
CARACTERISTIQUES DE LA GANGRENA PULNIONAR

POST GRIPAL I SES INDICACIONS QUIRLJRGIQUES.

NOTA CLINICA

pel Dr . E. RIBAS i RIBAS

Amb motiu de les ultimes epidemies gripals hem tingut de
intervenir en 5 casos de neumonia gangrenosa i tots ells han
presentat simptoma clinic que els separen de tots els altres ca-
sos de gangrena pulmonar i cavernes originades per altres
causes.

Els casos per nosaltres vistos presentaren tots despres de
infeccio gripal mes o menys intensa, un comengament agut ca-
racteritzat per fort dolor en la part alta del pit amb irradia-
cions cervicals i braquials; en tots persisti el dolor fort intens
en el brae corresponent al pulmo malalt. L'evolucio en tots ha
sigut lenta, fosca, sense esser possible diagnosticar la lesio ana-
tomo-patol(')gica de bon principi ni amb auxili de la radiografia
la que acusava una zona mes o menys fosca, irregular. Sols
radiografies posteriors acusaren les lesions prbpies de les caver-
nes pulmonars indicant tal evolucio un proces destructiu i pro-
gressiu.

Tots els casos presentaren hemoptisi i temperatures ele-
vades de tipus remitent i irregular. En 4 dels casos citats es-
pec`oracio fetida.

La localitzacio del proces fou en la part alta del pulmo en
tots els casos, extesa des de la 1.1 a la 4.a, 5.ai 6.a costella i carac-
teritzada do bon principi per macidesa i disminucio del murmuri
vesicular i tan sols al final despres de mesos d'evolucio fou pos-
sible trobar signes cavitaris.
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Aquest conjunt sindrbmic caracteristic de la neumonia gan-
grenosa gripal el devem tenir present per no arribar tardivol-

ment a una indicacio quirurgica com passa on els casos citats

dels que sucumbiren 3 a pesar de la intervencio.

Apart l'estat de postracio que porta en si tot proces greu
i Ilarg no oblidem que la neumonia gangrenosa es progressiva

i cada Nora que es pert una nova zona pulmonar es destruida.

La indicacio no deu consistir sols en el drenatge de la ca-

verna sing en taponar-la be amb gassa antisseptica, nosaltres en

els tiltims casos emplearem gassa embadurnada amb pomada

a base de balsam del Perd, eucaliptus, iodoform. La pneumoto-

mia i el drenatge sols no deturen ]a difusio de la gangrena.


