
LA GROSSA CIRURGIA DE COLL

CASOS INTERVINGUTS EN ELS ULTIMS 12 MESOS

pel Dr . LL. VILA ABADAL

No As perque vos hagi do dir res do non sobre la eoneguda

cirurgia de coil, pero com que sempre As interessant i un pot

emotiva la cirurgia en aquesta regio, ho As coneixer els diversos

incidents que es presenten en la praetica a cada operador i de-

duir-ne les consegfiencies practiques que cada cas ens aporta.

Es mgs, en aquests Congressos, tan nostres, hem de procurar

que hi siguin exposats tots els fets que sing en qualitat, quan

menys on quantitat, fossin dignes d'estima. Es per aixb que jo

m'atreveixo a aportar-hi els meus casos clinics.

Vaig, doncs, a exposar-vos succintament la historia do vuit

malalts laringectornitzats per cancer do la larinx des del passat

Juny fins a la data present.
Primer cas: Man @1 Gallofre, 45 anys, casat, fabricant de go-

rres. Barcelona. Es fumador. Poc bevedor.

Ha tingut la veu fosca amb intermiteneies. Des de fa un any

to la veo apagada continuament. No to dolor ni molestia de cap

mena. No to ofec. Sols to pessigolles al coil que li donen tos

durant un minut i arrenca.

L'han vist deferents espeeialistes i se li han fet diagnostics

diversos: papiloma i carcinoma. Se li han extret diferents por-

tions per via endo-laringea. Quan jo el veig to veu molt apaga-

da, seas timbre. Tos tova i arrenca amb facilitat. Bon aspecto

general. TO tiratgo.

Examen laringoscopic.-Cordes movibles; esquerra engrui-

xida per una neoformacio rugosa del caire; hiperemica; corda
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dreta mossegada, amb neoformaci6 en el terq mitja corn un gra
d'arros, tota ella engruixida. Comissura anterior tancada pel
contacte de les cordes. Banda esquerra un pot infiltrada; arite-
noides esquerre Ileugerament infiltrat. Comissura posterior
sans. Infra-glotis: infiltraci6 i bruticia a la part dreta; adenitis
grossa, poc movible en la regi6 carotidea dreta.

Aixo es el dia 3 de Maig.
El 2 de Juny, immobilitzaci6 de la corda dreta. Expectora.
El 10 de Juny, examen histologic fet pel doctor FonxELLS,

amb escassos globuls cornis•.
12 Juny 1920. (Ciinica del Rernei). Laringectomia. Ajudant,

doctor CiANTALLOPS. Assisteix doctor IIASLP. Anestesia local, no-
vocaina. Supressi6 de tots els muscles pre•laringis per infiltra-
ci6 neoplasica al costal dret travessant el cartilag tiroides ossi-
ficat. La neoformacio agafa corda dreta i ventricle, cartilag
tiroidos, estenent-se a la comissura anterior fins a la cords es-
querra. Olor putrid. Vascularitzaci6 abundant. Sutura farinx
sens dificultat. Se separa la larinx per sota el cricoides. Drenat-
ge i sutura.

Despr6s de l'operaci6, el malalt tranquil. Pols petitissim;
quasi no os troba.

Al dia segiint comenc.a esfacel do teixits fondos i supuraci6.
Millora amb dues cures diaries. Al 3.eC dia, se Ileva. Al 5, sort al
jardi. No t6 temperatures anormals.

Els teixits continuen supurant i s'ha fet una fistula farfngea.
Se necrosen els dos primers auells de Is traquea.

Ell dia 20, t© nn acc6s febril i senyals d'intoxicaci6 septica
que me fan t6mer una cel•lulitis mediastfuica per la necrosi
dels anells traqueals que no aguantant, is traquea s'6s enfonsa-
da dins el rnediasti. Coincidoix un augment do la tempera-
tura atmosforica molt intens. Al segilont dia se confirms l'abs-
c6s per sortida de pus entre paret anterior do tritquea i ostre-
num; pus fetid i talent. Temperatura de 41°. Color terr6s de la
Cara.

El 23 do Juny, mor amb senyals d'edema cerebral i inhibi-
66 bulbar.

Aquest cas em suggeroix les segilents consideracions: Pri-
merament 6s estrany que a pesar de I'extensi6 de la lesi6 neo-
plitsica que infiltra el cartilag, conserv6s la movilitat de les
curdes flits poc abans d'operar-se, i no es que sols jo observ6s
aquest fet que f6u dubtar•me on el diagnostic, puix tamb6 fou
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observat pel doctor MASIP, qui m'exposa el dubte en el diag-

nostic a pesar de 1'aspecte neoplasic canceros de la dolencia i el

mat ale del malalt. Per aixo aquest simptoma patognomonic de
cancer no es Ilei absoluta, ni on casos d'inflltracio tan extensa

com el present.
Altre fet es l'avivament de la virulencia dels germens que

infectaren la ferida que coincidi amb una aleada de la tempera-
tura atmosftorica i lie d'advertir-vos que la mateixa tarda en que
es produi aquest fet on aquest malalt, me passh el mateix amb
tres d'altres, un dels quals mori de meningitis despres d'uua
resseceio submucosa do Pemba.

Els dos punts foscos d'aquestes interventions, sou sempre

la fistula farlugea, quo tan facilment se presenta i que sot arre-

glar-se sola si no ha viugut esfacel de la pall i la necrosi dels

primers anells traqueals quo porten a la caiguda de la traquea

i a la infeccio del mediasti algunes vegades, coat passa en aquest

cas. Es degut a la formacio d'un absces per darrera el cos tiroi-

roides dificil de drenar i que macera l'anell superior. Per aixo,

on aquests casos, el millor es obrir amplament la ferida fent

saltar els punts de sutura i for un bon tapouament at voltant do

la traquea, aixo hauria potser salvat la nnaceracio dels anells als

primers moments.

Segon cas: Josep Martin,67 anys. Canarias. Fumador i be-
vedor.

Fa dos auys tingue molesties en la gola; el Dr. T:APIA li
digue quo tenia un nodul i un fibroma en una corda vocal. A
1'extirpar-lo per via endo-laringea aona forta hemorrimgia. Passa
una temporada be, pero sempre amb la veu apagada i mes des-
pies d'operat. Fa un mes i wig quo tingue an fort dolor en la
gola at menjar, segui una forta liemorriigia. Despres tot calm
fins fa dos dies en que han aparegut molesties eu la gola.

El 12 Octubre de 1920 to la hemi-laringe esquerra iuunobil,
una tuinoraci() vegetaut que agafa la base de l'epiglotis i corda
esquerra, intltrant la handa, es destructors i un pot sangnaut.

Adenitis alta esquerra dolorosa.

Diagnostic. Cancer laringi esquerra.
El 20 Octubre de 1920 es operat en la Clinica del Remei.

Aj. I)r. Cantallops i senyor Marquez. Anestesia regional amb
novocaina. Laringectomia Gluck amb supressio de tots el mus-
cles per invasio de la neoplhsia at cartilag tiroides que es fora-
dat. La interveucio es fa Varga pets ganglis sumament adherits
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en Tangle superior esquerre i l'hemorragia difusa de la base
de la llengua . Sutura do la farinx amb seda. Drenatge amb tub
de goma.

Curs post-operatori. Petites temperatures els primers dies;
desapareixent prompte. At quart dia Burt un pot de saliva per
una petita fistula laringea superior . Al sise dia supuren els dos
primers anells de la traquea . Als sis dies segi ents es cicatritza
tota la ferida i els anells traqueals , menys una fistula alta farin-
gea que tarda 30 dies a ocloure's.

A primers de Desembre comenga a menjar i fins a] 15 no
es tanquen les ferides superiors que fins aleshores han supurat.

ComenS a a apendre de parlar amb l'aparell fonatori i mar-
xa a Canaries el 20 de Desembre.

Posteriorment he sabut que li sortia un infart en la re-
gio operada, a mig Febrer. No he sabut mes d'ell.

En aquest cas es presenta la fistula faringea fatal i el rema-
nent de secrecio sero-purulenta en les regions baixes del coil
que ocasionen ]a supuracio dels anells traqueals, afortunada-
ment pogue drenar-se tot i la cosa s'arreglh. Pero com passa
en ols casos amb ganglis abundants i adherits, prompte venen

recidives coin segurameut ha passat en aquest cas.
Tercer cas.-Celedoni Vaqueras. 49 anys, de Molins de Roy.

Ha tingut diferents pulmonies i molesties gastriques.

Actualment estii caquectic. Pols petit, cor esclerosat i or-

toapneic.

Fa vuit mesos, amb motiu d'un disgust, nota irritacio larin.

gea quo augmenta paulatinament, arribant a impedir-li el pas

dels aliments solids i fa tres mesos amt) diflcultat passa els sues.

Sols ha fet inhalations.

El 28 Octubre de 1920 presenta els seguents simptomes ob-

jectius: Lsrinx. Epiglotis grossa caiguda enrera, imrnobil; tumo-

racio circular de larinx que agafa el costat esquerre, banda,
ventricle i corda i en el dret Banda i ventricle. Immobilizateio
quasi absoluta de la larinx ortopnea.

Tos i expectoracio hematica. Adenitis multiples on les dues
cadenes carotidees.

4 Novembre 1920. Operacio. Hospital Clinic. Ajudants, doc-
tors Humedas i Cantallops. Anestesia local amb novocaIna; el
malalat es queixa molt; to un sineope passatger.

Extirpacio dels ganglis adherits a la jugular dreta i a la ca-
rotida esquerra i columna vertebral.
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Despegament de la larinx i lligadura i secci6 del paquet la-

ringi dret.

Vist l'estat deprimit del malalt amb pots frequent i petit es

sospen l'operacio per acabar- la altre dia.
Curs post operatori. El malalt deu alimentar -se amb sonda

per la dificultat d'engolir degut a Is hemiparalisi farIngea per

seccio del larinx.
Pocio amb digital i injections de eafeina, estricnina i mor-

fina. El malalt esta caigut i agitat ; fortes molesties.

Millorat aquest estat el 16 de Novembre, o sia als 11 dies,

es procedeix a la nova intervencio. Donat to mal tolerada de

l'anestesia regional i la quasi impossibilitat de la general es fa

una anestesia raquidea alta pel procediment de JONESKO. Injec-

to en I'espai cervico-dorsal 6 centigrams de sincaina de Is casa

Clin i un milligram d'estricnina.

El malalt es queda amb paralisi dels intercostals i disnea

consecutiva, primera fase de l'anestesia alta.

Injections diverses i comenca amb completa anestesia el

despeganient i lligadura de la laringea dreta.

El malalt es queda sense pots i para paulatinament la respi-

racio; les pupil•les dilatades es contrauen a la poca estona i ni

amb respiracio artificial, ni massatge cardiac, etc., etc., el malalt

es refa. Mort per inhibicio bulbar.

No es d'estranyar una tumoracio aixis donat I'estat caquectic

del patient. La dificultat d'anestesia donada la suceptibilitat del

malalt em feu recorrer a l'anestesia raquidea alta que taut pre-

conitza JoNESKO.

Era uu inalalt candidat a la recidiva neoplasica.
Quart cas. Joan Gibert Botey. 45 anys, de Barcelona.

Ha tingut grip, pulmonia, tifus i sifilis tractada amb mercu-

ri. Fuma i ben.
El 15 Gener 1921 presenta les seguents lesions: Epiglotis

pal•lida.
Banda, ventricle i corda esquerres formen una massa

ral no uleerada. Mitja larinx esquerra immobil. Ganglis grossos

adherits a Is carOtida esquerra i supra-claviculars, verdadera

massa neoplasica.
Cancer laringi amb adenitis.

El malalt molt caquectitzat.

20 Janer 1921.-Hospital Clinic.-Anestesia local, novo-

oaina. Aj udant, Dr. CANTALLOPS.
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Laringectomia Giucii amb supressio de tots els muscles.

Intento enuclear la massa ganglionar i no m'es possible, per

formar una enorme tumoracio que va do l'Iingle del maxil•lar

fins sota la clavicula i probablement esta adherida a la sub-cla-

via, coin ho esta a la carotida i jugular. Deixo per altre dia

aquesta intervencio, que den for-se amb anestesia general, ja

quo ha do suprimir-se una porcio de clavicula.

Sutura do is poll i apbsit. L'operacio ha sigut quasi en see.

Curs post-operatori.-Al dia segilent se dibuixa on Is pelt

del costat malalt una ratila que limita dos centimetres del pen-

joll cutaui. Es mares una grossa placa do gangrena huniida,

quo agafa una bona porcio de Is poll i mucosa faringea. Falta

tota in plastia.

Als vuit dies, hemorragia extensa de In jugular per saltar la

Iligadura. Es fa una lligadura amb agulla.

El nnalalt va caquectizaut-se, es posa hipotermic, 35`4°,

110 pol^iacions, pots filiforme.
Acaba el 10 do Febrer en plena caquexia cancerosa.

La ne.ylasia faringea no havia ulcerat in mucosa, formava

una tumoracio corn una nou que invadia banda, ventricle i

corda esquerres. A pesar do no estar Ilagada i ser intra- Iarin-

gea, produi una taut grossa formacio ganglionar, impossible de

treure en la primera interveucio. Podria ajudar a aquest fet

lesser el malalt sifiiitic i, per hint, and) els gangiis alterats.

El que fa el numero 5, es Vicents Ripoll Planas, 44 any s, de

La Escala, pescador, fumador i bevedor.

Fa tres nnesos to un rogall que no desapareix. Li dons un

pot de tos i no desapareix mai.
El 17 do Goner do 1921, to woe abundant on In gola.

Henri-laringe esquerra immobil. Tumoracio vegetant quo

agafa aritenoides, banda i corda. Adenitis nnovihle en el costat

esquerre del toll, corn un on do colom.

Te tos. No to dolor.

Epitelioma Jimfatic.

El 27 Goner 1921, es operat en l'Hospital Clinic. Ajudants:

Drs. ABALO i CANTALLOPS. Anestesia regional: novocaina, bona.

Extirpacio del gangli adherit a l'aponeurosi vascular i a

I'arteria laringea. La carotida quasi no lateix.

Larigectomia GLUCK. Abundant hemorragia en massa, tot

sagna. Plastia faringea. Es talla la traquea sobre el primer anell.
Es guarder el omoplato-tiroides.
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El cancer invadeix banda, ventricle, porcio aritenoides i

replec i bona porcio de la Cara posterior de l'epiglotis.

Curs post-operatori.-Sens contratemps, el malalt es cura,

sols uu poe de supuracio d'un anell traqueal. El malalt menja al

mes d'operat. Surt curat al 11 de Marg 1921.

Aquest ha sigut un bon cas de curacio rapida sense inci-

dents. Una petita supuracio es agotada en poes dies i el malalt

se sent fort al poc d'operat.

N.° 6.-Manel Batalla Sola, Ilaurador, 45 anys, Amposta.
Molt fumador i molt bevedor d'alcohol.
Fa un any perdo la veu per espai d'un mes, despres d'una

nit de gatzara. Fa sis mesos, despres de perdre altra nit, queda
sense veu quasi i aixi ha contiuuat. No to dolor. Te molta tos i
ronquera. Pateix bronquitis fa anys.

El 22 de Juny 1921, to la you apagada, sense timbre i sense
veu del mateix to.

Immobilitzacio mitja laringe esquerra, gros ull de poll en el
terg mig de la corda vocal esquerra deformada i infiltrada. Igual
que la banda ventricular, catarro en el costat dret de la laringe,
mobilitzacio absoluta, supleix la falta de I'esquerra.

No to ganglis. La laringe crepita.
Epitelioma do la corda vocal i banda esquerra.
L'han vist diferents companys, font el mateix diagnostic.
14 Marc 1921.-Clinica I)r. PAu RICART. - Laringectomia

GLUCK. Anestesia regional amb novocaina. Ajudants: Drs. ABALO
i CANTALLOPS. Sols es troben dos petits angles sense adheren-
cies en el costat esquerre. Es deixen tots els muscles infra-
hioidis, fent-se la sutura per plans sobre la plastia farIngea. Hi
ha forga liemorrulgia. Drenatge, gassa.

La neoplasia destrueix bona part posterior de corda i banda,
inflltrant-se on el ventricle.

Curs post-operatori. -To temperatura de 37`5° a 38`5°, de 100
a 120 polsacions, mal de cap, orina poe i concentrat. No dorm a
la nit.

TO molta tos i arrenea molt. Aixo dura 15 dies en els quals
a pesar de dues cures diaries s'esfacelen tots els muscles que
surten en massa als 15 dies d'operat. No hi ha pus ni iufeccio.
Tambo s'esfacelen els dos primers anells do la traquea la qual
s'enfonsa en el mediasti per la part posterior principalment, su-
plint el trajecte de la mateixa un conducts de teixits tons, al foes
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es veu latir 1'aorta . Desapareix tot esfacel i supuracio minima
que hi liavia,

La traquea queda adherida per la part anterior a l'entrada
del torax. Te petites reteucions pals intersticis dels teixits tous.
Queda una fistula faringea alta del calibre de dues pessetes. El
malalt as Ileva als 17 dies , als 22 dies tree la sonda permanent i
sols la utilitza al moment d ' alimentar-se. Es troba fort i no to
molesties . 80 puls. 36'5° temperatura . La fistula va dismiuuint•
L'entrada traquea) s'haf at molt estreta i necessitara portar ca-
nula sempre. El 22 d'Abril comenga a menjar semoles El 23
marxa al poble , falta epidermitzar un punt central de la part alta
de la ferida.

N.° 7.-Antoni Tomas. Do Barcelona. Fumador, poc
bevedor.

Fa un any i mig 0 molesties al coll. Es vist per un especia-
lista que diagnostics una neoplasia maligna. Se li fa una abla-
cio de Gorda vocal per via natural. Histologicament , epitelionia
amb globuls*.

Segueix I ' evolucio natural fins que venen atacs forts do
disnea amb afonia completa i arriba a no poder menjar. Esta
darrerament amb ortopnea continui.

El Dr. SCNE I MED.yN Ii fa una traqueotomia d'urgr ncia.

El 25 de Marc ingressa en I'Ilospital Clinic. Aspecte caquec-
tic. Laringe ocupada per una grossa coliflor que invadeix tot.a

]a glotis , Hies adherida al costat dret. Petits ganglis en )'angle
maxil•lar. Eselerosi cardio-arteriar.

29 Marq.-Anestesia regional amb novocaina. Ajudants doc-

tors ABAI o i CAyP.kLLOPS. Assisteix Dr. SUN P i MED.cx.

Laringectomia classica de GLu1., a pesar de latraqueotomia.

La canula evita I'entrada de sangria la traquea.Sangna abnndant-

ment la ferida. Extirpacio do petits ganglis en I'anglo de la

mandibula i cadena carotidea dreta. Neteja total de muscles.

Al separar la lariuge sens douar-me'u compte lie seccionat

l'esofag la paret de qual era infiltrada per la laringea

que invadia paret posterior corn el cartflag tiroides esquerre ul-

cerat.

Feta la sutura faringea l'abocament esofagic al ni-

veil de la traquea, lo que ens obliga a desfer la sutura faringea

i a for una sutura terminoterminal esofagica dificil perquic els

caps no arriben i es necessari desagafar 1'esofag i tirar lo amunt.
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Feta la sutura es posen drenatges de gassa i se sutura trhquea

i poll.

El malalt un poc agotat to febre els primers dies i pols petit

i frequent . Al quint dia ve la tart temuda fistula faringea eso-

fagica quasi segura on aquest Gas. S'esfacela bona porcio de mu-

cosa faringea esofagica.

La sortida do la saliva es abundant . La sonda nasal perma-

ment no es canviada fins a les tres setmanes d'operat per donar

floe a la formacio d'adherencies aillants

La cicatritzacio va font-se paulatinament . El malalt esth

molt febre. S'alimenta be i es passeja.

Van reduint-se poe a poe les fistules. Queden dues petites en

la part mes baixa de la ferida, peritraqueals. Degut a lo diflcul-

toses i poe practiques que son les plastics cutanees per a curar

les fistules baringees.

Jo espero molt temps per donar hoc a quo la mucosa farin-

gea reconstrueixi la part esfacelada on tot o en part i sino la

cicatritzacio completi aquest treball. En darrer terme faig la

plastia cutanea.

La sonda es un bon motllo per a conservar el calibre esofa-
gic i les adherencies de la poll limiten l'exteusio del proces.

Vist quo la fistula no es tan ea faig una plastia cutanea amb
renversament de penjoll el 2 de Juny. Aguanta dos dies la sali-
va pero despres s'escapa per tot arreu.

Es molt dificultos quo aguanti una plastia perque la saliva
obre cami amb gran facilitat, com quo porta la sonda perma-

es un destorb per of pas de la saliva.
Ara va eicatritzant so rapidament.

N.° 8.-Andreu Lopez, 60 anys.
Ingressa d'urgencia en 1'lIospital Clinic el dia 10 d'Abril,

per uua tumoracio a la laringe que agafa banda, ventricle i
Gorda dreta que produeix disuea intermitent. D'urgencia so li
fa una traqueotomia. Posterior a la qual ve un gros emlisema de
tots els teixits cervicals.

Als vuit dies, laringectomia Gluck amb anestesia regional.
Des del dia segiient counengh a iniciar-se una gangrona

humida do la poll i mucosa, esfacelant-se tots ols teixits en
tres dies, coberts per una socrecio fosca corn ictiol. No supura,
ni to febre. El inalalt mor als quatre (lies d'operat.

Probablement 1'emflsema post-traqueotomic va esser el
predisposaut a la gangrena post-operatoria.
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GOLLS OPERATS

Sols vull presentar-vos les fotografies duns quants casos
de goll col•loide, qui:stic i hematic operats amb bon exit.

1.eC Antonia Zubibel. - Operada de quist del lobul dret
del tiroides.

Presentava taustorns respiratoris i fonetics per com-
pressio.

Anestesia local. Extraccio extra-capsular del quist, com
un ou do gallina. Donada d'alta als deu dies. Continua en bon
estat des del 23 de Maig de 1916 en que sorti de l'Hospital.

2.on Antonia Garcia.-Degeneracio quistica do l'istme del

tiroides, penja detras del manes de I'esternum i produeix tras-
torus respiratoris i fonetics per compressio del recurrent
esq uerre.

Anestesia regional. Operada el 23 do Maig de 1919. Creient
lligar una versa vaig Iligar el recurrent i ha quedat amb para-
lisis del recurrent dret.

La costura s'lia fet un poe col•loide. Estigue 12 dies a l'Ilos-
pital.

3.er Crescencia Sans.-Degeneracio col`loide, quistica i lie-
mhtica do l'istme.

Operada el 20 de Julio] do 1919. Anestesia regional.

Grossa tumoracio del volum i forma d'un ronyo que pesa

230 grams.

Estigue vuit dies a l'llospital.
-l.rt Amalia Pereyra.-Grossa degeneracl6 col•loidea del

lobul dret i en part de l'esquerre.

Operada el Desembre de 1920. Anestesia general. La inter-

vencio es fa dificultosa per la vascularitzacio abundantissima.

Havia sigut tractada amb iodur.

Extirpacio de tot el lobul dret despres de lligar les tiroi-

does superior e inferior.

5.nt Soledad Colomer.-Degeneracio col•loide de l'istme i
lobul esquerre del tiroides. Trastorns respiratoris.

Operada el 10 de Marc do 1921. Anestesia regional.

Extirpacio extra-capsular de la porcio degenerada. Curada
als 15 dies.



Num. 1. - Despree 15 dies d'operada do goll colloide.

Num. 2. - Goll de I'istm • i lbbul esquerre.



Muni. 2. -Coeturn poatoperat tin.

Muw. 3. loll del tarn any i forma del ronyu.



Num. 3. - Ala doe anys d'operada.

Num. 3. - La tumoraci6 oberta en Ilibre. Degeneracid col•Ioide, qufetica i hematica.



Num. 4. - Uoll col loide.

Num. 4 . - Ale tree meson d'operada.



Num. 5. - Goll col loido.

Num. 5. - Als 20 dies d'operada.


