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LA PARATIROIDECTOMIA EN ALGUNS PROCESSOS
OSTEO-ARTICULARS

pels

Drs. Josep M.' Vilardell i B. Pla i Majo

En general, podem indicar la conveniencia de practicar 1'extir-

paci6 de la paratiroides en les localitzac'ons esqueletiques, acompa-

nyada d'una calcemia per damunt de la normal. Podem considerar

normals les xifres entre 85 i zoo milligrams per mil, quan aquestes

s'han obtingut pel metode micrometric de Hirt; pets altres m&todes

(Clark, Collin, Ward. Kramer), fins a z io milligrams.

Nosaltres hem practicat 14 paratiro'dectomies, en malalts afec-

tats de lesions croniques, uni o poliarticulars (artritis cronica genoll,

reumatisme vertebral anquilosant rizomelic, poliartritis deformants,

etcetera). En alguns d'ells, la calcemia arr'bava a 142 milligrams

(Ward). Sempre hem practicat analisi histologic, el qual ha de-

mostrat que hem extirpat ]a paratiroides en io casos i els altres 4,

cos tiroides. L'extirpacio d'un tros de lobul del tiroides d'aquests

4 casos ha estat practicada junt amb les branques de la tiro'dea in-

ferior, perquC no hem pogut trobar la paratiroides.

En els io malalts en que 1'examen histologic ha evidenciat la

paratiroides, hem obtingut 7 millores, algunes d'elles molt notables.

En altres 4 mala'_ts d'extirpacio d'un tros de tiroides, hem ob-

tEngut 3 millores tambe notables. Sempre hem extirpat la del costat
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dret. La taxa de la calcemia ha disminuit sempre per tornar a re-

muntar en alguns malalts , malgrat persistir la milloria.

Les paratiroides organs glandulars tenen actualment una impor-

tancia extraordinaria en el que fa referencia a la nostra especialitat

quirurgica i en el tractament del reumatisme deformant ; pe a tal

fi es necessari coneixer a bastament la situacio anatomo-topografica,

per a no defraudar I'intent d'extirpacio.

Sabem que el nombre normal de paratiroides es el de quatre,
situades en la part posterior del cos tiroides , principalment en els
lobuls , en dispos : cio superior i inferior , a dreta i esquerra dels ci-

tats lobuls embolcallades per la vaina peri -tiroidea.

El volum diferent , aixi corn tambe la dificultat per a 1'extirpaci6

de les superiors , fa que s ' intervinguin les inferiors i de manera
particular la inferior dreta.

Gracies a ] es investigacions fetes en el cadaver , podem donar al-

gunes dades utils referent a les dificultats a trobar-les i a la vegada
tenir en compte certes relacions amb els elements vasculars i ner-

viosos del veinat, coin tambe indicar la possibilitat d'una extirpa-

cio de tiroides " aberrants ", presa per una paratiroides inferior.

T,'extirpacio no es porta a cap en el cas d'esser la paratiroides
intratiroidea , sing es practica la resseccio d'un tros de lobul de ti-
roides, junt amb les branques de la tiroidea inferior.

En certs casos , es dificultat la seva ahlacio per estar recoberta

de grassa, pero , s' horn segueix el tronc vascular de la tiroides in-

ferior (branca inferior ) troba al final d'ella la formacio glandular

paratiroidea corn "un fruit que penja de la dita branca".

Interessa tambe coneixer la relacio que hi ha amb el nervi la-
ringi inferior o recorrent del costat dret; en un cas observat per

nosaltres , era molt posterior a la vegada creuava 171 branca inferior

de 1'arteria tiroidea inferior.

Finalment i en una altra obsevacio anatomica, trobarem dispo-

sades en la cara antero - lateral (lets dos primers anells de ] a traquea

dues formacions rodones am]) els trons vasculars respectius, que in-

terpretarem corn paratiroides " aberrants ", ho i trobant - se tambe

les paratiroides inferiors ; ferem un examen histologic , donant per

resultat esser " tiroides aberrants ", disposicio rara, puix es din que

son elements imparts i• , per taut , ocupen ]a linia mitja de la tra-

quearteria.
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La via d'eleccio correntment emprada es la que recomana Le-

riche, practicant una incisio seguint el caire anteriors de 1'esterno-

clido-mastoidal ; separa els Mavis de la incisio, deixant per fora el

paquet vasculo-nervos del coil, i per dintre els musculs de la regio

infra-hioidea esterno-cleido-hioidal i esterno-tiroidal,, que recobrei-

xen la glandula tiroides, es separen cap a dintre, quedant al desco-

bert el lobul corresponent al cos tiroides.


