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pel Dr . M. CORACHAN

La greu epidemia, malura amb honors d'endemia mundial

nomenada grip--perqui^ enraonadament tenia d'anomenar se

d'un mode o altre-i que taut flagel la la nostra poblacio civil i

militar, per dues vingudes en el transcurs do mig any, o poc

mes, deixa fatidic rastre: un estol de mores i una corrua do ma-

lalts mes o menys cronies, entre els que eron nombroses les

complications pleuro-pulmonars. Sols a nosaltres ens pertoca

tractar de les primeres, ja que de les segones em cal saber que

les estudiara mon mestre el Dr. Ribas i Ribas.

Com sigui que per nostre servei hospitalari han passat al-

guns malalts d'aquesta mena en poc temps, i per aquest motiu

hem pros experieucia d'aquest mal, pens-hrem oferir-vos el fruit

de la nostra actuacio prop d'ells, i aixi ho fem, consti que amb

plaer, ja quo tenim per cert quo, examinant vosaltres aqueixa

gdestio i despres de palesar-la amb vostres Iluminosos criteris,

la doctrina cientifica quedara solucionada, i ben fixada l'esco-

mesa operatbria dels empiematics. Iieu's aqui lo que ens ha dit

la clinica, referent a la terapeutica quirnrgica dels empiemes

post•gripals.

Lo classic, to sabut i quo aprenguerem ahir en les aules,

fou, que es devia operar lo w" aviat possible tota col•leccio de

liquid do Is pleura, fos de la mena que es volgues: s'assenyala-

ven, perm dues exceptions: la dots mals pleurals tuberculosos

reinfectats quo no tenen pas cura, i els empiemes dels infants
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que es resolen molts , sols per Is punxada buidadora , feat inne-
cessaria la intervencio.

A priori, cal que diguem , quo semblant conducts no s'ave
pas, amb lo que pertany a los complications pleura - pubnonars
de la grip . Vegem el perque.

En giiestio coin Is quo estudiarem , nostre criteri es el de
Legendre , qui ha publicat fa pot un article en La Presse Ale1i-
cale, que fa referencia a lo que es cabdal i essential respecte
aquest particular.

El treball del dit autor porta per titol De Vindication ef du
pronostic operatoires Bans les pleuresies purulentes grippales, i
en ell exposa una divisio clinics dols malalts empiematics quo
es talment arrancada de la realitat . lies, els malalts d'empienia,
dits blancs , son aquells quo presenten ofec lleuger (25 o 80 res-
piracions per ininut ) sense expectoracio sangnosa , el procos
gripal dels quals comenca 25 o 26 dies abans amb lesions do
pulm6 quasi be guarides o del tot resoltes : el color pallid que
tenen es deu al quadre toxic que presentaren i que encara ofe
reixen degut a l'empiema de que son portadors . La operacio en
tals subjectes fa baixar la febre i l'ofec . condueix a is curacio
propera: esta , doves, ben indicada. Els altres subjectes negres, a
nosaltres ens sembla mes apropiada Is paraula negre per esser
oposada al terme blanc d ' abans, ja quo el dit Legendre els ano-
mena blaus ( i ben mirat , els subjectes cianotics tenen un tint
negros ), presenten ofec inters (45 o 50 respirations per minut),
amb oliguria , trastorns circulatoris i lesions pulmonars bilate-
rals o unilaterals on plena evolucio : sa caracteristica es In ne-
gror mes o menys forty de sa cara i extremitats . En aquests, la
intervencio do I'empiema no produeix defervescencia do cap
mena i, en canvi, auginenta 1'ofec pel motiu de l'entrada de
faire en is pleura que aixafa el pulm6 amb el neumotorax arti-
ficial que crea. Aquest accident junt amb els trastorns circula
toris son prous per a produir ] a mort del patient : l'operacio,
doncs, esta contraindicada.

Referent al pronostic d'aquesta Inalaltia, res hi to quo veure
ni la quantitat del liquid , ni Is naturalesa microbiana Well, en-
cara ni la operacio mateixa, si be es mira, pero si que tot sem
bla dependre de I'estat on que es troben les lesions gripals re
caients on el pulmo, per sota 1 ' empiema, i en particular del
pulm6 del costat oposat a l'empiema.

Per a fins d ' anomenament d'aquests malalts, als portadors de
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lesions focals de grip, on evolueio plena i de la localitzaeio pul-

monar, els direm malalts pulmonars terme quo voldra dar im-

portilncia a to del puimb, perque in to, als this d'una operaeio: els

altres, que sols tenon liquid en la pleura, sense focus gripals on

el pulmo, o b© acabant-se do fondre, els direm pteur-itics.

Aquolls, els pulrnonars, devour for, quo mentre ho siguin es

curia amb medicines (serum-espeeific, rentat do la sang, etc.) no

privant-los dell heneficis de les punxades buidadores de la pleu-

ra, a fl d'alleujar-los on Ilurs sofriments (ofee). Dat el eas que

aquests malalts puguin resistir la prinlera escomesa i per to tant,

siguin curats , adhuc continuant 1'enlpienla, en el ben entes quo

to del pulmb estigui tambe carat, llavors passen a la categoric

dols subjectes plear'itics gels motius que in un moment acabem

de dir, subjectes el quals, on aqucstes conditions poden operar-

so amb exit.

Altramont, el rteterminisme pulrnonar~ gr-ipal, en evolucio. pot

dir se que ez la fita que separa els individus que poden operar-

so, i els que no poden ser-ho: dispenses-nie 1'excessiva repeticio

del concepte pato-clinic do referencia, perque ell es essential.

Perque aquest concepte no fou tingut en compte, degut a que

es combregava en la parroquia do la intervencid en. tot moment i

to rues aviat possible. amb seguretat es degue que la mortalitat

arribds a la xifra del 85 per cent en el nombre de 140 interven-
tions fetes en poques setmanes, mentro l'epidenlia gripal feia de
les soves, en el camp d'instruecio de 1'arrnada, resident a Lee,
segons digue Netter on plena Academia de Medicina. (Octubre
1918). Per aquest mateix motiu Legendre que compta amb una
estadistica de 8 rnorts i 15 curats tingue una mortalitat de

34 per cent.

Nosaltres hem tingut molt present aquest fet patocllnic,
abans de decidir-nos a intervenir als ompiernatics, i aixo ha fet
quo no havem tingut tantes deceptions operatories coin es dirt
at final en 1'estadfstica.

Diagnostic bacteriologtic. Per la part pronostica res in-
flueix la naturalesa nricrobiana d'un exudat pleuritic: igual es
cura per l'operaclc el que es degut al pneumococcus coin el que
reconeix per causa l'estreptococcus, etc.

Conve for sempre un examen d'aquesta mena, del liquid
pleural, extret per punxada exploratoria, donant que es troben
liquids pleurals per complet esterils i aquests no douen operar
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se, com tanlpoe els hematics; els altres estan sots 1'imperi de la
cirurgia.

Diugzloslic radiologi-c. Mai en prescindirn d'aquesta con-
trolaci6 en els enlpiemes, ja que mitjantcant aquest medi co-
neixem I'extensio del vessament mes o menys aproximada,
abans do la operacio, com tamb6 ens diu si existeixen on el pit
altres Pets patologics, coin focus do tuberculosi, cavernes, gan-
grenes, abcessos, etc. Per medi de la radioscopia es dificil la de-
terminacio d' una col•lecci6 purulenta interlobular.

Despres de la operacio, quan el malalt no arriba a curar
del tot, es fa necessaria 1'exploraci6 radiosc6pica, no la radio-
grhfica, ja quo pot ser que la tardanca en curar-se un empiema,
sigui degut a adherencies pleurals i a trajectes (dintre la pleu-
ra), tortuosos, que fan dilcil la sortida dell liquids d'exudacio
pleural, donant lloc a fer-se cavitats o coves on la pleura per
retenci6 d'aquests liquids.

Per a iuquirir la direccio dell trajectes i l'empla4ament de
diverticles pleurals, ens valem d'un estilet metallic quelcom
flexible que introduim en la pleura seguint la direccio d'aquelts
mitjansant la pantalla radioscbpica col•locada on varies posi-
tions corresponents als plans del pit, ens fem chrrec complet
d'on es troben els trajectes, la direccio quo tenen i la forma
aproximada de les cavitats; per a assolir aquest objecte, mentre
esta collocat l'estilet dins el trajecte, fern donar moviments cir-
culars a In punta d'aquest al que previament li donem un lIeu-
ger acolzalnent, sense malmetre els teixits.

Fent per manera d'examinar en tots sentits el pit del ma-
lalt, tenint col•locat ('estilet, podrem fer-nos chrree do les tres
dimensions aproximades de les coves pleurals: tot aixo ens
posarh en el bon cami per a for una intervenei6 corregint
aquells defectes.

OPERACIO [lE L'EMPIEMA . - AIIIR I AVM U'AQIIESTA

ANTECEDENTS DE LA MATEIXA

La comparacio o aparellament de I'abces comu o ordinari,

amb un empiema (abces pleural) es exacta, i per aixo, res des-
menteix do la realitat que a semblant igualtat anatomica, i en-

eara podrieln dir microbiana, devem emplear igualtat de medis
terapeutics per a solucionar ambd6s fets. Com den fer-se aquest

tractament, pel classicisme d'ahir? La resposta no es incerta, ja
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que tots sabem que una col•leccio liquida, purulenta, o sero-

purulenta, retinguda entre els teixits, demana la Iliure sortida

de la mateixa. amb drenatge corresponent per a facilitar l'esco-

lament residual de la col•leecio abans dita. Incisio. desbrida-

ment i obriment de I'abces amb I'obligat drenatge: lieu's aqui

I'intervencionisme expressat amb pots mots, segons el classic
procedir de fins ara, per to quo pertany a col•leccions de mate-
ria retinguda entre els teixits (abcessos calents).

Dons be, semblant a aixo es fa altretant amb els abcessos
pleurals, o sigui, pleurotomia amb costotomia o sense, establint

totseguit el drenatge i deixant que el temps i la nuturalesa faci

el demes, fins assolir el guariment, acabant-se el proces quan el
pus es eixugat i altre volta ajuntades los fulles pleurals.

Els veils mestres de la cirurgia, triaren com punt d'eleccio
per a for l'obertura del sac pleural, aquell que coincideix en el
creuament del vuite espai intercostal, amb la linia axil•la: pos-
terior: oberta la pleura, sempre segons ('antic, amb reseccio de
de costella o sense, es posaven els obligats tubs de goma per a
for el drenatge, i a la vegada, per sifonatge s'anaven eliminant
residus de membranes, coaguls de pus, etc., no ajudant-se pas
amb rentats do pleura, ja que tenien el convenciment que
aquests no permetien I'ajuntament o adhorencia d'ambdues fu-
lies pleurals, precisa condicio per a quo la curacio es fes.

Alguns malalts d'aquest; es curaven be, altres, encara que
pots, restaven sense cura, es feien crOnics empiematics per su-
puracio amb exces perllougada de la pleura, i a l'ensems que la
fistula mai no es tancava, el malalt mentrestant perdia les for
ces i la caquexia i el marasme eren precursors de la more.

Tractant d'explicar-nos les causes d'aquestes decepcions les
trobariem tal vegada, en el fet innogable de reinfeccions de
l'empiema quo entorpeix son guariment; cal dir, pero, que son
mes els que creuen que aixo es degut a la imperfeccio del
drenatge complet, malgrat la col•locacio dels tubs per aquest fi
on el trau do la pleura.

En aquest punt les coses, es feren constants estudis per a
resoldre cientificament el problema del drenatge ben fet o
comprenent-lo molts cirurgians, entre altres Tuffier, Berard,
Dunat, Moriquand, Monot i Vauverts, Walther, Boudon, Clie-
vier, Legendre. A aquest proposit es conoixen els escrits de
Walther, que fou qui estudia amb mes detail I'anatomia del pit,
que es publicaren en el iButlleti de la Societat d'Anatomiaa,
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do Paris, on 1888, el titol dels quals era: De la pletrrotmnie pos

terienre: recherches sur le lieu (1 election de l'inei-

sion dans l'operation de I'f,mpieme; mes tard (18116), Ilaudo ii en

la <Tesi de Paris': De la 7horacolmnic poste.rienre Bans le iraite-

ment des pleuresies purulentes de I'enjance, assenyalh el punt on

es deuria obrir I'empiema per a que I'escorriment del pus i de

residus de l'enipiema es fes segons les (leis d'hidraulica, o sigui

en el punt mes baix do la cova pleural, fet primordial per a la

curacio segons el let clinic veritaf,.

Aixo porth corn a consegiiencia. quo cads cirurgia antis
modificant la tecnica en In iutervenci6 dels empiemes, i al Ina
teix temps assajaven 1'efichcia d'alguns liquids antiseptics per a
for rentats pleurals, arribant al dia d'avui a una certa perfeeeio
en l'intervencionisme d'aitals efectes, ja quo volem a ratlla se-
guida empendre l'assumpte del drenatge pleural segons les da-
des anatomiques, per a In precisa fixaeio del punt, mes baix do
dit sac, o sigui el floc on es fa l'escorriment d'aquest, giiestio
aquesta que inclou la curacio de tan greu malaltia quo estu-
diarem.

DETALLAC16 ANAT6MICA 1EL SAC PLEURAL, DETERMINACI(

DEL PUNT 13AIX DEL MATEIX

Si be es considera la regio de l'abces pleural , i es to en
compte son estat de replecio o plenitud, i no pas son aspecte
virtual corresponent a In norinalitat , prompte es podra apre-
ciar Ia forma quo adquireix en dit estat que ve a esser dun
el•lipsoide, 1'eix o gran del qual ve a seguir son pa
ral•lelisme amb I'eix del cos huma : pero corn que a aquest se'l
pot posar en posicio dreta o assentada , o be ajeguda , tindrem,
doncs, quo el dit dihmetre variara de direccio , 4o es, quo unes
vegados sera vertical i altros horitzontal.

Doucs be, aquest canvi quo pot oferir l'eix de la pleura, ara

dret o assentat el malalt , o ajegut, es ocasionat aixi mateix per
la variacio del seu fons o punt mes baix, dada que el

den tenir present per als fins del drenatge de I'empiema, si vol

fer-lo corn s'aconsella avui dia, punt, mes bale o Iloc do la col.lec-

cio purulenta on es recullen els liquids (sigui pus, aigua,
etc.) que la pleura patologica pugui contenir.

Coln sigui per altra part, que aquest punt baix, que nosal-
tres podrem , per a millor entendre ' ns escorredor, es
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determina anatl'unicament, li escaura al drenatge fet segons

aquesta indieacio , quo abans no es foia, nomenar-lo drenatgepel

punt anatomic . La fixacio d ' aquest, o punt quirurgic , quo tambe
podria aixi dir - se, es distint, segons acabenl do veure, si el pa-
eient el considerem assentat o ajogut.

conside rem - lo assentat : Ilavors el foes pleural , de davant a
darrera, ofereix una direeeio obliqua que comensant prop do la
setena costella , on sa articulacio condral precisamont , arriba

fins a 10 o 15 millimetres do I'articulaeio condral de la desena

0 ouzena costella , punt on es retlexa la fulla visceral de la pleu-

ra per a fer-se parietal i dirigir - se cap a daft obliquament per
davant do la dotzava costella corresponent al nivell d'uns 8 o 9
centimetres de la linia mitja posterior.

En total: el punt nles baix pleural , per a for el drenatge

anatomic, antero-lateral, es troba ontre mig de les costelles 10 i
11, punt de creuament amb la linia axil • lar mitja (Berard i Du-

nett, Dlorcod i Vauverts.

Cheerier, en un IIntninos treball publieat en La Presse llle-

dicale (9 Gener 1919) titulat Elude sur le drainage de la pleure,

traiternent de choix des pleuresies purulentes , es mostra de distin-

ta opiuio per quant, el cul del sac costodiafragmettic , com ano-

mena al punt baix pleural itntoro - lateral, abans deserit o asse-

nyalat, si be 1'anatonlia normal el fixa on hem dit, en canvi

1'anatomia patole)giea demostra que en cas do greu inflamacio de

la pleura o dels teixits veins , aquest punt ja no existeix perque

o be per engruiximent i espessan ► ent do los fuller pleurals, o

per grossa infiltracio i edema del teixit cellular sub-pleural,

1'espai abans dit o punt baix pleural sofreix una elevacio que

pot arribar a alguns centimetres i allavors el cirurgia, tot i

essent ben entes en dades anatomiques, pot enganyar-se amb

aquesta guia ressecant la costella ouzena , fent la pleurotomia

con,,egiient i donar-so el cas do no trobar pus: Ilavors no Ii toca

nles que for uu altre trau mes amunt.

Per estar a I'aguait d ' aquestes deceptions , cal sempre se-
guir les indicacious precises que ens dona una bona radiogra-
fia. ja que la seguretat anatomica resta negativa pel fet patolo-
gic pleural en aquests casos.

Peru, malgrat aquestes enganyoses dales , fent el drenatge
pleural considerant el malalt assentat, les dades anatomiques que
hem precisat son tambe variables segons l'especial conforma-
cio del pit , ja quo aquest (torax, no es el mateix sempre ni 0 la
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Inateixa forma: hi ha individus quo el tenon allargat en sentit
vertical (pit paralitic) i altres el tenon arrodonit o aboulbat,
aixo es, son diametre mes Bros t"s el transversal (pit enfisenta-
tos) i ni cal dir quo aleshores queden descahellades les dades

d'anatomia fisiologica del pit, per causa do l'anatomia indivi-

dual del cas quo tinguem davant.
Encara quo no ho inanifesta Chevrier, per prescindir d'aitals

Gamins insegurs proposa for el drenatge de la pleura, on els

vessaments purulents de la mateixa tenint el malalt ajegut i Ila-

vors canvia totalment les relations anat6miques del fons pleu-

ral de ('anterior procediment, i lo quo es millor, reuneixen una

fixesa quasi absoluta, arribant en aquest punt i per la rao de

quo el tornarem a empendre d'aqui pot en parlar de la U'cnica

intervencionista, segons nostre mode de for, quo Ps el nlateix

den Chevrier, cols voleni exposar to quo aquest cirurgia din en

son treball: .... la pleura no den pas esser drenada en la linia

axil•lar ni en l'escapular, encara quo aquests punts es tinguin

coin classics dels empiemes. Una pleurotomia no es drena total-

ment sing es per la linia angle costal on la gotiera vertebro-cos-

tal (canal, millor dit on catala) i en son Boo inferior d'aital

canal>. Aquesta rotunda afirmacio, resumeix el seu procedir quo

anew a descriure, i els resultats del qual han estat espli^ndids.

OI'ERACIO DEL DRENATG E PLEI -RAL PEI. PUNT IIAIX (escorredor)

DEL SAC PURULENT

Per oposicio a l'operaciO quo abans es feia, d'aquesta en

direm operand ri'avui. Cal for notar quo nosaltres fern sempre

la costotomia abans de la pleurotomia, perque d'aquest mode es

facil la bona adaptaciO del canons de goma pcl drenatge, en el

trau let amb aquest objecte, a rues estem segurs aixi, quo no

poden esser obstructs per aixafantent entre les costelles per

quan aquestes, fent costotomia, resten bastant separades i aixi') fa

quo tinguem la seguretat d'un drenatge complet i cuntiuuat

selnpre.
La part primera de l'operacio consisteix en fer un trau o

forat on la part alta a nivell do l'abces: cercarem aquest punt

mitjansant i'exploratoria manual medica, la descripcio de la

qual callare perque n'esteu imposats tots vosaltres; a nles per la

punxada exploradora, i anticipaciO, pel testimoni radiologic el
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fixarem taulbe (tractem amb Yentas de que el malalt estigui en

posicio horitzontal).

Acosturna trobar-se el nivell del liquid pleural col•leccio-

nat, al rasant do la 7.8, 8.a o ¶).a eostella en sa interseccio amb la

linia axil•lar mitja o posterior (Walther).

Eu els voltauts d'aquestes costelles punxem amb la xeringa

exploradora i per damunt on la punxada doui pus, procedirem a

for Ia costotomia, el trau do la qual, obert en aquest floc, se

l'anomenara evacuador o bltidador: en efecte, per aquest forat,

obert on el pit, i tapant i destapant successivament i a intervals

amb el (lit, a mode de vitlvula, esperarem quo s'hagi buidat tot

l'abces procedint amb calma a fi de prevenir els accidents pro-

pis d'un buidament massa rapid de la colleceio (pertol•bacions

circulatories, ofec, edema pulmonar, etc.)

Un cop fet aixo, anirem a for el segon trau, que deura re-

caure en el punt baix pleural (escorredor) que permaneixent el

malalt ajegut, ve a esser precisament on doia en Chevrier fa un

moment, en el canal costo-vertebral, o espai que s'exton des de

Tangle de les costelles flits als cossos vertebrals; en aquest punt,

que rnitjantcant el dit iutroddit pel forat abaus fet, podrem pre-

cisar-lo amb exactitud, amb I'ajuda d'una sonda, per la part de

fora, procedirem a fer una altra costotomia, i un cop feta, pel

trau corresponent passarem el cano de gonna drenador; perque

to aquesta finalitat se I'auomena a aquest trait del drenatge.

Fern notar que nosaltres solament eol•loquem un cano do

goma on la part baixa i no fens altre Cant en el forat explorador

o baaidador, perque creiem es en va fer-ho i ens limitem a posar-

hi un tap de gassa per a evitar que es tanqui contrariament a

lo que fan altres cirurgians, segons abans hem dit.
Pel trau primer o buidador es per on fern els rentats pleu-

rals, escolant-se el liquid da Carrel-Deakin pcl cano do goma del

drenatge; cal saber quo poden fer-se mes d'un forat o trait de

drenatge, per raons de conveniencia, si I'abces es molt extens,

etc.; nostre costum os for aquests trans al nivell de la linia esca-

pular, tot lo mes aprop del raquis.
El liquid antiseptic empleat per nosaltres es el de Carrel-

Dakin, les bones qualitats del qual no seran mai prow lloades i

de la composicio del qual no parlare, per no esser del cas i co-

nieixer-la de sobres tots els quo fan cirurgia: es dita solucio tan

perfecta parasitropa com energica citotopa; aquests son els seus

valinients.
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Entrant ara en l'exposicio de eerts details pertinent als cuida-

dos quo devein tenir amb el subjecte operat , farem esment, abatis

tot altre, del cabdal interes que per assolir una prompta eura,

to la minuciosa desitifeccio que requoreixen ley l'istules o trans

operatoris , la que es fara a diari , i amb tintura de iode o altre

medi per Pistil ( nitrat d argent ), despres d ' acabar de fer-se la

toilette pleural amb el Carre l 1)akiu, coin Vern dit fa tin moment.

Aquests extrenrs cuidados son del tot precisos per a evitar les

trenrendes reinfeccions que comproineten on gran mida la cura

de I'empiema.

La fregii.encia de les irrigations pleurals alnb ol Carrel-Da

kin queden regularitzades segons la naturalesa del liquid con-

tingut; si es pus, els rentats podran fer - so fins cada quatre bores

els primers dies de l'operacio, anant- los allunyant a mida que

s'escur > i la supuracio i que nrinvi el Hombre de microbis de

I'exudat, que ho sabrem mltjantcant I ' analisi inicrogralie.

Den tenir-se molta cura on el perfecte ajustament dels ca-

nons dtenadors en ,on corresponent trau, a ti de que el pus o

liquid pleural residual surti tot pet eano esmentat i de cap ma-

ntra que ho faci per l'espai quo deixarien els canons de goma

d'esser balders o mal col•locats . Les penes d'aposit del malalt

operat d'elnpiema deuen restar seques i aquest fet ens dial la

bona justesa dels canons i cI perfecto drenatge establert per

ells.

Un altre punt principal a establir en el periode po •t-opera-

tori es el moment oportu per a retirar el tub de drenatge: en

prineipi s'estara autoritzat per a fer-ho quan I'analisi nlierobiit

do 1'exudat o liquid residual s'esdeve esti ril, qo es, sense ger-

mens do cap mena; nosaltres podem afirmar que kern obtingut

quasi totes les curacions de nostres casos en tin entremig do

temps coin pros entre 25 i 30 dies, sense voler dir que degui

esser per forca sempre aixi; pot en veritat durar quelconr rues,

segons los conditions del cas, pero no arribem a capir que hi

hagi qui rotira (coin el Dr. D,)s Santos, do Portugal, se(rons di.

gue en el Congres de Aledicina d'aquest any) its 10 o 12 (lies els

canons de drenatge, i a mes clogui la cavitat pleural, per cosit

dels forats fets en ocasio d'operar.

Un darrer aditantent i acabo. L anestesia en els malalts

d'aquesta mena no es prudent sigui general, pergtie resisteixen

nialament el cloroform, dognt a que. qui nres qui menys, tots

acostumon tenir tares do cor i do pit, quail no manquon Ies
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funcionals de rony6, fetge, sang, nervis, etc., relleixos de la in-

fecci6 greu que han passat.

Per tart poder6s motiu i tement-nos algun accident, dei-

xem el cloroform i empleern sompre la novoccal'naa, per a insen-

sibilitzar of Hoc de la operaei6, i fern constar que l'anestesia lo-

cal feta at nostre mode, acompleix tots els requisits desitjables

i no 1'hi trobern cap titlla. Heu's aqui com ho fem: procisat el

lloc i la costella que hem de tallar, procediin a fer en tres plans

la injecci6 del liquid anest6sic: la primera injeeci6 la fern sub-

cutania, la segona la distribuim entre les capes musculars i la

nltima procurem quo sigui intra-periostica o sub-periostica, per

millor dir-ho. Punxem a dos centimetres per damunt i per baix

del Iloe precisat i sense retirar I'agulla fern dues injections en

direcci.6 angular, que corresponent-se unes amb altres, de dalt i

baix, venen a formar un quadrat.

Obtenim aixi una area do insensibilitat to bastant extensa

per a poder procedir a la costotomia i pleurotomia amb tota

Ilibertat. Ressecant 2 o 3 centimetres de costella en tenim prou,

pels fins operatoris.

Ultim mot: nostra estadistica d'empiematics, on veritat es

petita, pero es to suficient coucloont per a apreciar els efectes

d'una curaci6 certa i ritpida, ja que tots els casos operats pel

metode modern o sigui rlrenatge ale laa pleura pel punt baix o es-

corredor, que han sigut quatre, tots varen curar-se en terlne de

20 a 30 dies; tiugui's en compte que al costat d'aquests on to-

nim seize casos d'altres intervinguts per nosaltres al comenca-

ment de la passa, pel procedir antic, i on aquests la curaci6 que

fou molt entretinguda s'obtingue als dos meson d'esser operats

i on alguns delis eneara queden petits gotirnalls per on fou el

trau de drenatge.

For to que he vist i tocat, referent a la terapia quirdrgica

dels empienies, la intervenci6 ideal i curativa en tots els casos,

es la que help descrit, promotent-nos d'avui endavant no fer-no

d'altra en nostra practiea.

CONCLUSIONS

Sintetitzant tot to exposat, pot resumir-se aixi:

1.a La divisi6 clinica, feta per Legendre, en empiemi#tics

blanes i negres, 6s exacta i expressa be, de bones a primeres, les

lesions quo porten aquests malalts: els primers, gairebe guarits
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de Ilurs lesions focals de pulmo, el segons en plena evolucio el

mal gripal del pulmo.

2." La operacio de 1'empiema esta indicada en els primers,

dits per nosaltres malalts pleuritics; en el malalts del segon

agrupament, dits per nosaltres malalts pulmorutrs, la operacio

no esta indicada, i de for-se contra vent i maror, el inalalt su-

cumbeix per agreujament de l'ofec, per annria, etc., etc.

3." La operacio d'avai do 1'empiema, la fem sempre amb

costotomia previa i pleurotomia: obri,n primer un trau superior

al nivell d'on la punxada exploradora doui pus, i per aquest fo-

rat, despres d'haver donut sortida, poe a poe, al liquid, explo-

renl amb el dit, on es troba el toes, decliu o escorredor del

sac pleural i en el prods punt que Inarqui el dit, fern un altre

forat, on col•loquem el canO drenador.

4.1 El liquid pel baldeig de la pleura, no es altre que el

de Carnet-Dakiu.

Discr ( ssi(; : I)1-. G. Mstape.

Accepto el criteri do buscar cl ntirxim drenalge per esser

indispensable per a eonseguir la curacio, pero jo vario la ti'cni-

ca i en floc de for dos forats a la perot toracica, continuo la re

seecio do la mateixa costella per a arribar al tnlxinl decliu.

El Carrel-lhrkin no m'Ila donut cap resultat accelerador do

la curacio i crec jo que es perque tent el dronattye al maxim

decliu no es rete cl liquid i per taut no esterilitza.

Per buscar sa aecio deuriem foradar a la part alta i conser-

var la cavitat plena de liquid; perm com que hi ha trues conlian-

ca en el dreuatge per aixiO no I'usem.

En els cases que dura Ia curacio, faig drenatge anterior per

tub; i si ni amb aixo conseguiln curar el proces aleshores faig

l'aixafament a I'igual quo Wilms fa en les altres pleuresies su-

purades.

Discrrssio: Dr..S'ole.

Ile demanat Ia parauia no sols per dir que estic I'acord

amb la manera do procodir del Dr. Corachan sing per a cridar

I'atencio respecte a la mortalitat grossa tinguda amb aquests

malalts durant la passada epidemia i per a dir quo d'aixo en te-

nen en general la culpa els internistes per portar nos els ma-
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lalts tardivolment, on un estat veralnent deplorable de toxemia,
dogut at qual per ben feta que sigui l'operaci5 no es possible el
salvar-los. Per aixd em prenc la Ilibertat de dir-los que procu-
rin diagnosticar el pus el mos prompte possible i un cop diag-
nosticat cridin tot seguit at eirurgia. Aquest matoix punt es per
mi una de les causes de la rapida o no rapida curaci5, puix si el
malalt fa molts dies o temps que to el pus el pubn5 esta molt
col•lapsat: os natural que tardi setmanes i setinanes en expan-
dir-se; en canvi si fa pots dies que to pus i la quantitat es poca
relativanlent, es natural que el pulm5 s'w:pandeixi mes rapida-
ment i per taut es curi amb mes rapidesa.


