
UN CAS D'IMPERFORACIO ANAL I U1iETRAL

EN UN NEN ACABAT DE NRIXER

pel Dr. J. SAU

Para cosa de mig any, que a les deu de ]a nit, me portaren

at despatx un nen nascut vintiquatre hores abans en un poble

vei (Vilallonga de Ter), molt esverats perque en dit temps no

s'havia embrutat, ni orinat tam poc, ja no volia mamar i se temia

versemblantment una proxima mort do l'infant, m'escau dir,

tot seguit que en Facto del naixement, cap do les dones quo

acostumen assistir a les parteres en dit poble (on no hi ha Ile-

vadores titulades), havien mirat si la criatura estava ben confor-

mada, a la primera muda no donaren importancia al fet de la

sequedat de les robes, pero a la segiient, veient quo continuava

eixut i coincidint amb greu malestar de la criatura, buscaren i
troharen la causa en un tapament complet del fortt anal, pre-

nent tot seguit la deterrninacio de portar-me'l, per si podia po-

sar-hi remei.
El petit en el seu aspecte era sa i robust, do tamany gros,

pero tenia un veritable aire de sofriment, amb plecs a la poll de
la cara i do color fose terros; ja no plorava, despres d'haver-ho

fet molt, ni tampoc volia mamar; una volta desfaixat vaig com-

provar una forty tivantor do les parets del venire i rapidament

vaig cercar la causa do tan greu trastorn.

No es oportu, per altra part prou sabut, d'explicar les mol-

tes varietats que pot oferir una imperforacio anal des d'una

forma molt senzilla, fins la mes complicada, pert sempre totes

per anomalies en 1'evoluci6 de la constitucio anatomica d'aques-

ta regio; descriure lo que as presentava en el meu cas.
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En In. regio anal no es veien pas els replees quo sempre hi

fa la pelt, tot era His, si be at facto donava la impressio d'Csser

mes tou o huit, en el punt on corresponia el forat, que en les at-

tres parts, i en la paret anterior-perineal, en la lfnia mitja o bai-
xa s'hi notava una verruga o exerescencia ben petita, vermella

com un mamello; es davant d'aquesta que vaig portar la inter-

vencio; fou hen senzilla i rapida; amb el bisturi vaig for un tall

seguint la linia mitja, d'un parell de centimetres i ben poe for-

do, amb la sonda acanalada vaig apretar el fons de la ferida i

prompte sentf el buit del budell; amb 1'estisora eixampli un xic

i amb el dit vaig acabar la maniobra; el meconi va sortir; vaig

rentar la ferida i res mes, perqui^ no ho vaig creure necessari i

tambe perqu' quasi tenia el convenciment que havia fet una

operacio iudtil, donat I'estat del petit malalt; sense anestesia de

de cap
Llavors vaig mirar els genitals, puix tampoe havia orinat,

segons deien, i aix() ja es feia mes estrany, puix si he cl ventre

era gros, no presentava pas Iimmensa dilatacio de la bufeta que

diuen els autors que ban pogut observar casos de retencio uri-

naria at naixement; at men examen, realment els IlenQolets eren

ben eixuts; a la vista presentava el gene certa anomalia,

puix semblava mes curt i retorcat; la pelt no cobria pas el glan-

de. semblava un sense extranggulacto, mes aviat la

pelf sobrava pels costats bd quo estava afegida per sobre el tei-

xit penia: to regio del frenell estava at descobert i tivanta, no

veient-hi cap forat, encar quo feia tot aixo en conditions ben

defectuoses i rhpides. El meat era tapat per una

pel•licula que amb la punta del bisturi vaig obrir agrandint amb

la sonda el pas; vaig amb la mateixa sonda profunditzar, va

semhlar me quo topava i cedia facilment altre obstacle, arribant

fins quasi a 1'uretra, sortint ja orina, no en molta quantitat pro-

cisament; faig la neteja corresponent i despedeixo at malaltet,

rent-me un greu pronostic. puix tenia to conviccio que es mo-

riria ben aviat.
Durant els vuit dies segiients va passar, segons me conta-

ren, per diverses alternatives,lcreient-lo perdut per completui ol-

tes vegades; en tat data, aprofitant l'anada a dit pob!e per aI-

tres malalts, vaig tornar a voure la criatura, comprovant a la

meva visita, el molt que havia perdut del seu estat general i a

posar de tenir resolt el motin principal do la

seva malaltia, no me'l croguf salvat del tot; refent en aquesta
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oportunitat el men examen, principalment dels genitals, vaig

trobar on la regio del frenell un foradet quasi microscipic,
que tal vegada deixava sortir l'orina durant 1'estada in•utero de
la criatura; ara orinava be pel meat; la part do l'anu estava com-
pletament normal.

Actualment ha repres el nen la seva marxa normal ascen-
dent, no quedant-li rastre de to passat i tenint tot I'aspecte de
la fortalesa dels petits pagesos.

Te una germaneta de tint anys quo nasque sense cap de-
foctuositat, aixi coin sos pares i avis, que cones perfectament
tampoc en pateixen.


