
TRACTAMENT MEDIC DE L'ULCERA

GASTRO-DUODENAL

PeI Dr . JOSEP LENTINI

La present comunicacio no es altra cosa que un resum del

tractament medic de 936 malalts diagnosticats d'ulcera gastrica

o duodenal, en el dispensari de Malalties de 1'aparell digestiu de

l'Hospital Clinic que m'esta confiat, i anex al servei del profes-

sor Dr. hartrina.

Ahans tat, es necessari que diguem que en aquesta comuni-

cacio presc'ndim en absolut del tractanient quirurgic de l'afec-

cia ; capac, hen entes, de donar els mes exeeilents resultats. Pero

tcuirnt en compte. Yalta mortalitat de les operacions que sobre

1'est6mac es practiquen. hem procurat per tots mitjans impedir

1'operacio a molts nialalts que podien considerar-se com qui-

riirgics.

Pcl nostre estudi dividirem l'ulcus en tres grups.
i. Malalts amb historia d'ulcus, pero sense simptomes ra-

diologics evidents.
2. Malalts amb simptomes raiologics evidents i demostra-

titls de sofrir d'una ]laga (ninxol o diverticle).
3. l\lalalts portadors d'una Naga gastro-duodenal complica-

da d'estenosi pilorica ^o mig-gastrica demostrada tambe a 1'exa-

men radiologic.

Els malalts del primer grup se'ls ha sotmes en general al dit

tractament classic de I'afeccio, es a dir: regiln, bismut, atropina i

alcalins. Els resultats en general ban estat de moment molt bons,

pert no dural;les, car d'un grup de 82 malalts que durant tin any

no tingueren cap molCstia, 32 tornaren a presenter se novarnent
amb sindroma gastric doloros tarda, tenint novament de seguir

el tractament.



244 Sise Congres de Mletges tic Llengua Catalana

D'aquests malalts, sis han estat tractats per nlitja (l injec-

cions de paratiroidina, essent els resultats molt bons, per'6 no

podem parlar encara de veritable curacio degut al poc temps que

portem en dit tractament. Fein sots constar que agtlests malalts

a part de la paratiroidina no han pres cap altre naedicanlcnt. i

sols han seguit un region relatiu, no havent de menester alcalins

per a calmar el dolor. Per tant, la paratiroidina la considerem

suficient per a portar un ulceros en un periode de calma en

l'evolucio de la seva malaltia.

Pero justainent el que ens mou a presentar aquesta comu-

nicacio son cls resultats rhtinguts en cis altres grups de malalts,

en aquells anib ninxol ben visible a 1'exploracio radiologica i

especialment en els malalts portadors d'antiga estenosi pilorica

o biloeulach) gastica veritables, prescindint dels espasnles tran-

sitoris (III(, pollen simular Bites lesions.

Despres de nombrosos assaigs practicats amb la vacunacio

especifica que sols ens dona en alguns casos resultats passatgers

emprarem en els nostres nmalaits ]a proteiivnterapia, pero per via

hipodermica, ajudant-nos en els nostres primers casos d'un re-

gim molt sever que hem anat abandonant a mida que anarem

tenint confianca en dita proteinoterapia. AIitjancant aquest sen-

zill tractament hem ohtingut resultats tan bons, que ens han sor-

pres a nosaltres mateixos, tant per la rapidesa de la millora. com

per la duracio de la mateixa.

Crec que no es aquesta 1'ocas,*o per presentar una veritable

estadistica, i referirern tan sols un dels casos nles tipics per a

que siguin compreses les nostres conclusions que fins el present

ens suggereix aquest tractament.

Afalalt J. M., teixidor (le Sabadell de 4o anys, vist per primera ve-

gada el dia 3 de jury de 1928, i referint la seg'iient historia: Fa mes de

15 anys a temporades sindronia gastric doloros tarda i temporades de

benestar complet, el dolor solia calmar amb els alcalins. En diverses

ocasions crisi d'hipersecrecio. Ha se it el tractament classic amb sots

resultats passatgers. Fa dos guys comenca a tenir vomits de retencio

alimenticia, tornant aliments ingerits un i dos dies abans i at mateix

temps els dolors tenen tendencia a fer-se mes continus i ja no oheeixen

als alcalins. Curva de clorhidria Ileugerament disminuida i amb Weber

positiu. L'examen radiologic demostra gran estenosi pilorica i no gran

ninxol a ]a petita corbadura. A les 24 bores, vist de nou a la pantatla,

encara rote a 1'est6mac la meitat de Ia menja opaca, i hi ha pasta dials

el ninxol (la imatge que els francesos anomenen taca aillada). I)iagnotic.
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Urea, de la petita corbadura i estenosi pilorica. Tractament rcgim ovo-

lacteo-farinaci, alcalins, bismut en deju i to injeccions de proteines.

T• rnem a examinar el malalt als raigs X i notem la desaparicio com-

pleta del ncvcol i sols retencio d'una petita part de la menja opaca,

milloria clinica completa. Altres to injeccions de proteines despres de

lcs quals, l'estenosi ha desaparegut adquirint l'estomac un tonus normal.

Porta dos anus de tractament, ha guanyat 9 kilos, es troba perfectament

i no pren cap medicacio. Aqui tenim, doncs, un malalt que podria esser

considerat com quirurgic, carat amh on tractament medic en el qual no

hi ha dubte que la proteinoterapia ha jugat cl paper mes important.

Per no allargar ]a comunicacio cols direm que en l'actuali-

tat 34 malalt, (inc de la mateixa mancra donaven la sensaco

ctmplcta d'esser en absolmt malalts quirurgics i la majoria d'ells

hall guarit medicament d'una mancra definitiva. Sols sis ma-

lalts hart hagut de rccorrer a I'npcraci,i.

Si comparem aquests resultats ma<_Tnifics obtinguts en els

nostres ulcert,sos d'apar:cncia quirurgica an-lb els resultats sots

regulars obtingmts cn els ulctts medics per tractanient classic, es

resta surpres de veure (Itle els casos gretts i antics han carat en

realitat millor i mes rapidament que els casos benignes i recents.

i de tort aixo n) t.nim altrc reuici que trcure'n ]a c'tnclttsio de que

(lit tractament classic es mites vegadcs insuficient.

_'lctualmcnt tractem els nialalts d'ulcus medic que no millo-

ren amb el tactantent classic per ]a proteinoterapia, havent mi-

llorat els resultats i tenim altre grup de malalts tractats igual.-

nunt per protcincs sense regim amb els mateixos resutats que

atans, quan adenles feien regint. Pero coin que portem encara Poe
temps, no podcm treure veritables consegiiencics.

Si resumim les nostres c,)nclusions direm
7. LI tractament classic es moltes vegades insuficient per a

arril>ar a una veritable curacio de 1'ulcera.

El re-lm alimentici, no es coin es creia el factor mes
important del tractament de 1'6lcera.

3. La proteinoterapia per v:a hipodcrmica es per nosaltres
el millor agent terapeutic en aquest tractament.

4. La vacunoterapia especifica sols dona resultats transi-
toris, per-6 no dcfinitius. Sols 1luita contra Ia infectio afegida.

i One l'estcnosi piloriea, ]a biloculacio gastrica i encara
Hies ]a comprovacio radiologica d'un ninxol o diverticle no son
prom per considerar una 11aga com trihutaria ('tun tractament
quirtirgic, is que totes elles poden guarir medicament.
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Discussid : Dr. Alas Puig.

En el tractament de les ulceraci^ons gastro-duodenals, medi-

cament cada dia s ' obtenen millors resultats, i les proteines fan

coses interessants . Nosaltres preferim la via intravenosa en Ia

major part dels casos . De totes maneres , conve en determinats

moments esser molt cut i previngut amb aquesta terapia, ja que

helm vist aguditzar alarmantment quadres hemorragics. El punt

dificil, es el de dete.rminar en ouin moment ha d'esser

intervingut tin ttlceros gastric.

En els malalts am]) iinatge radi:>logica positiva que continua,

i mes Si persisteixen petites hem iragies, encara qtt,, tinguin

pocs signer subjectius, son justificahles de cirurgia , molt mes

tenint en compte la possibilitat de dcgeneracio cancerosa de la

qual hem vist fa poc on cas molt significatiu, ctue millora taut

fa 12 anvs, que• semblava curat, hero en fa I, que es canceritza

rapidament, i mori als 2 o 3 mesas.

Dr. D7oxo :

D'acord amb el Dr. Lentini en cis resultats 111,rprenents de

la proteinotez-apia en el tractament de l'ulcus. Nosaltres cl ve-

nim emprant fa tries de 4 anvs, per via endovenosa i intramus-

cular am]) on taut per cent de curacions molt alt, tot i prescin-

dint del regiin despres de tres o gtiatre niesos de comencar-lo.

Creicm, pero, que In han encara i pot essser hi hauran encara

molt temps ulcus quirurgics, pero adluic en aquests (exccptuant

els tractanients hemorragics) conve provar previainent el trac-

tament medic.

Ademes, cal no entusiasmar-se amb els moderns tractaments
de l'ulcus en el sentit de deixar ahsoluta llibertat en el regiin
el malalt ulcerris ha de fer regiin, rtes o menus sever, nus o
memos curt, pero el mete ha de dirigir-lo en aquest sentit i 110
deixar-li una llibertat absoluta jue podria esser niolt pcrillosa.

Dr. Rocha :

Es important insistir sobre ]a reduccio en les indicacions

quirurgiques i ampl'ar el camp del tractament medic, dories s'oh-

tenen resultats magnifies - i que es poden lliurar dels perills

encara massa abundants de la cirurgia -. Les estenosis orga-
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niques cicatf icials son les que no es redueixen amb tractament
medic (en les nostres mans).

El guariment que proporciona la proteinoterapia es a vega-
des segur. Cito un cas vist fa dos anys a Sta. Creu, amb simp-
tomes d'ulcus i sense signes radiologics; fa tractament i passa
tin any be. Torna a veure'ns per noves crisis, i instituim trac-
tament nroteinic i el ninxol gegant en la petita corvadura es re-
dueix completament ; al cap d'un mes el tractament passa qual-
que temporada he i es afecte d'una perforacio gastrica que posa
actualment la seva vida en perill.

Dr. Sala Roiq :

Respecte al tractament de ]a ulcera gastrica, hom deu esser
molt prudent en judicar els resultats del tractament.

Deu tenir-se en compte que aquesta malaitia evoluciona na-
turalment fent fases de remisio, que de coincidir amt) un de-
ternunat tractament, podria fer incorre en ]a creencia d'atribuir
a aqucst el que sols depen del seu curs natural.

Inclus certes complicacions que porten en si una indicaciD
operatoria franca, com es per exemple l'estenosi pilorica or-
an ca, poden permetre al malalt passar llargues temporades en

])on e stat, com en tin cas vist per nosaltres, en el qual una re-
tenci6 de 72 bores permete passar 7 mesos perfectament, sense
vomits ni dolor, fins que tin dia mori sobtadament, per causa
que no coneixem, per no haver-lo vist en aquell moment.

Cal advertir que aquest malalt no havia fet el mes petit

tractament : de manera que aquest malalt, si se l'hagues tractat
amb proteinoterapia o amb una altra medicaciio, aquesta s'hau-

ria gilt atribuir no exit en el qual no hi tenia part.

'\demes, el millorar els simptomes del malalt no vol dir gua-
rir l'ulcus, que es l'important.

Es precis ahans d'afirmar aixo tenir tin gran stock de ma-
lalts molt ben observats durant tin llarg temps. Mlentre aixi no
sigui, no podem parlar de tractaments que curin l'ulctis, i no
podem prescindir del regirn ni dels altres details terapeutics que
els nostres coneixements d'etiologia i patogenia de l'ulcus ens
iedueixen a creure am]) fonament que juguen un paper en la
genesi i evolucio d'aquell.

RcctificaciU :

Contestant al Dr. Sala: Li dire que si no es guareixen els
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ulcus medicament , deuen anar a la cirurgia , i aquesta potser

tampoc els guariria, almenys a tots. No parlern de la gastro-

enterostomia, sing tambe de la gastrectomia que suprimeix 1'ttl-

cus, pero no guareix ]a causa de I'afeccio, i aixi hem vist ma-

lalts gastrectomitzats que fan tin alerts gastric nott o till tilcus

peptic (let ieifi, etc.

AI Dr. Jlas li dire que si no tractessiun medicament els ttlctts

per por a la degeneracio neoplasica, tots els ulcus deurien esser

tractats medicament. Valdia Hies dir: tilcus amb el flies petit

simptoma do degeneracio neoplasica, deu esser operat amb ur-

gencia, pen) no en els altres, doncs hi ha flies perills en l'opera-

cio (Iue en la p.)ssililitat d' tula canceritzacio,el perce^ntatl-e de 1a

goal es relativament petit.

Al Dr. Rocha. D'acord amb que existeixin tins ulcus medics

dels quals fins ara es crcia. Crec que In han estenosis piloriques

que poden arribar a guarir amb tractament medic, pero no amb

el simple regim. Respecte al cas particular de perforacio en tin
ulceros, aparentment guarit que ara teuim en la visita, dec dir-1i

que el malalt Homes ha passat tins mesos lie, i aixb res si'vnific't

Al Dr. Moxo : Li recomanem la proteinoterapia per via hi-
podermica, doncs els nostres resultats han estat millors que per
les vies intravenosa i intramuscular.

D'acord anib que es (]ell seguir tin Ileuger regim ; una Cosa
es no fer regim lacteo i una altra que es mengi absoiutament de
tot, doncs cs facilitaria la gastritis, i per tant el creixement de
1'ulcus.


