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Portem sis ant's de practica en el tractament de les hemor_

roides internes per les injeccions locals esclerosants , havent trac-

tat en aquest temps uns 320 malalts i practicat unes 2500 injec-

cions Ens crciem, doncs , amb sufic^ent experiencia per a portar

les segiients conclusions.

Indicacions : El procediment esclerosant dona resultats ex-

cellents en aquells casos on es troba precisament indicat. En

primer floc no deu fer-se extensiu (lit procediment a les hemor-

roides externes , les quals seran tributaries d'un tractament qui-

rI rgie o electric . Al contrari , el procediment esclerosant vindra

indicat en les hemorroides internes en les tres formes hemorra-

gnes , procidents i dolrroses . En le , ; hemorragiques els resultats

sdn veritablement sorprenents , i els malalts veuen desapareixer

les seves perdues de sang des de ]a primR'ra 0 segona injeccio,

tant si es tracta d'hemorragies petites i de repeticio, corn d'he-

nun-ragies copioses. En les procidents els resultats sdn igualment

h o rns mentre no sigui completament irreductible , desapareixent

dita procidencia des de les primeres injeccions . Les hemorroides

(I loroses que poden produir fort espasme de I'esfinter , consti-

paci-i i trastorns nervi)sos: el tractament no produeix resultats

tan rapids i hem d ' esperar fins I'acabament per a que el malalt

conunci a trobar milloria que despres sera definitiva.

Coutraindicacions : Sols hens devem abstenir de practicar

aquest tractament en les eml -.arassades . Tampoc hem d ' actoar

dui-ant les crisis agudes de fluxio o quan amb les hemorroides

c( cxisteixi una fisura, els dolors d'aquesta fan impossibles les

mani(,bres que aquestcs injeccions requereixen.
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La injcccio Jett esscr peri-venosa i mai intravenosa; aquesta

es molt diticil, tenint en compte que no es pot punxar dos cops,

car el liquit s'escapar'a pel primer forat. En les grosses hemor-

roides es convenient practicar la injeccio en la mucosa sana vora

mateix de I hemorroide, per no cstripar la mucosa hemorroidal

molt mes fragil, i dcisar una Aorta d'eutrada a la infeccio. En..

les petites, al contrari ; no hi haura cap inconvenient en prac-

ticar la injcccio dins la mateixa hemorroide; sense que aiso vul_

gtti dir que la injeccio ni deisa (l'esser peri-venosa.

Li(lnits rsclcrosunrts : llespres d'haver assajat diferents subs-

tancies c(nn 1'alcohol, licerina fernicada, so^'rtuu glucosat al 50 %

hem renunciat a tots ells per it tornar al primer liquit emprat,

el clorhidrat de quinina i urea en solucio acuosa al 5 %.

. IccidenLs: :Aquests foren molt temuts al principi d'aquest

tractament, peru avui gtteden reduits als segiicnts: fcnimiens

dolorosos clue es pollen arribar a suprimir quan es possecix una

bona tecnica. Fenimiens d'intolerancia per la quinina. Aparicio

d'una escara de color gris verdos sense anar acompanvada en

general de dolors, essent descoherta pel metgc en practicar ]a

seguent injeccio : Els perills d'aquesta encara no sou scri(,sos i

fins In ha autors com Bellot que In orovoquen. injectant la so-

lucio de quinina i urea al 40 %, per aixi acabar el tractament

amh una sola injeccio, ja (inc l'esfacel adelanta rapidament la

curacio. Feninnens d'infecco que so^rtosament son molt escassos

i nosaltres cols tenim un ens (Fabsces sub-nntcos.

l)urarioi dcl tractaincnt: Les injeccions es practicaran set-

rnanahnent. i en general son necessaries de 6 a 12, pcl guari-

ment couplet. En cada injeccio administrem 5 C. C. de in so-

lucio de quinina i urea ; no obstant, en casos d'hemorragies greus

podem injectar fins a io c. c. o practicar-les amb menys inter-

val de temps.

Rcsultats: Aplicat exclusivament a les hemorroides inter-

nes, Cl guariment del malrjt es molt rapid, ningu no ho ha

duhtat ntai, pero en canvi, ahans es dubtava de la duracio (Inquest

gttariment. Succccix .11111) fregiicncia que les primeres injeccions

producixen un resultat tan sorprencnt, que es dona d'alta ci ma-

lalt massa aviat, per por sens dubte de portal- I'accio esclerosant

massa endavant, i also explica els casos de recidiva que no es

prc:dueixen mai esclerosant completament iota la mucosa rectal

de la regio hemorroidaria.

Si r,nnparem ara aquet prwedintetit will) el quirurgic, ven-

rem que la cirurgia sols to una aventatge damunt el procediment
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esclerosant, mentre que aquest en to nioltes sobre el quirurgic.

La sola avautatge del procediment quirurgic consisteix en acon-

seguir el guariment mes de pressa, ja que qualsevulga que sigui

el procediment esclerosant, han de menester unes 8 setmanes

fins a la completa guar-i66. Les aventatges, en canvi, del proce-

diment esclerosant, s6n les segi_ients : i : Esser un procediment

('ambulatiri, no precisant que el malalt faci ll't ni distregui de

les seves ocupacions mes que els minuts justos per a la injece-W),

poguent despres tornar a les seves ocupacions, sigui quina sigui

la seva fe:na. 2 : Esser completament indolor, no molestant al

malalt amb les cures quirurgiques, dicta, const1pac16 i purgaci6

cute detten seguir a tota intervenci6 rectal. 3 : Esser la guaricio

definitiva, coca que realment no succeeix amh 1'operacio, ja que

a part del quasi abandonat metode de Whitehead (per perillos),

el cirurgia sols aconsegueix 1'exeresi de les hemorroides inter-

nes existents, Pero no pot impedir que se'n presentin de noves.

Pel contrari, anth el metode esclerosant que realitza una veritable

guaric16 de les hemorroides existents, s'impedeix la nova forma-

cib d'altres. ja que amb la tecnica moderna no ens i!mitem a es-

clerosar les hemorroides existents, sino que portern mes enda-

vant el tractarnent, esclerosant tota ]a mucosa rectal de ]a regid

henwrroiditria, salient que actuent damunt de subjectes de di`t-

tesi hcnvy-roidaria, 4: Esser aplicable a tota classe de tnalalts

incl6s cardiacs, hepatics, renals, etc.

CONCLUSIONS

I. El metode esclerosant de facil aplicacio i excellents re-
sultats es la veritable cura radical en el tractament de les hemor-
roides internes.

2. Aquest procediment no den esser aplicable a les hemor-
roides externes, que seran del domini de la cirurgia.

3. Quan an malalt tingui hemorroides internes i externes,
Jett esser igualment reccnienada 1'operacid, si no vol fer amb-
dos tractaments per separat.


