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CONTRIBUCIO A LA TECNICA DE L'EXTIRPACIO DE
LES METASTASIS GANGLIONARS INGUINO-CRURALS

pel

Dr. J. Mas i Oliver

En l'extirpacio, per cancer, de tot grup ganglionar, es fona-

mental que , junt amb ell, sigui tambe extirpat tot el teixit cellulo-

greixos de ] a regio corresponent , arribant fins al dermis cutani

per una banda, i per 1'altra suprimint les aponeurosis que cohrei-

xen els musculs i els vasos de la regio. Una vegada acabada la

intervencio operatoria , els ganglis i teixits extirpats han (le formar

un bloc unic , tin tot continu . Es una falla operatoria d'importancia

el fet que amb tot i extirpar per complet els teixits que n'eren tri-

butaris, ho hagin estat, pero, amb la fragmentacio d'aquests.

La incisio millor es ]a que comenca a nivell del vertex del trian-

gle d'Escarpa, pujar despres verticalment seguint per dintre dels

vasos, i abans d'arribar al plec inguinal, s'incursa cap enfora, se-

guint a aquest en bona part del seu trajecte.

L'exeresi del conjunt cellulo-ganglionar es frequent practicar-
la mitjancant una disseccio concentricament dirigida de la perife-

ria al centre, per acabar-la a nivell del confluent safeno-femoral.

Creiem oferir una tecnica mes reglada en recomanar que, desptes
de dissecada la pell i reclinant el penjoll cutani extern , es delimiti

mitjancant tres incisions profundes (superior, interna i externa)

que arriben fins 1'aponeurosi , tot 1 lligant els pedicles vasculars
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sempre els mateixos que de pas es troben, una extensa porcio de

teixits de forma triangular que comprengui tots els ganglis de la

regio inguino-crural, i que es procedeixi a 1'extirpaci6 de fora a

dintre, comencant a nivell de la incisio profunda externa 1 seguint

fins a arribar a trobar ]a incisio interna delimitadora del bloc de

teixits a extirpar. Aquesta tecnica permet que ]a lamina aponeu-

rotica que cobreix els musculs, desdoblada a n_vell dels vasos, si-

gui extirpada sense solucio de continuitat.

Les complicacions post-operatories locals : esfacel de la pell i
infeccio, son molt frequents. L'esfacel de la pell n'es inclus amb
incisions rectilinies, una complicacio caracteristica ; i es deguda

principalment a que tots els vasos que la nodreixen son collaterals

tributaris dels troncs vasculars que ban estat lligats en el trans-

curs de 1'operaci6.

L'altre gran motiu d'esfacel i d'infeccio es la dificultat que hi

ha per a fer entrar en contacte la pell amb els plans profunds,

cosa que dona Hoc a un intens vessament limfatic, que en part

queda retingut amb tot i deixar un bon drenatge.

L'experiencia ens ha ensenyat que, mitjancant uns punts es-
pecials que obliguen a la pell a contactar amb els plans pro funds

Pent desapareixer tot espal buit, el vessament limfatic disminueix

considerablement fins a desapareixer, i, ensems, la nutricio suple-
toria que aixi arriba rapidament a la pell, fent que aquesta no s'es-
faceli.

La sutura de la pell ha d'esser molt acurada, i, durant els
primers dies, es de recomanar que les cuixes siguin mantingudes
permanentment en lleugera flexio.

Sera publicat en els "Annals de l'Hospital d e la Santa Creu i
Sant Pau".


