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OPERACIO 1)E LA CATARATA

TECNICA QUE NOSALTRES EMPLEIEM EN L'ACTUALITAT

pets Drs. WIEDEN

Fa 172 anys que Daviel practica son procediment d'extrac-
cio, i malgrat els anys transcorreguts d'avenq progressiu de la
Cirurgia en lo que pertoca a l'operacio de la catarata persisteix
encara el penjoll cornial, la discissio do la capsula del cristalli,
i 1'extracei6 del mateix opacilicat per massatge del globu de
full. Aquest es el procediment de Daviel que amb diverses va-
riacions en sa execucio encara domina actualment i l'empleiem
els oftalinolegs d'un modo sistematic.

Tambe fa molts anys que nosaltres hem deixat el penjoll
cornial de Daviel amb l'idea de rematar-lo en la conjuntiva mes
propera a la cornia, d'aquest modo se transporta la seccio a una
regio mes rica on vasos i, per lo tant, amb majors mitjans de no-
dricio que la cornia, millor coaptacio de la ferida, lo que faci-
lita son nodriment i cicatritzacio miss aviat.

El penjoll conjuntival - diuen els Drs. Lagrange, A. Lacos-
ti, Morax i Santos Fernandez, do 1'Habana - favoreix la seccio
de les vores do la ferida, protegeix an aquesta, redueix al mi-
nim el traumatisme, ronegament fends conjuntival, i minva
els perills do 1'infecci.o. Oclussio de la ferida ocular amb tota
la rapidesa que es possible en aquests cassos evitant-se l'infec-
cio de la mateixa. Aixo ho realitza perfectament un bon penjoll
conjuntival, amb els dos punts de sutura previa, que nosaltres
practiquem.

L'indicacio de la sutura de la ferida de Full en l'operacio
de la catarata ha sigut sempre doixada en oblit. Qualsevol mo-
viment soptat de full, despres de 1'extracci6 del cristalli, al ne-
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tejar el camp pupilar traient fora una resta de capsula, ha pro-
duit moltes vegades l'eixida i perdua del vitri.

La sutnra de la ferida do full, obert amplament, despros de
1'extracci6 de la catarata, es molt estrany quo no s'hagi genera-
litzat, quan on la practica de la Cirurgia, goneralment, les mes
petites ferides so suturen sempre amb gran cuidado.

Comprenc quo's dificil i poden produir complications les
sutures de la cornia per les conditions del teixit i la manca
d'instrumental apropiat, fins que nos Phan facilitat Williams de
Boston en 1867, Suarez do Mendoza en 1889, i despres Vacher,
Valude i Kalt, especialment.

Les sutures do la conjuntiva, saveu, quo son mes facils
d'exercitar, i col•locades precisament una en cada extrem del
penjoll conjuntival de forma rectangular. i d'un ample de 5 mi-
limetres pr6ximament que nosaltres practiquom, omplint totes

les indications una volta retirat el cristalli no hi ha mes que

tirar dels fils i for les nugases de la sutura.

Aquestes sutures eviten la perdua del vitri, facilitant la
netedat de la pupila, cambra anterior, aixi com la prhetica de
I'extraccio de la capsula posterior en els cassos que estil opaci-

ficada.
Trobo sempre de molt mal resultat l'aplicacio del quisti-

tom per a rompre la capsula del cristalli opacificat. Aixo ja fou
reconegut per Scarpa, Desmarres, do Vecker i altres; no obs-
tant segueix son empleu d'un modo sistematic, malgrat sos in-
convenients i les greus complications quo ha ocasionat moltes
vegades.

Nosaltres optem per les tenalletes del Dr. Kalt, del I)r. Ba-
rraquer o unes altres construides per min fill Eduard on la
casa Moria do Paris, modificats els contorns de ses extremitats

quo afecten la forma de dents do serra, que s'ajusten perfec-
tament at tanear-se. Amb elles havem conseguit 1'extracci6 de
quasi tota la chpsula anterior, facilitant 1'extracci6 del cristalli,
evitant-se aixi la formacio de les catarates secundaries.

No Iii ha dubte quo l'oxtraccio del cristalli recobert en sa
capsula es el desideratum dots oftalmolegs. Ja so posy en prae-

tica pols espanyols, particularment pels oculistes andalucos,

sobre tot a Chdi4 a principis del segle xix. Pero ho lograven

aixi amb perdua major o menor del vitri, al practicar les

pressions mes o menys sobtades sobre el globu de full realit-

zant 1'extracci6 do la catarata.
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Per aquesta rao no s'ha generalitzat el metode espanyol Ili

el i.ndia de Smith actualment.

n 4

Figs . 1 i 2.-Procediment de penjoll cOrni conjuntival amb punts de sutura previs del

Drs. Wieden.

Figs. 3 i 4.-Procediments dole Drs . Wieden per a ele senyors oculistes que s' inicien en

l'especialitat i per a els profesors que troben dificultat en Is practica d'a-

questa operacio . El penjoll conjuntival previ al penjoll cornial, amb o sense

punts de sutura previs facilita l 'operacio i Is redueix al simple penjoll cor-

nial antic , resultant sempre cor u to-conjuntival.

La facilitat de I'extraccio de la catarata envoltada en sa

capsula es deguda a la major o menor consistencia do les cap-

sules i de sa adherencia a la fosseta patelar del cos vitri, se-
gons les edats i les races.

Jo no he desistit de seguir estudiant i ingeniar - me, aspi-
rant a descobrir el mitjh que poguera algun dia conseguir 1'ex-
tracci6 del cristalli amb sa capsula Integra. Aixo ho soscrigul
en la Memoria sobre aquest asumpte , que preseutara a la So-
cietat Oftalmologica Hispano -Americana en el mes de Septem-
bre de 1916.

Fins a que aixo es consegueixi nosaltres seguirdm amb el
penjoll conjuntival , que plena totes les conditions de la cirur-
gia moderna , una coaptacio perfecta , els punts do sutura previs
asseguren la fixesa del mateix amb el prompte restabliment de
la cambra anterior . I adelnds l'operat no td que sometre's a la
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quietut i immovilitat a que ve condemnat per els procediments

classics.
No vull terminar sense felicitar des d'aquest siti als il.lus-

tres oculistes Drs. Barraquer, especialment al jove 1). Ignasi,

per sa comunicacio a 1'Academia de Medecina de Barcelona,

amb motiu de son nou procediment d'extraccio de la capsula

anterior del cristalli opacifitat, envoltat en sa capsula, molt in-

genios, completament original.

Des d'aci els envio la meva mes sincera felicitacio i els desitjo

nous dies de gloria, aixi: com als demes metges d'aquesta terra

catalana a la que professo gran amor, quals obres semblen ma-

ravelles, tart prodiga en homens de talent, treballadors i indus-

triosos, i sobre tot taut aimants do sa patria natural, que son

exemple deguera ser imitat per la resta d'Espanya per a no

veure's on l'enguniosa situacio en que ara es troba Faig els

mes fervents vets perque aixi siga.


