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I_'avenc industrial dels pol;lcs fa creixer dia per dia el notn-

bre de fractures a tractar; 1'.'ugnient i rapidesa de Initjans de

]oconuicio i d'utillatge industrial son causes d'una muititut d'ac-

cidents, ]a major part amb fractura; poera succeir que el cirur-

gia tracti quirurgicament menys ulcus gastrics :) neoplasies corn

succecix ja amh el ginecoleg que p-racies a la perfeccio d'altres

branques de ]a medicina interve menus fibromes, Pero les lesions

treumatiques cada dia abundaran mes. Segons les estadistiques

puhlicades als Estats Units 1'anv I92'), foren lesionats en la via

publica (]a nitijoria per autonuibil) 1.233 Coo pe^rspjnes-van mo

rr-ne 33,6ce-el que fa tin augment Willi 8'2 % damunt l'anv

1928 i tin go % ainb relacio a 20 anys enrera. El mateix passa

en tots els Estats d'Europa, i la nostra ciutat no queda pas gees

resfagada, doncs si Lc no he pognt consultar estadistiques gene-

rals, ]a concurrencia de lesic,tiats per atropells en e] sen-el de

Trauniatologia que en el mcu canrec to l'Ilospital de Santa Creu

i Sant Pau, e. cada dia ices alarmant, -)cnvora indiscutible del

fet que isenvalern i que no compensa la mina de lesions moti-

vades per agressio o alco'holisme, orgutl de nostra Barcelona.

El tractanient d'aquests malalts exi eix un estudi especial

i (letingut: cal retorna, a l'individu a la villa social auib perlec-

tes c ,nclicions f uncionals per a quo pug,ui (lonar e] rendiment

del trch7ill que li c(a respongui. 1 no ohlidar que essent aquests

tratimatisnlcs lesions qtW cauen soviet en e] domini del Codi,

pot tin defecte de tractanient deixant una imperfeccio, deter-

minar a nies del danv del ]csionat, perjudid a tun tercer.

L'estudi del tractament de les fractures que antigament cons-

titui la quasi totalitat de In Patologia Quirurgica, fou un mo-
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anent eclipsat per la Lrillantor resplendent de la Cirurgia abdo.-

utical ; avul reapareix, constituint una completa especialitat que

]a constancia i intelligencia dels pr:)fessors que s'hi d'ediduen

saran anal) ]lur fervor que sigui factual desvctllannent faun ra

lluminosa de fcsplendor que es mereix.

El tractament de tota fractura posy en primer terme dugues

giiestions: In reduccio i In c'ntenc'o. E1 desplacament dels frag-

ments (que hot fer-se en totes dit'eceions) es de-tit, principal-

ment a la contraccio muscular, influint,hi la intensitat i niena

del tratimatisnne, la forma (le In fractura 1 el pes de la

distal del memhre.

11 d.esplacament influcix d'una manera molt remarcable 1'evo-

l11ci6 biological del proces de rcparacio, i Xl nnateix annb el re-

sultat final.
Tot seguit que ha tingut hoc el traumatisme, la naturalesa

posa en joc totes les facultats que to per mitja d'una serie de

fets biologics per la curacio de les lesions o^chsi de les parts

tovos. L'heiuatonia que es fa en tota fractura es fill do les feri-

des de les parts toves i a le.s, seccions de l'os ; la prim,,ra queda

continguda per la presio del niateix heniatoma de no estar ferit

till vas molt important, pero la segoua sols pot eorregir-se per

l'exacte adaptacio deals fragments. Agttcsta ultima part to till

interes de primer ordre, tota vegada que a unit perfecta reduc-

cio cr,rrespon on hematouia mes petit. el qu,al ales facilment or-

ganitzat en teixit ccnju ntiu que s'osificara a la vegada mes ra-

pidament.

Es innegable que la infiltracio serum-sanguinia dels teixits

toes gti,e volten el focus de fractura, sera mes redttida coin mes

l,crf c.cta sigui I'hc'mostasia ; recordem que segons In te.n-ia de

Leniche i Policarpio, en els primers moments de la formacio del

cullo eunjuutiu i pa-cncn part totes lcs parts toves infiltrades i

que ell elks comenca la tormacio crsea per prccipitacio de calc,

gue mes tard es reabsorbeix recobrant 1'elasticitat pcrdttda ; aixo

explica quo en es,ser mes petit l'hematoma originari del callo

conjuntiu, lcs sals, de clc seran flies concentrades, i per tart el

Gallo osi estara cues aviat consolidat, i la ctn<tci,') halls estat tiles

curta

L na reduccio perfecta, doncs, es la garantia de t:utal resta-

bliment funcional; una reduccio defectuosa fara tun callo defor-

nme i detcrntinarn nun varietat de tract 'ens circulat-,ris, ner-

loci articulars, etc.

y.n vull connetre 1'^exageracio de e, nsidorar In reconstitucio
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anatontica perfecta de la forma i (lireccib ck Fos com a uric fet

d'interes en el tri ctament de lcs, fractures, doncs es innegable

la importancia de les modificacions, de les parts toys 4 articulars,

prro si que volkm (leisar ben clar que es la reduccio perfecta

Punic nlitja (l itccnseguir ]a resolucio de t-^'tes lcs lesions.

La redo(.(-S d'una f ractura den f er-se tot seguit (lei t-au-
matisme. S'ha reconegut que les frt_ctures van segui(I_s d'una

Fig. 1 - Taula per a reduccio de fractures , del Prof Putti.

rclaxaciO muscular per un espai de temps que alguns actors su-

posen es d'hores, noTnes, i altr'es de dirs. Aquest fet va seguit

d'un periode de contractora que destirba la reduccio de frag-
ments, tot augmentant les feridc!s que en ?es parts tioves s'hagin
produfit. AItre motiu que obliga a ]a reduccio innediata, apart
de la formaciti de I'hematoma ja indicada, es I abscncia ('edema
que facilita, actua millor damtmt dels fragmhnts. Cal no perdre
de vista 1'estat dels extrems ossis; un fet biologic es fa avinent
aviat, la reabst ,rci6. Pocs (lies desnres de la fractura van d(.,apa-
reisent los petites diflettltats habitualment produides, petites
artistes que serveixen admirablement d'engranatge, facilitant aixi
is -c(luccio. Tot el que he (lit es is justificacio de la reduccio) del
traumatisme sense pcrdua de temps.

Es classic acceptar una divisi(i dels metodes (let tractament
de les fractures eai operatoria i no operatoria; aquesta divisio
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]a considerem inadnmissihle perque flies clue dos metodes dife-

rents en Bret a suscitar partidismes, son elements complemen-

taris en el tractantent de le fractures.

No Iii ha nianera de declarar tines fractures tributaries clef

procediment opcrat(ria i alres no, perejtte pot succcir cute frac-

tures hahitualme.nt reductibles a la ntanera incruenta, l^-s de la

cania Ix r (\cinl,lc. n'hi haura pron anti la intcrix1sici(,) d'tlna

Fig. 2- Taula modilicada per a poguer aplicar 1'aparell de i.'aigs X.

petita estella cntre cls fragments, per a fer la reduccio impos-

sible i fer indispensable 1'extirpacio del petit obstacle per a res-

tahlir ]a direceio i la llargada cle l'os.

Podem declarar que el ntitja de reduccio de les fractures es

la incruent, i que fl) fens servir I'operatori mes que Si s'escau

una interposicio com la que acahem de referir, en la impossihili-

tat de dominar una forta contractura com succeeix en les trans-

vcrsals de la rutula I olecranon, en la dificultat dc refer la forma

de 1'os, com sol pas per amh les articulars : d'aquests fets dedulnt

la rao per considerar els dcs procedintents operatori o no com

a complementaris.

En tota fractura ha de provar-se la reduccio incruenta, i si
no pot ohtenir-se, cal fixar-ne ]a causa abans de l'operacio, cosa
que solament aconseguim amb 1'exanien radioscopic.

Des de ]a descoberta dels Raigs X que venen aplicant-se al
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tractantent de les fractures, per6 les tecniques, acoansellades even

nv>It tlcfectttoses i van esser dels cirurgians els qui tot seguit

comprovaren la inutilitat de f( r una radiografia, i recolzats en

ells, f cr les oportunes iii niohres de reduccio que en comprovar-

les de nou per la radiegrafia, obtenien la confirmacio de la inu-

tilitat de tot el let ; son incomptables els cas,os (Itic podriem re-

feri! , on amh tot i pr«ccir c1'ttna maucra acuradi:oolu t, la r-

Fig. b. - Taula amb 1'aparell de Raigs X.

duccio no s'obtenia a vegades per culpa de poca extensio , altres

per massa , o he una desviacio de costat que persistia, total que

calia tr ',rnar a repetir tota la serie -le maniobres amb les mole-sties

naturals i perdua soviet d'aquell espai de. temps de relaxio mus-

cular tan util.
.Aix(') va portar la idea de reduir les fractures davant la pan-

talla fluorescent , i aixi poguer observar la totalitat de movifile nts

dcls fragments fins llur reduccio.

III han moltes taules construides amb aquesta finalitat, que

no descric per no allargar massa aquesta comunicacio ; totes tenen

les seves aventatges i els yews inconvenients , pero el pitj ,or es que

per e'xaminar una fractura en les fugues projeccions imprescin-

clibles antero - posteriori de costat , fan necessari o be moure la

part lesionada o desplacar el tub de Raigs X, cosa sovint imprac-

ticable o molt avinent per a fer perdre ttna correccio e;btinguda ja.
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El Doctor Pascalis ha vencut agttest brew inconvenient utilit-

zant ]a pantalla combinada de I ouchacour i les ampolles produc-

tores de e aigs X. TanmatciN, adttesta taula no Cs applicable a la

reduccio de totes les fractures.

Les tanks de la reduccio de fractures han de perntetre ]a col-

locacib del nrembre en t,)tc: posicions per aizi esrillir la roes

convenient en coda cas i deixar-la al mateix temps prou ]liure per-

gttC se li httgui aplicar amb facilitat l'al. hell o vendatge c( rY

tentiu, tot fcnt lossible la reducci6 do la fractua-a per traccio con-

tinua progrc-sivament augmcntada tot el qua. calgui, sense pro-

vocar hatzegades. la hem (lit que la desvinc.io de fragmenst ve-

dcterminada per la contraccib nutoculra que cols acon_seg-ttim do-

minar pcl cansament que determina la traccio constant i snail i

l'allunvament de totes les cau=,es. que determinin o estinnulin lcs

contr,accion,s; per aixo prefercixo senipre les tattles amb l'extcn-

sio produfida per cargol, a les que es valen de palangncs.

Es pot compendre que tenin a carrec meu un servie de la

improtancia del de Traumatologia de 1'Ho,spital de la Santa Creu

i Sant Pau, nt'hagi sickduit 1'afany de contribuir a resoldre aqucst

prohlcma.
Despres d'estudiar-ho amb fervor i calma, jutjo la taula dcl

professor Putti, la que roes facilitats Bona per a ]a reduccio de

les fractures, pero no assent possible 1'aplicacio amb la mateixa

de raigs X per n,anca d'espai l'he modificada convenientment,

tot conservant l'essencial eosa que nt'ha estat facil d'aconseguir,

gracies a la inteldigr;ent cooperacio de 1'artifix constructor do la

mateixa i dcl director de la casa constructora de ]'aparell Jc

Raigs X.
1)el que he cut se'n declueix cjue tal vegada hatu-ia estat mi-

llor rotular aquesta con unicac.i6: Una modilicaci,'o de is tattla

per a reduccio de fractures del professor Putti amb l'aplicacio

dun aparell de I:aigs X segons el procediment del Doct.ir Pas-

calls.

Les modificacions r,ealitzades son roes comprensibles vistas

que no pas explicades ; per aixo incltfini clues fotografies (n." r

i n." 2), per a ccmpi:rar; les ntes intpn-tants sou ]a supressio del

quadre superior quc duia el taule i el canvi de tot ]'aparell d'eN.

pansio a la part nnis baixa de la mateixa. L'aparell de Raigs X

(foto>grafia n." 3) c,',nsta d'una installaci6 transportable amb dos

tubs que funcionen a l'hora, i d'vn crioscopi amb dues pantalles

en angle recte i un mirall forniant altre angle de 45" que projecta

el dibuixat en la pantalla vertical.
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Aquest es el model de taula que sotmeto a la vostra consi-

deraci('). amb la seguritat de quc, usant-1f), us convencera de la

seva utilitat, primer perque permet realitzar cbmodament totes

les mecaniques necessaries per la reducch) (le its fractures, se-

gom perque deixa el membre cxnnpletameat lliure per I'aplicacio

de l'aparell contentiu, tercer, per pernietne la reduccio amb el

control dels Raigs X i quart, perque sense moure per res el

malalt ni 1'aparell. tenim semprc a ]a vista la imatge antero-

posterior projectada a la pantalla heritzontal i al iseu costat la

imatge lateral visible per mitja 'lel mirall que ens tramet la pro-

jectada en ]a pantalla vertical.


