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QUART TEMA

Dit. AIUUT A.-Sense discussio.

Dit. R. BOTEt.-Discussio: Drs. Ferrando , Suite i Medan, Presta

i. Vila.-RectiReacio.

Discussib: Dr. Ferrando.

En in ponencia del Dr . Botey, en conjunt dime de lloan^a,

hi manta en el meu concepte to que fa referencia a I'anestia lo-

cal on les petites interventions otoldgiques , corn els curetatjes

do la caixa , ossiculectomia , forniculotomia i altres, que no sign

mereixedores de la narcosi . L'anestesia general , la crec avui

insubstituible en les antrotomies , atie-antrotomies i demes in-

terventions do mes volada, malgrat els cassos publicats d'anes-

tesia regional amb exit satisfactori . El meu parer es quo aques-

ta, per l ' inseguretat de la seva aplicacio en les operacidns cita-

des, deu reservar - se per a cassos escepcionals ( individuus

diabetics , albuminurics , cardiopates).

En els raspats de la caixa timpanica per otiti supurada cr6-

nica fungosa , m'he servit del procediment descrit per Luc.
Previa col•locacio d'una boleta de coto xopada del liquid de

Bouain at traves de la perforacio del timpan , s'injecta mig cen-

timetro cubic do la solucio de novocaina - adrenalina, en el punt

d'unio de les parets superior i posterior del conducte auditiu,

a un centimetre per davant de la tela timpanica, on se
continuen les portions ossea i membranosa de dit conducte.

La xeringa pot esser la mateixa que s'usa per a 1'anestesia local
do l'enva del nas, amb t ' agulla encolzada en Angul obtus en rela-
cio amb l'aparell . El dolor de la punxada, que's molt viu gone-
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raiment, s'apaibaga doixant cinq minuts tocant a free del
conducte, una bola de coto mullada del Bouain. Als deu minuts
de l'injeccio, que s'ha do for lentainent segons ]a tecnica habi-
tual, pot comengar-se l'operacio.

No parlo del procediment de Von-Eiken, per careixer de 1'ex-
periencia propia sobre el mateix, i es per aixo quo m'atroveixo

a pregar at Dr. 13otey que'ns comuniqui els resultats de Is seva
dilatada priictica professional sobro aquest extr6m, i on general
en tot to que so refereix a 1'aplicaci6 do l'anestesia local en les
petites interventions otologiques.

Discussio: Dr. Suryze i Medan.

Com siga quo is ponencia del Dr. Botey no es discutible,
ja que's tracta en ella de fets ja ben observats i en els quals hi
est6m d'acord, tan sels em referir6 a qualques details do tec-
nica anestesica. Per a conseguir l'anestesia de la laringe on els
cassos d'extirpacio do pulips i altres neoplasies benignes, o per

a fer el curetatge en les lesions tuberculoses, utilitzo la cocaine,
pero no en forma de topic amb el pinzell, sing en instil•lacions.

La ventatja d'aquest sistenia esth en produir el minimum do

molestia at pacient, ja quo el pinzell provoca reflexes nauseosos

i espasmes. Primerament, faiguna insuflacio amb poll de cocai-

na on la campaneta i pilars, despr6s amb la xeriuga Iaringia

instil-lo pot a pot gotes do is solucio anestesica, quo Ilisquen

cap avail deixant insensible la mucosa per aon passer. Pero, a

fl de que no caigui liquid on la tri quia, n'hi ha prou amb que'!

malalt pronuncii una vocal (una e, per exemple): la glotis queda

gaira b6 closa 1 no deixa passar l'anestesic, quedant les cordes

xopades d'aquest. Per a evitar tamb6 quo caiguin gotes cap

a l'estumac, cal obligar at pacient a que executi un movi

ment d'expulsio gutural del liquid anestEesic, a manera de gar-

galleig. En moltissims cassos en que he usat aquest metode, he

conseguit una anestesia rapida, segura i inocua, amb les von-

tatges indicades.

Respecte a les grans interventions en l'organ auditiu, tree

quo s'ha d'emplear sempre Is narcosi general, ja que encara que

pogu6s conseguir-se una completa anestesia local, la trepidaci6

produ'fda per 1'escarpa i el martell, la pinga tallant o la fressa

electrica, 6s d'uns efectes tant desagradables pcl malalt, que

fora impossible continuar l'operacio.

No s'ha parlat aquf dels anestesics generals destinats a in
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tervencions do curta durada, corn son el clorur d'etil, el bromur

d'etil, el sonmoform i altres, que narcotitzen rapidament i pro-

dueixen una fonda anestesia, suflcienta per a executar 1'acte ope-

ratori, especialment on els raspats do caixa timpiutica, molt do-

lorosos sempro, malgrat els procediments d'anestesia local quo

en realitat no s6n prou eftcasos actualment. Desitjaria sapiguer

el criteri quo to la ponencia respecte d aquesta giiestio.

Rectiffcacio: 1)r. Roley.

Agraeixo les observacions quo a la mova disertacio s'han

dignat for-hi els I)rs. Ferrando, i Medan, l'resta i Vila.

Al Dr. Ferrando, dec dir-li que realment on I'oit mig I'aneste-

sia local es mes dificil que'n lloc rues do la nostra especialitat, per

les petites intervencions a traves del conducte, perque no's trac-
ta do sine do poll, puig aquesta, com tots saveu, es

deixa molt dificilment xopar dels liquids anestesics; el tim-

pan estit recobert per fora d'epidermi i no d'epiteli.

Essent aixi, quan s'ha do raspar carrots, executar la mi-

ringotomia, extreure polips, etz., utilitzo el liquid dit de Bouain,

o sia, compost de parts iguals do mentol, fenol i cocaina; con-

seguint amb aquest liquid una anestesia local for(:a completa.

En quant a l'extraccio del martell, confesso que. adhuc amb

l.'injeccio en les parets del conducte d'una solucio de novocai-

na at 2 °,o, so pot lograr poquos vegades una insensibilitat ab-

soluta. El inalalt es queixa do quo Ii fan mal, encaraquo do ve-
gades no gaire o molt poc.

Crec que per aquestes circunstancies, es convenient pun-
xar la pell amb una agulla m6lt flna; creant primer en ella un
bot.o dermo-epidermic anestesic per a introduir per ell 1'agu-
Ila, inflltrant els teixits profonds at onsemps que s'empeny
la punta d'aquella. Com I'injeccU) se fa a la porcio 6ssea del
conducte auditiu extern, on la poll so troba fortament aga-
fada al periosti i a l'os subjacent, la distensio de l'escas teixit
conjuntiu suheutani ha d'esser per forca dolorosa malgrat totes
les precautions do destresa i cuidado,

Al Dr. Sung i Medan dec dir-li que prefereixo els toes larin-
gis a la pulveritzaci6 dels liquids, per a ('anestesia local. Irri-
tant an aquell sabi de 1'antigiietat quo demostrava el moviment
caminant, em permeto dir at Dr. Sufi6 quo havent vist en
l'espai do tants anys a la vora de 50.000 malalts de 1'especialitat,

i havent, per tant, fet mes do 200.000 anestesies locals, totes elles
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per toes, ja siga a la laringe o ja a la faringe, crec que aquest
colossal nombre do fets han d'ensenyar algun criteri practic.
Resulta que') pinzell permot l'aplicacio ben localitzada en ('in-
terior do la laringe, de solutions do cocaina at 10 i fins at
20 %, sense peril) de caiguda en el cano de la freixura, si es to

la preeaucio d'escorre'I be, quo no degoti, cosa quo no's pot

conseguir amb el porta-coto, el qua! aguanta menys la solucio

de cocaina, si hi ha molt coto la deixa degotar i si n'hi ha pot el

ferro traumatitza la mucosa mullant-la insuficientment.

El pinzell, manejat amb ma dolca, consegueix una anestesia

absoluta do la mucosa laringia, i no la violenta gees ni mica.

En cambi la pulveritzacio de liquids anestesics no pormet

l'us de fortes solutions, sent-no dificil ]a seva precisa localitza-

cio, com 1'evitar do quo s'escampi per la faringe i caiguin

gotetes en el conducte traquial per mes que'l patient tanqui la

glotis.

MOs defoctuhs trovo encara el sistema d'insuflar pots inorts

que continguin una substancia anestgsica, amb l'objecte do seii-

sibilitzar la faringe oral o nasal. Pot sortir-ne d'aquesta mane-

ra de procedir una intoxicacio per escampament do )'anestesia,

a mes do conseguir una insensibilitat forca deficienta. Aqui

tambO dono la preferencia als toes de cocaina amb el pinzell,

que consegueixen adormir el floc quo s'ha d'operar gastant

molt poca substancia anesti sica.

En quan a la tropanacio de la mastoides i a l'operaciO radi-

cal de )'oft, crec quo deuen for-se aquestes interventions amb

la anestesia general.

Tan sbls una vegada vaig operar un buidament do les cavi-

tats del oft mitja amb )'anestesia local. L'operacio va tonir floc

en una elinica d'un company d'especialitat, el qui va volguO

de totes passades que 1'operes amb )'anestesia local. Malgrat

una inflltracio de novocaina al centessim on la regio retro-auri-

cular i en la poll del conducte, dels m6lts toes do cocaina al de-

cim i do I'aplicacio del liquid do Bouain dins les cavitats de

I oft, el malalt se queixiti moltissim, tenint que subjoctar-lo anlb

energia. Vareig quedar, en fl, tan pot satisfet d'aquest on-

saig, quo alai mes penso tornar a operar un malalt do )'oft

ni de niastoido-antrotomia amb )'anestesia partial. Ademes

crec que'n bastants cassos l'anestesia local no deu usar-se. per-

quO les lesions son difuses i Os impossible insensibilitzar l'ore-

Ila i els teixits veins en tota la llur extensio.



Segbn Congres de Metges de Liengua Catalana 117

En quant a I'fis de la anestesia general amb els narcotics

d'accio rapida per les petites interventions de l'especialitat,

tals com 1'extirpaci6 de les vegetations adenoidees o !'amigdo-

lotomia; penso quo's preferible abandonar el clorur de etil, el

bromur de etil i el somnoform algun xic perillosos, perque hi

hail hagut cassos de mort al estranger i aqui, i encara que aquests

Bassos siguin rars tart com se vulgui n'hi ha prou amb un sot en-

tre molts mils per a for-me creure quo's millor no exposar la vi-

da del malalt utilitzant una llougera anestesia local i una forta

subjeccio a la cadira de Taptas, que conseguoix sempre una im-

mobilitat mes que suflcient, taut quant mes quan se tracta

d'una operaeio que dura alguns segems (de 20 a 30 per les vege-

tations), o escassos minuts per a la tonsilotomia, i on les quals

conve que'l malalt estigui ben despert a !i i efecte d'escupir la

sang i no caigui en el conducte aeri.
,1I'es molt grata la favorable opinio quo Ii mereix al

Dr. Yresta la meva ponencia i celebro de debd quo pensi do

la mateixa manera.

Celebro que'! Dr. Vila cregui tambe amb les ventatges de

1'anostesia local per a 1'extirpaci6 dots golfs, principalment pels

intratoricics amb disnea per compressi6 del cant, do la freixu-

ra. Aquests son peritlosissims de trenre amb of cloroform.

En to quo pertany a les extirpacibns de laringe, m'es grat

de que'l I)r. Vila sigui tambe partidari decidit de l'anestesia lo-

cal per la seva perfecta exocueU). Eu efecte, I'anestesia local su-
primeix els inconvenients del cloroform: asfixia, sfucope, vo-
mits, abundancia de mucositats, causa d'infoccid de la ferida,
disminuint considerablement l'intensitat del shock operatori.

En quant a lo que diu el Dr. Vila do quo I'anestesia lo-
cal on I'extirpaci() de la laringo evita les bronco-neumonies,
tamba ho crec, perque amb of cloroforin s'infecta mes facil-
meiit In ferida per les causes anomenades; mes tambe, prin-

cipahnent, per utilitzar of metode de Gluck, que extirpa la la-
ringe do daft a baix, no soccionant la seva unib amb la traquea
sing quan s'ha conseguit per mig d'una sutura ben forma de la
mucosa faringia a la base do la Ilengua, In separacib do la cav!-
tat buco faringia del conducte traqueo-bronquial, a 11 de que
an aquest no hi puguin caure les socrecibns septiques d'aque-
Iles cavitats.

DR. SAL DANA.- Sense discussiO.


