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La gravetat que acempany'a la infeccro (le les cavitats arti-

culars es semblant a la que presenta la infeccio de les altres se-

roses de I'organisme, estant en <,eneral cane hcionada, per les ca-

racteristiques etiolbgiqucs microhianes.

\ixi, per exemple, enfront d'una infecci6 supurada articu-

lar de tipus ber,igne (n(,tunoicoc, gonococ). en veurem d'altres

(estreptococ) en que el drenatge i fins I'amputacio, no hall pogut

salvar el nnalalt. Oran el cirurgia observa que in infior d'una

articulacio. va acompanvada de fluctuaci6 per augment (le li-

qutid articular, immovilitzacir reflexa, amb forts dolors, rojor

a voltes, i temperatures, el primer que pensa, per assegtuar el
diagnostic cs en la c(.nvenicncia de practicar una ptunci6. Ha

ha virtu Maus, que aprofitant 1'aspiracio articular diagnostica,
acal^en fcnt till huidatgc complet del contingut purulent, i coil]
(ftic a voltes, ha e4at suficient per a provocar in remisio dell

simptomes i la cttraci6 (lcl malalt, shim (eel eat partidaris aver
rims de la punci6 articular com a tractament (leleccio en les
formes suputades. Altres, coin Forgue, accepten gue unit ar-
tritis supurada pot evolucionar corn till senzill ahsces calent in-
tri -since ial. capac de curar-se amb una petita incnio colil till
ahsces vulgar.

I es gttc, com he (lit, to ntolta importancia la investigacio del
tiptns nnicruhia de la infecci6. La forma clinica to tanll)C. peril,
on valor innegable ; no serfi cl mateix pronosticar el probable
curs d'turri artritis supurada, en el vas d'estar afectada tan cols
In sinorial, com en el as d'tna lesio cartilaginosa o dcls ex-
ti,cros ossis articulars. La invasio de les bosses i parts toves PC-
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riarticttlars ens fart comprendre clue el tractantent detu-a actuar

d'una manera molt inns extensa i que, per tart, la practica de

la simple pttncib n buidatge migrat del contingut articular, ens

portara amb segttretat al fracas mes irremeiable.

Semlla que la majoria de cirtu-gians estan d'acord, en ac-

ceptar que la nlillor conducta a seguir davant d'un malalt afec-

te de supuraclo articular, es la de practicar amplantent 1'uber-

tttra de I'articulacia, seguida o no, de drenatge i pudent arribar

Indus a la sutura immediata, previ rentat amh titer. 1)e 1'artru-

tomia amplia quan aquesta fracassi, passarem a la resseccio ar-

ticular, i en filtim extrem a 1'amputacio.

L'extremilei col locada en una tends de Thomas

durant el tractament post-operatori.

Sabot de tuts es, la bona acollida que es reserva al inktode

del cirurgia belga \V illents (Liege ), el procediment del goal cain-

si-teiu en practicer 1'artrotontia , tot 1'antple possible , sense dre-

natge i la mobilitraci o precoc.

;quest cirtu-gia, contestan a -Igunes objeccions formularies,

deia a ]a "Societe de (-ltirurgie " de Paris cl gcner de 1q2 3. I"ls

fracassos imputats al ntctt metode son degtita a quie els principis

en pie es fonamenta , no son aplicats en tota rigurositr.t ; es precis

recordar.

Primer.-Que 1'artrutontia en el gcnoll per excmple, deu es-

ser bilateral i molt Varga, pcrque la mcnor retencio del pus, dona

dolurs molt intensos que desanimen el malalt.
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Scgon.-( hle la mobilitzacio due esser " unicament activa",

bavcnt pogut comprovar que 1'evacuaci6 efectiva de ] a cavitat
n)\-al sols to lloc en els noviments r:ctius. iAquests son ' ndolors

a condicio d'evitar moviments de lateralitat.

Tcrcer.-Otte Ia mobilitzacio activa deu esser inmediata, per-
quc I'atrofia muscular ve molt depressa , i porta aparellada la
instiftcicnt fixcsa del genoll i el dolor.

t^uart.-(due la mohilitzacio deu esser extensa i constant, i
Liuque.-Oue sigui , quill sigui , el microbi en joc , el resultat

es perfecte , si el malalt i el personal son convenientment entrenats.

ExtensiO i flexio obtingudes.

:Am) el que. fa referi,ncia a 1'afirmaci6 de \Villems, man diu
que Ies articulacions, sols es buiden be, amb els moviments ac-
tit's, nosaltres podem assegurar que aixo es exacte, doncs qual-
sevol que bagi practicat algunes intervencions articulars s'haura
pogut convcucer de la contancia del fet esmentat.
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OBSERVACI(: A. M. de 17 ant's, sense antecedents patolo-

gics, va sofrir una forta contusio aulb dolors moderats durant

Its primeres hores, pero que anaven gradualment augnlentant,

just amb una distensio articular per vessament intra-sinovial,

que l'obliga a quedar-se al flit, amb aparicio d'altes temperatu-

res (39 i 40'"), llengua seca i suors. Als 20 dies del traunlatisule

vaig esser cridat en junta en la qual vaig fer:el diagnostic d'ar-

titis aguda supurada, i aconsellant una intervencio d'urgeneia

que tingues per objecte drenar amplianlent l'articulacio.

Acceptada ]a mateixa fou portat a la Sala d'operacions i sota

anestesia general se 11 practica una extensa of,,ertura pararotu-

liana interna i externa. donant sortida a una gran quantitat de

pus_ consistent i fetid. Explorant ]a cavitat articular poguerem

coniprovar que en vans indrets la sinovial estava perforada per

la propr.gacio que havia tingut hoc als teixits veins, per quip

motiu floe precis practicar contraobertures en els llocs mes de-

elius, per tal d'assegurar el bon drenatge de l'articulacio.

De moment collocarein 1'extremitat en una f erula de Thomas

en ]leugera extensi6 continua, i als 4 (lies comencarem a conven-

cer el malalt de la necessitat de mohilitzar activament el genoll,

cosa que amb paciencia per part nostra, i amb bona voluntat per

part del malalt, ens fou possible aconseguir d'una manera pro-

gressiva. Les curacions es feien diariarnent i consistien en ren-

tats intraarticulars amb eter que omplia tots els recons de la

cavitat, podent comprovar, com deiem abans, que la sortida de

1'eter que quedava retingut en l'articulacio s'obtenia solanient

am]) els moviments actius.
L'estat general millora rapidanlent, baixaren les tempera-

tures, els (lolors desaparegueren i el malalt es va refer anib fa-

cilitat. Les ferides gmnularen be i la cicatritzacio s'obtingue a

les 3 setmanes (le l'artrotoinia. El resultat funcional pot consi-

derar-se excellent, coin hom pot jutjar de les fotografies que

acompanyem, dedicant-se el malalt of mateix ofici d'abans, i

essent ]a marxa del tot normal.


