
io

i'RAC'I'URA DEGUDA A REAI3S01iCIO DEL CALL

U'UN ALTItA FRACTURA

pel Dr. J. SOLER i JULIA

Metge ajudant de l'nonpital de la Santa C reu de Barcelona

Gairebe en tots els tractats de Cirurgia es parla del fet, ob-

jecte d'aquestes linies, empero es la veritat que'n la prilctica, i

afortunadament, constitueix aixo una raresa.

El cas es el segiient: el neu E. B., de 9 anys, fill d'una cone-

guda familia d'aquesta ciutat, el dia 12 d'Agost de 1'any passat,

a 1'entrar torrent en la Sala de sa casa va caure, queixant-se tot

seguit de fort dolor en layout bras dret.

Aqueixaba el dolor cap at terq mig, podia flexionar el coltze

amb alguna diticultat, emperu els movinrents, encar passius, do

pronacio i supinacio resultaven quasi impossibles per l'intens

dolor que ocasiouaven. Com on Is regio afectada es petita la

massa muscular i ademes el non esta primet per la inspeccio,

podia ja veure's una ineurvacio del radi de convexitat posterior

essent-me facil comprovar per palpacio una fractura transver-
sal de dit os, quasi en el tern mig i sons apenes desviaci.ti de
fragments. El cubit estava sa. Li vaig posar de moment un
envenat provisional i at dia segiient vaig reduir la fractura
coaptant els fragments to mes exacte possible, posant-li tot
seguit un envenat inamovible de guix. La radiogratia ens corn-
prova la bona situacio dels fragments (fig. 1), El curs que segue
fou normal; als 25 6 26 dies es comenga a for-li massatge posant
el brae despres de cada sessio en l'aposit contentiu, essen donat
d'alta at mes i mig del traumatisme, amb la fractura ben conso-
lidada, llibertat completa de tots els movinrents i trovant-se a
la palpacio un call dur no doloros.
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Res mes hauria sapigut del non fins at dia 6 del proxim

passat Febrer, que vingue a ma Casa el seu pare dient-me que'l

nen corrent cap a la porta per a rebre un trajo de disfressa per a

el Carnaval havia caigut i es planyia del brae. Vaig anar a veure'l

donant els matoixos simptomes objectius i subjectius que l'altra

vegada, cridant me la atencio at explorar-lo no trovar el call de

la fractura anterior, per to que vaig fer el diagnostic de -frac-

tura per reabsorcio del call»; per a corroborar-lo vaig ordenar

que's fes una radiografia abans de colocar l'aposit (fig. II). En

ella es comprova la desaparicio del call i la existencia d'una

altra fractura enel mateix floc que l'anterior.

Fig. I Fig. 2 Fig. 3

El tractament fou el mateix seguit jl'altra vegada, curant
norlnalment. Als tres inesos del segon traumatisme es trovaba
el call a la palpacio i com a curiositat vaig fer treure dell una
radiografia (fig. III) on es veu l'abultament del Icallk"de consis-
tencia, sembla, normal.

Aqueix cas que'n el primer traunlatisme res tenia de parti-
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cular, es fen interessantissim despres per les conditions en que

tingue hoc la segona fractura, puig el call ana poe a pot reab-

sorvint-se fins a desapareixer, essent suficient an petit trauma-

tisme, que aqui fou una caiguda en terra.plana, corn hauria po-

gut esser un esforr o un cop, per a que tornessin els fragments

a movilitzar-se.

Tractant-se de trovar la causa d'aquest curios fet vaig ave-

riguar que'l nen havia sigut criat amb biberon per Hot de vaca

des del dia que va neixer, que durant I'alletament tingue en di-

ferentes ocasions diarrea verda, i als tres inesos la varicela. Des-

pres estiguo anemic i amb poca gana de rnon ar; als tres anys i

mig tingue en sis mesos dos atacs de taquicar(Tia que li duraren

cinq o sis dies, no poguent el metge averiguar la causa; dospres

queda be. Als 7 anys va esser operat de vegetations adenoidees.

No ha tingut altres malalties, empero sempre ha sigut flaquet.

Te tres germans quo estan sans.

El pare tingue fa 3 anys alguna llemoptisi d origen tuber-

culos; va esser sotmes a tractainent per in tuberculina i ha curat

segons me digue el seu metge. La mare to una lleugera cirrosi

hepatica hiportrohea. L'avi matern mori als 50 anys de grippe

amb miocarditi que patia feia temps. L'avia materna era aortica,

to mateix que un fill, oncle del non. Res vaig poguer saver dell

avis paterns.

Com es veu, els pares no son pas de lo rues robust. i el nen

fou sotmes a un alletament molt deficient, causa probable do sa

constitucio quelcom feble i del raquitisnre, sens grans manifes-

tacions, quo pateix.
Tots els autors quo's dediquen a fractures estan conformes

on atribuir els fets d'aqueixa naturalesa a trastorns provinents

de 1'estat general de l'iudivida, roes la veritable patogenia es

encara avui desconeguda. Malgaigne parlava ja de la reabsorcio

de les materies calvaries d'un call do fractura consolidada du-

rant molt temps. Schilling ho atribuia a malalties infeccioses
greus; Walter i Budd at escorbuti; Norris i Ferret a l'erisipela,

sobre tot localirzada at punt o membre fracturat, i Tillaux ho
atribuia a la sililis.

Sembla tambe que'l sistema nervios central juga un paper

important en la cicatritzacio osia, i com a exemple citaro of cas

de Clarke de quo's parla en el tractat de Cirurgia do Duplay i
Reclus: un nen molt desenrotllat per la seva edat es fractura el

brae, consolidada ja la fractura torna a estudi, es fadiga cere-



Segdn Congres de Metges de Lleogna Catalana 497

bralmont per a obtindre un premi fins al punt de posar•so ma-

lalt, i es comprova en aqueix moment que'ls fragments sham
despres, es a dir, que'l call s'ha reabsorvit. Quenu exposa el cas
do reblandiment d'un call consecutiu a un reblandiment cere-
bral.

Los modifications que baix influencies encara mal conegu-
des (probablement trastorns funcionals de les glandules de se-
crecio interna) tenen lloc on el metabolisme de les sals de talc
poden esser causa de reblandiment d'un call. Aixi, Vanverts ha
vist reblandir-se un antic call despres de ]a fractura recient
d'un altre 6s, tom si la quantitat do sals de talc, diu, proporcio-
nada per l'organisme, hagut,s sigut insufficient per a la consoli-
dacio del nou call, havent sigut prods que les hi deixes el call
preexistent.

Com es veu, cada autor atribueix el fet a causes diferentes,
empero cap ens explica de manera satisfactoria la seva patoge-
nia. En el cas quo acabo d'exposar no puc for-ne responsable a
cap do les causes dites, ja que'l not no ha patit cap de les ma-
lalties exposades. En Iambi, recordi's l'alletament deficient a
que fou sotmes, els atacs de taquicardia quo pati i l'haver sigut
operat als 7 anys de vegetations, per a deduir quo existeix en
ell un fens de raquitisme, sons grans manifestations, es veri-
tat, pero raquitisme al cap i a la fl, que molt be podria esser
causa de la reabsorcio de les sals calcaries del call, com si For-
ganismo faltat d'elles, a sembilanca del cas d'en Vanverts, les
hagues demanades al focu de fractura i aquest les hi hagues do-
nades. Excuse dir quo despres d'aixo el nen ha sigut sotmes a
intens tractament tonic-reconstituient mineralitzador.


