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Han passat aquells temps on que s'esperava la presencaa de

la ictericia per a diagnosticar els c^llculs biliars. Es creia que era

un simptoma de la malaltia. La ictericia es una complicacio de

la calculosi biliar quo de lieu pot converter-se en grew. Compli-

cacio de mecanismes diferents que el clinic dou coneixer per a

fer un pronostic i pendre indications.

No es la mateixa la ictericia per obstruccio calculosa del co-

ledoc que la ictericia per angiocolitis i colangitis per infeccio

aguda dels calculs de la bufeta; el pronostic es molt diferent en

les ictericies Ileugeres que duren 3 o 4 dies, de les ictericies per

compressio produides per pancreatitis d'origen calculos biliar;

molt diferent es el curs i pronostic do les ictericies a recaigudes

de ]es ictericies d'evolucio progressiva; les apiretiques do les

febrils, etc., i totes aquestes variants es poden presentar i es
presentan on la calculosi biliar.

No podem estudiar aqui totes les ictericies per a sentar be
les indications, perO quasi m'atreviria a dir que at cirurgia sols
interessen les ictericies mecaniques, ja que les anomenadesfun-

cionals o siguin les originades per lesions do la cel'lula hepati-

ca, no son d'incumbencia del cirurgia.

A aquest sots li toca saber distingir les que son d'origen
mecanic do les funcionals i dins do ]a gama do signes quo la

fisiopatologia presenta, den concedir-se el maxim valor als an-

tecedents del malalt i als simptomes quo presenti en el moment
de I'examen.
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L'examen funcional millor fet no il•lustrarit taut coin I'eais-

tencia o no de bilis on els excrements.
Les ictericies gttrt"t.rgiques presenter els excrements sense bills

i em rejereixo sempre a les ictericies calcsloses que sort tl'incnin-

bencia del cirurgiit.

Aquesta afirmacio Clara i absoluta no Basta per a resoldre

el problems de Is ictericia on els calculs i cal saber quo tots

ictericia rnecanica-caracteritzada per Is falta de bills en els ex-

crements-pot convertir-se en funcional o sigui pot danyar,

malmetre la cel•lula hepatica i convertir en gravissinna la situa-

eio del malalt.

La cirurgia pot i per a treure un obstacle al pas de la

bilis, per a drenar uua bills infectada, per a resoldre tra.torns

vasculars hepato-panereaties, pero Is cirurgia res no pot contra

tins cel•lula degenerada, contra una pancreatitis atro-

fica, contra una profunda lesiO renal causada per la intoxicaeio

colemica o per infeccio. Cal donar indicacions abans quo sobre-

visgui la lesio hepatica. Tots ictericia calculosa couneno;a per

esser mecanica per a convertir-se on funcional.

Enfront d'un icteric el primer que devem investigar es si
els excrements tenen o no color. Si l'orina to o no pigments
biliars. Tots ictericia mecanica presents decoloracio dels excre-
ments i orina pigmentada.

Aquestes ictericies anomenades mecaniques perqui son
produfdes per obstruccio de les vies biliars, el mateix podran
esser causades per tumefaccio do la mucosa que obtura les vies

biliars que per un cabal quo tapi el coledoc o l'liepatic o he per

pancreatitis, i d'aqui dos grans grups clinics: ictericies per an-
giocolitis i colangitis d'origen colecistitic o ictericies febrils i les
ictericies per compressi.o d'un calcul o be pet cap del pancreas
inflamat o ictericies apiretiques; pero no s'oblidi quo aquestes
poden convertir-se on febrils, per sobrevenir, coin resultat do is.
falta de drenatge natural do la bilis, is infeccio de les vies biliars.

Sabut es que abunden les angiocolitis i colecistitis agudes
Ileugeres quo es resoles espontaniament, que fins casos grups
has arribat a curar-se, pet-6 es indubtable quo quan passats al-
guns dies la infeccio biliar menaga amb la colangitis i el fetge
augments de volum i la temperatura din la quantitat do la in-

feccio i Is ictericia cads volta mes intensa revels l'obstruccio do
les vies per tumefaccio de la mucosa, devem derivar is bilis in-
fectada, establir un drenatge hepatic tan rapidannent coin sigui
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possible, abatis que la cel•lula hepatica estigui compromesa,

abatis que sobrevingui supuracio hepatica en forma do tan gran

absces o, el que es mes frequent, en forma d'abscessos multi-

pies i conti a els quals es inutil tota intervenciO.
Si alguna garantia ens ha de donar el drenatgo de 1'liepltic,

ha d'esser quart encara la infeccio respecta el parenquima hepa-

tic, i natural ds quo no fixar mn temps determinat per a

l'oportunitat operatoria; la corba termica, la ictericia, 1'evoluci6,

l'augment del voluin del fetge, 1'exameu do I'orina, el rilpid do-

caiment general, seran dades de valua per al pronostic i tracta-

ment.

Quan el clinic esta enfront d'una infeccio do les vies biliars

i aquesta no cedeix riipidament, no oblidi quo dues grans visce-
res estan menagades, el fetge i el pancreas, sing s'aconsella

una prompta intervencio. Esperar, es exposar la vida del malalt.
L'examen do les funcions hepatiques deu fer-se sempre; el

seu dMicit constitueix una menaca urgent.

Dos grans grups destaquen en les ictericies calculoses: La
ictericia febril i la ictericia apiretica.

Entre les ictericies fehrils, devem admetre els segiients ti-

pus: febril liouger i de curta durada, febril intermitent i febril

remitent.

El primer tipus es de pronostic benigne, be que la soya
repeticio, deguda a la persistencia de la causa - colecistitis
cronica - exigira I'eliminacio de la niateixa: extirpacio de la
bufeta.

Els altres dos tipus, intermitent i remitent, son de pronos-

tic grew sempre i Ilur cola presencia imposa al metge una oh-

servacio minuciosa i constant del malalt, per a esser oportu en

les indications.

La bilis septica i estancada dels grossos conductes biliars,

rapidament propaga la infeccio als petits conductes biliars i a la

ci i Tula hepatica, que aviat es veu menapada. Aquest es el gran

perill. El pronostic de la ictericia per infeccio bilio septica e"ta

intimanient lligat al fuucionalisme Hepatic.

Deu el clinic observar el fetge i son augment de volum i la

sensihilitat a la prossio; den mirar I'orina i I'existencia (l oligu-

ria, liipoazoturia, urobilinuria, albuminuria, etc., seran ievela-

dores d'insuficieticia hepatica i Ilur existencia exigira una inter.

vencio rapida, encara que existeixi insuficiencia cardio-renal.

La infeccio i lit intoxicacio colemica agreugen I'estat general
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desprovelt de defenses. E un erro retardar una intervencio
que pot esser salvadora o privar-la als deficients de cor i ro-
iiyons, tot al contrari, I'operacio deu dsser mes primerenca, la
que urgeix Iliurar el cor i els ronyous de In. infeccio i intoxica-
cio contra ]a qual difieilment Iluiten.

Sempre el clinic deu formular un pronostic gravissim i con-
traindicar tote operacio quan en plena infeccio i colemia brus-
cament desapareix la ictoria, sostenint-se In infeccio i niancant

In. bilis en els excrements. Manca la ictericia perque ja no es
former els pigments biliars, sia perque la ci'l•lula hepatica esti-
gui destruida, sia, corn avui se creu, per manta do globuls ro-
jos formadors dels pigments biliars.

Mai el clinic, en presencia d'una infeccio bilio-septica, no
deu millorar el pronostic per In sortida de bills pel budell, si
aquesta no va seguida de deseons do temperature i milloria do
l'estat d'intoxicacio.

Quan aixo passa, signifies, o be que el drenatge natural ds

insuticient o be quo ha existit perforacio del coledoc en el bu-

dell, el qual, per son contingut si^ptic, sostindra Is infeeci6 bi-

liar, rnalgrat is sortida do hills.

Altres voltes pot ocorrer que existeixi per colecistitis, in-

fcecio dels gainglis de l'hili hepatic i col•leccio supurada. a I'en-

sems quo augiocolitis hilio-septica i que es bnidi la col•leccio

pel duodi i desaparegui ]a cornpressio sobre els conductes bi-

liars, tom ho indica la sortida de bills pels excrements, pero

rnalgrat aixo, continua Is infeccio i In colRmia. El drenatge es

insuficient. La intervencio s'imposa.

Ietericies apiretiques i per oclusio per calcul del coledoc.

Tote crisi dolorosa intensa subhopatica, acornpauvada d'icte-

ricia, que es presenta bruscament, fortament i persistenx, deu

for pensar on oclnsio del coledoc per caleul. Sou aquestes icte-

ricies brutals en Ilur aparicio i globals, puix les orines acusen

la presencia de tots els elements de la bilis - pigments i sals -

els excrements s61) decolorats, no hi ha pas do la bilia al budell,

pero conve remarcar que son moltes les vegades quo en calculs

del coledoc i despres d'una obstruccio absoluta, surten els ex-

crements Ileugerament tenyits do bilis, per a tornar, al cap do

dies, I'obstruceio counpleta; persistent sempre la ictericia en

els c'alculs del coledoc causants d'oclusiO cronies, puja i baixa

Ileugerament, coincidint aquestes alternatives amb les Ileugeres

sortides do bills pel budell; dos factors expliquen aquest fet: els
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calculs valvulars i la coledocitis, que 6s mds accentuada i obs-
trueix mds durant tota crisi dolorosa. Fet d'importancia, per-

que res no significa per a modificar el diagnostic d'oclusio cro-

nica, ni detenir una intervencio; nnicameut podria tenir valor

la pres6ncia d'una gran afluencia de bilis pel budell amb des-

aparicio do ]a ictericia, la qual Cosa seria signe de perforacio

del coledoc en el budell.

Tota oclusi() del coledoc per calcul, a part 1'estancaci6. hiliar

i els grossos perills de la colhmia a que esta abocat el malalt,

aviat es presenta i fregi entment insuficiencia panereatica per

pancreatitis quo comenga per Esser Ileugera, arriba a la fase pa-

renquimatosa encara curable i acaba per esser esclerosa, forma

ja fatal, incurable. El malalt amb oclusio del coledoc cronica

es desnodreix en proportions alarmants degut a la restriccio

en el r6gim, a la falta de bilis en et budell i a la insuliciencia

panereatica cada dia mes accentuada.

La intoxicacio colemica i la desnutricio fan slur via i con-

sumiran 1'organisrne. Tot aixo si mentrestant no ha vingut a

agreujar la situacio la infeccio de les vies biliars que tan fre-

giientinent complica els calculs del coledoc i sobre tot els cal-

culs que s'allotgen en ]a zona baixa i duodenal del coledoc. La

ictericia es converteix en infecciosa i entra on el grup abatis
descrit.

Tot chlcui del coledoc diagnosticat den esser operat Son

tantes i tan greus les complications quo poden sobrevenir que

mai no deu retardar-so la intervencio quirurgica; ds sempre de

tamer la perforacio, 1'angiocolitis, la pancreatitis, la colemia.

Tota crisi aguda de coledocitis que no cedeix rapidament

deu operar-se tot seguit. L'ociusio aguda del coledoc a causa

dels perills a que s'exposa exigeix una indicacio absoluta de

operar.

R,oIiDE (Archiv. liir Klinische Chirurgie, tom CXIII, fase. 3,

1920), diu: -on I'oclusio aguda del coledoc no s'esperara mai

mes do 8 dies i l'aparicio de la angiocolitis imposa l'operacio

i:nmed ata'.

Amb co dit, eneara quo esquematicament, queden puntua-

litzades les caracteristiques de les ictericies calculoses, ]lurs

formes cliniques, llur evolucio i la necessitat d'una oportuna

indicacio quirurgica.

En diferents treballs hem dit quo avui ningu no deu morir

de calculs biliars, pero perque aixo sigui, cal una actuacio qui-
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rurgica prompta, abatis que el fetge sigui lesionat, abans que
la infeccio i la i.ntoxicacio derrotin l'organisme. Permeten,
estimats companys, que acahi aquest treball repetint alto que
en altres treballs he dit:

'La cirurgia biliar es una cirurgia brillant i no forma ex-
cepcio de la Cirurgia general, aquella com aquesta reclama, en
el possible, la lesio quan 6s local.

En tart la cirurgia biliar s'hagi de nodrir de repticemics,

colemics i esgotats, les estadistiques no entusiasmaran els in-

ternistes i Ilur pessimista, peso logic criteri forjat amb tals re-

sultats, privarir als malalts dels beneheis de la cirurgia, en tart

no es couvencin de la seva houdat oportunament practicada.-

Son molts els colelitiasics de la nostra terra i moltes les

greus cornplicacions que es veuen. Fa fredat el nonrbre d'infec-
cions hilio- septiques d'origen calculos que van a eonsultar el

cirurgia en periodes avencats a nltima hora, tot per haver faltat

des do bon principi uu bon diagnostic i una bona orientacio.


