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CLINICA DE LA DIVERTICULOSI DUODENAL

pet

Dr. A. Rocha

L'estudi de T2 malalts afectes de d'verticulosi duodenal, en el

transcurs d'aquests darrers To anys, confirma la gran variahilitat

de simptomes clinics en que es pot manifestar la dita malaltia, po-

dent adoptar tots els quadres clinics de les afeccions localitzades

en la regib subhepatica. Per ordre de fregiiencia, observa 1'autor

]a simptomatolofia d'ulcus duodenal. estenosi p'lorica organica,

neoplasia gastrica. miastenia gastrica, litiasi hiliar, pancreatitis cro-

nica. Fa reinarcar l'abseneia de cap cas amb s'rnptomatologia de

neurosi gastrica. L'examen de l'acidesa es variable, havent ohser-

vat fortes hiperclorhidries al costat d'hipo i aclorhidries comple-

tes. En els malalts amb simptomes d'ulcus, crida l'ateneio la pre-

sencia frequent d'hemorragies digestives abundants. En els dits

malalts es pot intentar una descripcio clinica, que s'ha presentat

amb remarcable fregiiencia. que es pot resumir: Historia curta de

dolors tardans de tipus dispeptics amb poques temporades d'acoluria,

en ind:vidus de mes de 5o anys i que, generalment, no han presen-

tat mai cap trastorn dispeptic o tot el mes en ]a joventut alguna

simptornatologia gastrica de dificil classificacio.
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Es acceptable la idea d'origen congeuit de la formacio diverti-

cular que es forma per pull o a travels d'una hernia de la muscular

d'origen congdnit propiament parlant.

El diagnostic es purament i exclusiva radiologic i tan sols una

exploracio acurada radiosopica i radiografica en serie es capac d'e-

vitar el que pass:n desapercebuts molts diverticles.

El tractament medic consisteix en regim i medicacio adegdats a

1'acidisme existent (generalment antiulcerosos) i cures posturals par

a afavorir el buidatge diari del sac d:verticular.

El tractament quirurgic (escisio, reseccio, anastomosi) haura

de recaure en els malalts en els quals, desprds d'un mes (aproxi-

madament) de tractament medic, persisteixin les molesties o en els

casos de repetic'ons d'hemarragies o quan hi ha fenomens abdo-

minals aguats (fets de diverculitis repetida).

El pronostic es, en general, benigne i depdn ga;rebel exclusi-

vament del resultat del tractament medic. Les operations conser-

ven 1'elevat percentatge de gravetat de la cirurgia duodenal.

Es hnblieara en inonortrafia apart.


