, no deixo mai d'aplicar el cateterisme ureteral antisep-

tic perque hall sigut forca els cassos que se m'han curat no

obstant oferir 1'aspecte d'una nefriti supurada quan no existia

m6s que una uretero-pieliti.

En els despatxos dels urolegs assisteixen gran nombre de

ddnes amb cistitis rebelds a tot tractament vesical, quo conten

unes la seva malaltia des d'un part, altres consecutivament a

una malaltia de is matriu, no poques despres a una blenorragia

del marit, i moltes amb motiu dots falsos coits, masturbaci6,

etz. Doncs be, quasi sempre en aquests cassos he vist quo la

piuria venia sostinguda per una infecci6 dels ureters i dels cal-

zers que com es natural havia pujat des de !a bufeta per les alte-

raci6ns anatOmiques i funcionals dels forats uretero-vesicals

creades per la cistiti i les malalties dais Organs propers (des-

viacions de Triter, afeccions de I'apendix i anexes, etz.). Aitals

circunstancies fan fracassar els rentats i les instilacions do is

bufeta i baix el tiquet de tuberculosis urinaries s'arrosseguen d'un

dispensari a 1'altre sense trobar la curaci6. Allavors si la lesi6

infectiva no ha fet presa encara en el parenquima del ronyo, es

notable veure com triomfen els rentats de la pelvis dels ronyons

i dels ureters a la segona o tercera vegada. Item vist sovint re-

caigudes a curta data esdevingudes a causa de subsistir un

focus infectiu juxta-urinari; entre altres, recordo dos cassos, un

Wells de bartoliniti supurada, que presenti a 1'Academia, que

mantenia on la vulva i uretra una flora gonococica que's traspor-

tava a la bufeta i ureter taut aviat com abandonaven les instila-

ci6ns i is uretero-cistoscopia. No cal dir que amb I'extirpacio de

ambdues glitndules resolguerem per sempre mes el proc6s in-

fectiu de les vies urinaries. Lo mateix em succei amb altra ma-
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lalta que per posseir un devertfcul infectat on el meat urinari

tenfenl que repetir els rentats de la pelvis renal porque aquesta

es reinfectava de temps en temps, degut, al nostre entendre, per

haver desaparoscut les barreres i defenses epitelials que priven

als germents de la vulva passar cap a la bufeta i els d'aquesta

als ureters. Amb la destruccio dels arnagatalls deis germens pa-

tologics conseguf guarir a dues malaltes.

En l'home los uretero-pielitis d'origen ascendent sovintejen

tart coin en la dona, empero el cateterisme ureteral no to tan-

tes indications a causa de quo moltes d'elles An consegiiencia

d'un doleut drenatgo urinari i allavors no hi ha res que pugui
substituir a la uretrotomfa futerna, a ]a prostatectomia, etz., des-

pres de conseguir per aquestes interventions la Iliure emisio do
l'orina, aquesta esdeve clara i sense pus; rarfssimes vegades lie
tingut de reedrrer al cateterisme ureteral terapeutic i use sem-

pre anlb exit porque quan no s'arregla expontaniament, quasi

sempre os degut a quo estil lesionat el -onyo. L'infeccio dels
ureters i pelvis pel mecanisme del refluix o sia per via ascen-
dent es inenys coma que'n la dona, perque la Ilargada de l'uretra

preserva molt a la bufeta de les infeccions exteriors i al mateix

temps li es una garantfa no tenir als sous voltants organs tan
enmalaltibles coin la matriu i anexes.

Els processor gonococics quan asalten les vies urinaries
altes solen guarir-se per els torrents i en la meva esta-
dfstica hi trobo solament 7 cassos, dels quins 4 guariren i 3 sen-
se resultat per esser ja tuberculosos.

Cal recordar que'n aquests cassos no pot emplear-se el cate-
terisule ureteral fins que han dosaparescut els fenomens reac-
cionals aguts.

En els cassos de tuberculosi renal unilateral lie vist a voltes
despres de la nofrectomfa, que l orina continuava essent terbola
perque soviet a travers de les lesions que ocasiona la cistitis
tuberculosa en el forat uretero-vesical sa, s'estableixen infec-
tions que's fan ascendents i son causa de piuria postoperatoria
provinent sots d'una infeccio pielo ureteral. Inutil es dir que
un pared o tres de rentats ureterals resolen In situacio.

En els colics nefrftics sense expulsiu de calculs no hem
pogut mai pel cateterisme ureteral provocar 1'oxpulsi6 del
mateix; en cambi, on an cas d'atascament d'un citlcul en el con-
ducte ureteral una sonda numero 5 deixada permanent en dit
conducte, determine la seva expulsio.
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Per la practica dels rentats em vaig sempre de liquids olea-
ginosos (vaselina liquida, glicerina, oli, etz.), perque la Ilur

actuacio es mes Varga, i de les substancies el nitrat de plata, la
creosota i el guaiacol, son les amb que he tingut mes bons
resultats.

En no poques ocasions els beneficis del cateterisme urete

ral no venen sols de l'accio antisseptica que s'exerceix, sing del
desembocament, rectificacio, massatge o altre fet mecanic nas-
cut per el pas de la sonda.


