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Per rao do la rostra cspecialitat, ben soviet ens veicm ob]igats

a assistir individus atacats d'henuirragia. Per una handa, la pronii-

ii ncia del nas exposa aquest organ a facils trauntatisntes : per 1'al-

tra, la scva abundosa vascularitzacio el predisposa a congestions :

i, encara, la fragilitat i el poc gruix de ]a pits itaria son altres fac-

tors que poser ]a nnicosa en el rise de perdre sang am]) Hies fre-

giiencia gtte a]tres 11111coses del Cos '1111111a.

L'hcmorragia pot sobrevenir per qualsevol Hoc de ]a pituitaria,

he corn a consegiiencia de certes lesions endonasals, cons tanhie

per alteracions de la sang o per tin exces de pressio sanguinia.

Anil) tot, ]a regio flies exposada a aquests accidents es troba si-

tuada a 1'extrem antcro-inferior de Pemba, prop del vestibul nasal,

en plena part cartilaginosa, on hi In una xarxa anastomotica molt

superficial formada per tines ramilicacions capildars proicedents de

]es arteries esfeno-palatines, etnioidals, nasso-palatines i dcl sub-

emba.

.Agucsta re-i6, gtic hone designa amb cl noni de Lacy -,vascular o

zona de Tyicsselbacil, es gairebc scmpre visible sense l'ajut de 1'es-

pectiluni, Homes alcant fortanlcnt cl lobul nasal, de cara a la 1111111

directa o reflectida.

Les epistaxis degudes a la hipertensio arterial solen preseiitar

on quadrc clinic especial. 1'sdevenen en individus quc ja hall ultra-
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passat els 45 anus o en menopausiques; apareix d'una manera sob-

tada, sense causa aparent, amb gran abundor, i, de vegades sense

anar acompanyades de cap molestia ; altres, coincidint amb cefalal-

gia, pesadesa de cap, sorolls i xiulets a les orelles, i, en pocs casos,

despres d'un apat abundes, d'un fort treball intellectual, d'un can-

sament fisic i adhuc a consegiiencia d'un trastorn moral, a vegades

nicntre i'individu es troba descansant al ]lit.

Una heniorragia d'aquesta naturalesa moltes vegades no ha p()-

girt esser estroncada iii amb certcs practigttes vulgars ni amb els

medicaments (tile horn ha anat a cercar a ]a farmacia de mes a prop,

I ni tan sols anib el taponament practicat a corre-cuita pel metgc

de guardia d'un dispensari public, operacie que si de bell antuvi

seniblava que havia reeixit, horn ha vist coin at cap d'un cert espai

de temps la sang traspuava de bell nou per les dues narines i per la

gorja, la qual cosa vol dir que era major ]a forga expellent de ]a

sang que l'eficacia obturadora del tap que li feia de resclosa.

En aquestes circumstancies es quan so-1. esser cridat l'especialista.

Davant un cas d'aquesta naturalesa la norma que seguim es la

segiient

Despres do de_^cmbarassar les fosses nasals dcls quails sangono-

sos que l'obstruicn, procureni descobrir el Hoc precis d'on prove

i'herntorragia, cosa que de vegades es fa dificil, no tan sols per

causa de la sang que flucix d'ambdues cavitats alhora, sine perque

sovint es dena el cas quc el taponament practicat primerament ha

causat erosions a la fossa nassal. provocant altres tants punts sag-

nants.

Una irrigacie endonassal amb aigua freda, en certs casos pot

esser de forca utilitat. puix que, per efecte de la mateixa, les peti-

tes erosions traumatiqucs de la mticosa deixen de sagnar, i en

agttest cas, corn que la lesie inicial queda isolada, es posy facilment

de manifest.

Despres d'una rapida iuspeccio visual, veurenn (Pile gairehe sem-

pre la sang flueix d'un punt posterior a la tuna do kieselbach. mol-

tes vegades situat at nivell de les branques (le divisio de 1'arteria

csfcno-palatina ; a vegades, pero, el punt que sagna queda amagat

per un espero o cresta de Pemba.

Conn que la sang perduda ha cstat molta i la que encara raja ho

fa amb abundancia, cal quc la intervencie sigui rapida, i es per
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aixo que, ja localitzat el punt de sortida (le ]a sang, cuitem a prac-

ticer el taponament.

Per a aquesta operacio utilitzem una esponja fina de goma ta-

llada a tires de quatre a cinc o sis centimetres de llargaria, per un

o dos d'amplaria, segons sia el calibre de la fossa nassal ; d'aques-

tes tires d'esponja esterilitzada, sentpre en tenini de guardades en

un flasc6.

hnmediatament abans d'introduir-la la xopem amb una solucio

aquosa ('acid cr6mtic al dos per cent; despres d'esprenier-la bo per-

que no degoti. per mitja d'unes piuces la introduim el Hies endins

possible de 1,1 fossa nasal, fins a arribar den prop de la coana.

Poques s"ni Ics vegades (In(, do bell arntuvi no qucda c^tronrula

i henuorragia.

Com que l'esponja ha estat introduida a pressio i la seva mas-

sa flexible s'adapta perfectantent a les parets de la cavitat nasal,

els estcrnuts que poca estona despres solen produir-se no son prou

per arribar a desplacar-la; amb tot es millor d'aconsellar al ma-

lalt que esternudi per la Boca.

Procurem per tots els mitjans de defugir el taponament pos-

terior, con tamhe curarem de mantenir ben expedita 1'altra fossa

nassal. Si aixii no fos Ixtssihle, con de vegades passa, farem us,

semprc que la configuracio de les fosses nasals ho permeti, del

que lxulriem dir-ne tahonumcnt tubular, per tal de no sotmetre cl

pacient a la torture (I'haver do roniandre constantment amb la

Boca oherta.

Aquesta ntena de talxntanent consisteix en la introduccio dun

tub nietal•lic, 1lcugeranxnt aplanat, rcvc,stit (Fun-i funda de goma

lligada solidantent a anhdos extrems, de forma que entre lligada

i Iligada guedi Iliure una zona de tub (Inc connnica anth !'exterior

per niitja (l'un cstrct condt'ctc reinatat leer una 'a goal, en-

dollada amb una perg de goma, permetra d'inflar el petit neuma-

tic tan bon punt hattra estat introdu it a la fossa nasal : una pinta

o una senzilla lligadura sera prou perque la goma no es desinfli.

La permeahilitat del tub pot conservar-se mitjancant la instillacio

dunes gotes de vaselina gontenolada.

Coln a complement de ',a intervencio lout pot acudir a les injec-

cions de pituitina, coagulc, scrtnn normal (le cavall i, excepcional-

ment a la tnm,,fusio do sang, en cas que l'henn•ritgia hagi estat

excessiva.
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Cal que cl malalt romangui assegut en una butaca o al ]lit. amb

el cap ileugerament acotat.

Sera convenient d'analitzar els orins del malalt i adhuc fer-li

una esploracib del fetge, cur i ronvons, sense descurar l'anamne-

sia del malalt per tal de fer-nos ben he carrec de les causes de la

hipertensiu.

Si no hi hagues contraindicacio especial, caldra mantenir el ta-

ponament del nas per espai de quatre o cinc o me's (lies, altrament

ens exposariem a haver de taponar-li altra vegada.

Una vegada deslliurada la fossa nassal sera convenient, previa

una anestesia local, de fer tins toes amb la perla de nitrat argentic

en cls punts lesionats de la mucosa.

No cal remarcar la conveniencia d'investigar aulh frequencia

la pressiu arterial del pacient i de prendre nota de les variacions

observade- per tal de sots netre'I al tractanicnt causal i dietetic per-

tinenct.


