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Pel Dr. JOAN PRIM

Ia mortalitat de 1'apendicitis a,Wida va disminuint des de f'l.

al-tins anus, de-tit exclnsivament al fcr-se el diagnostic precoc.

se-tilt dint intervencio quirfirgica immediata.
No hi ha duhte que el criteri actual de tots els cirurgians

i (Fun gran nombre d'internistes es el de la intorvcnci° precoc

davant de tot cis' d'apendicitis agtula. Es cert que ha costat arri

bar a aquesta conclussio, i es de desitjar que els pocs internistes
refractaris a ]a intervencio precoc, estudi n amb reflexi6 aquest
important terra i s'ajuntin al pensar do la majoria. Aleshores
podrem afirmar que no vetirem flies peritonitis difuses per apeu-
dicitis, i per tant que la mortalitat per appendicitis sera quasi
nulla.

\osttltres. els intcrvenci)iii.l(. hum arrahat a aqucstt

conclussio: de que tota apendicitis (Ictgnosticada al printer o

segon dia. d(in d'es^er ol;erada irnuncdiatament per les ^egiients

racins

Primer : perque l'experiencia ens ha demostrat que ningu pot
saber 1'evjlucio que seguira aquest proces ; molts casos comencen
d'una manera solapada (amb poc dolor espontani i a la pressio

a la fossa illiaca dreta, sense febre, amb pols quasi normal, sense

vinnits,) i c'n till moment donat s'rtgra^ en sobtadament : 5611 cls
caso5 tl'algnnes apendicitis gaugrenoscs que no donee quasi so,-
11 vals fins gttc es perforen, o d'apendicitis supurades que es difun-
deixen a] peritoneu Iliure.

Se-on ; pel mateix es 1'tinica manerr, d'evitar les temibles
contplicacions d'aquest proces, tal com les peritonitis difuses i
enquistades ; septicemies, sttpuracions mctastCtiques, fistules es-
tcrcnr;tcies.

'l'ercer : la mortalitat en 1'apendicitis operada ahans de leg
24 bores, no es superior a la mortalitat dels casos operats on
fret.

Quart: la mortalitat dels casos operats al segon i tercer 'lia,
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es superior als casos operats en -fret_, pero si es una estadistica
seriosa i es compten per tin costat els casos operats en els dos

primers dies i per un altre els casos intervinguts o no despres del
segon dia, es veura que hi ha una molt mes gran moirtalitat en
aquest tiltim grup.

Cinque : ]a intervencio practicw.a dintre de lcs primeres 2.4

bores es d'una tecnica senzilla; per una petita incisio en la fosa

illiaca dreta (que pot esser la de Roux, en casos de primer atac

i de malalts amb paret abdominal prima; o la de Jalaguier en els

casos de malalts gttc ban prescntat varis atacs o malalts amb pa-

ret abdominal de gran esposs(,r), anir-em a cercar 1'apendix (previa

proteccio del camp opcratotli) ; la troballa del ntateix en aquest

temps es sempre facil, i no presenta mai adherencies ; esta quasi

sempre coil;csti•:,n^,t, turgcnt, ere! ii, i extirpacio es facil, i es

pot fer sempre la lligadura i la invaginaci6 del munyo, puix les

parets del cec estan en bon estat. El peritoneu esta quasi sem-

pre indemne; tot el mes hi han unes Ileugeres plaques fibrinoses

de reaccio peritoneal.

Es pot suprimir quasi sempre el drenatge. El tancam•ent de
la paret es pot fer complet. La guaricio, com hem dit, segueix la
mat•eixa evolucio que el d'una apendicitis operada en fret.

Naturalment que hi ha. un reduit numero de casos operats
despres de les primereS 24 bores i bastants operats de les 24 a
les 72 bores en que no es possible seguir aquesta tecnica taut
senzilla; casos en que la in,feccio s'ha propagat a fora de 1'apen-
dix, la qual cosa fa que el drenatge sigui completament indis-
pensable i per tant la guaricio de la ferida es faci per segona
intenci6, poguent apareixer secundariament una eventracio post-
operatoria. Aquesta evolucio no es de temer, puix son els casos
que operats tardiament es perden, mr.lgrat la intervencio.

Una de les causes que de clue encara actualment ens veiem
obligats a operar molts casos de peritonitis difuses per apendi-
eitis, es la questio del diagnostic. Es precis repetir que hasten
poquissimes simptomes per a portar tin malalt a la sala d'ope-
raciona, es precis fer el diagnostic pa-ecoq. Tot nialalt que subita-
ment presenta tin dolor abdominal que comenga a la regio umbi-
lical i s'irradia a la fossa illiaca dreta i que presenta una con-
t accio d,)ln,rosa de ]a laaret en explorer aquesta ultima rcgiO. es 'in
malalt que en el 95 % dels casos presenta una apendicitis i en
altres 5 altres afeccions quirurgiques, en que 1a intervencio
haura prestat tin gran sarvei al malalt. Recordo on cas vist amb
el Dr. F. Coma, en que es tractava d'un nen que bruscament
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prc•senta un dolor en ]a fossa illiaca dreta , vomits, febre i con

tractura de la paret en dita regio ; diagnosticarem una, apendi-
citis aguda ; feta ]a intervencio a les 20 bores de l'atac, troharem

un apendix sit, a la porcio terminal de 1'ileon existia un sarcoma

gue s'havia perforat al peritonea lliure ; d'esperar d'intervenir,
aquest cas la intervenci() no hauria pogut salvar el malalt.

Si la nnstra conducta en els dos primers dies es absolutament
intervencionista crnviem de prt cediment un cop passades les 48
bores. Si sour cridats per a veure un apendicular al tercer dia
de l'atac, si l'estat general del malalt es satisfactori , si presenta
poca fehre , pols de menus de ioo , si la fossa illiaca esquerra 6s
indolora . si no vomuta i ha expulsat gasps, no hi ha dubte que sen
rc-pectar-se la guaricib natural del proces, pe'ro deu seguir-

se al nialalt amb una acurada observacio • al mes petit simptoma
que ens ptigui fer pensar en una agravaci6 o difussi6 del proces,
no tindrem cap dubte en la intervencio quirurgica immediata.

La mateixa conducta seguirem en els casos d'apendicitis i
pert' apendicitis en que existeix un plastr6.

En aquests casos , una vegada passat 1'atac, tant el metge coin

el cirurgia deuen de saber esperar i no intervenir mai ahans clels

dos mesos de la resoluci6 completa del proces. La intervencio)
ahans d'aquests temps es en tin gran nombre de casos de tecni-

ca dificil i de possihles perilloses consegiiellcies gels malalts. No

cost,-. per tant, res, esperar a que el ventre sigui completament
indolor, de que el malalt faci 20 6 3o d . que estigui apiretic i de
que la corva leucocitaria sigui normal.

Conn hens dit, 1'espectorac16 armada davant d'un cas d'a-
pendicitis aguda en els easos vists despres de les 48 bore; scm-
pre i guan 1'e-,,tat local i general del mala ] t hagui millorat i no
presenti, per tart , signes d'irritaci6 o propagaci6 peritoneal. Fo-
ra d'aquests casos, o signes en qua n veiern tin malalt en qualse-
vulga epoca del proces i presenti signes de peritonitis difusa, la
intervenci6 quirurgica du esser immediata.

La tecnica ha d'esser practicada amb molt oriteri quirurgic.
Tot nialalt clue deu operas- se de peritonitis difusa per apendi-
citis, deu fer-se - li una incisio lateral molt amplia ; totes les ma-
11i( l nes deuen esser fetes a la vista i amb un gran camp opera-
s )ri, puix 1'estat de 1'apendix i de les parets del cec estan molt
infiltrades , i la mes petita dificultat de tecnica pot fer que l'a-
lpendix cs perfori, o que es desgarrin les parets del cec, Ademes
den fer - se una completa exploraci6 , a fi i objecte de descobri"
totes les colieccions purulentes i drenar-les convenientment,
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rAdemes de drenar la cavitat peritoneal a nivell del punt d'im-

plantaci6 apendicular . nosaltres drenern sempre el fons de s<ie

de Douglas . No hi ha dubte que tots els cirurgians estem con-

formes en que en aquests casos deu extirpar - se sempre 1'apcn-

dix„ causa de ]a peritonitis ; la intervencio restilta mes laboriosa,

pen') el curs pos• operatori i la di fcrencia de mortalitat , ahoguem

completament per aquesta conducta. En aquests casos en que hi

ha supur, , cio en peritonitis lliure i plaques de perit o nitis en el

cec, sour partidaris fervents del drenatge, el qual practiquem

amt>liament mitjanc ant glasses i tubs , arribant en els casos mes

greus a deixar la ferida c.oanpletament oberta.

En els casos operats tardiament quasi in extreinis, en que
1'estat septic peritoneal s'ajunta la intoxicacio per tuna oclussi6

intestinal paralitica , no dulrtem de completar la intervencio prac-

ticant ttna cecostomia.
Per ultim, pedem esser consultats per un altre tipus (i CI)Cn-

dicitis o sigui , inalalts que hall comengat per un atac de mes

c menus intensitat , pero que 1'estat general ha anat millorant i

als 5 6 6 dies presentee cl quadre d'un absces intraperitoneal.

el qual es de facil diagnostic: fehrer de 38° 6 39°, pals per sohre

de qo , dolor molt tort espontaniament i a la pressio, submati-

dess;, a la percussi6 , i sensaci6 de fiuctuaci6 profunda . La har-

rera d'adherencies ha estat prow forta per evitar la difussi

nascuda eu 1'apendix . Es precis intervenir sense tardar, puix Cu

:guests crrsos en que el focus superat es al drenat , estan expo-

sats a greus complications d'infeccio general o de supuracion:

metastatigties. La intervencio en aquests casos deft litnitar-se a

drenar I absces peel punt mes declitt. la majoria dels casos esta

a la f:)ssa illiaca dreta : oberta el peritoneu , sort el pus retingut,

el cirttrgia no dcu :ntentar mai buscar i extirpar l'apendix (a

fora (le. (Jue li virtgui a la ma), puix amb aquestes maniobres

pndria difundir en proces gtte espontaniament s'havia localitzat.

En aqucst trios el millor es deixar tota la ferida oberta, prix

la sutura de la paret, generalment no aguanta i pot esser causa

de retentions purulentes.

Altres vegades l'absces ocupa el fops de sac de Douglas, la
filial c,,sa no deli de passar trial desapercebuda. pel que en tots
apendicitis deli fer-se sempre el tacte rectal , i en aquest cas per
la mateixa regi6 es dilatara i drenara l'absces.

Is natural qc.e en aquests nialalts a] cap de 2 6 3 mesos de
la primera intervenc16 deft fer-se ' ls-hi la cura de l'apendicecto-
mia i de 1'eventracio si es necessaria,


