
LY.A ORSI?RVACIO D'OSTEOMIELITIS AGUDA

DEL PU BIS

Pet Dr. JOAQUIM SALARICH

I?ls pr)ccss,,s iuflanlatliris agut; (lc la pelvis (),.sia, Shn cstu-

diats (Puna manera extremadament concisa pels autors de les

obres de pat(;logia (1uirurgica, i no hi ha dubte que aquesta con-

eta cii raooo directa (lei num^ ro relativanu°nt escas de ca-

sos observats.

\questa poca fregiicncia la sotscriuen Proust, Soupault,
Omhredanne, AV'ullstein, Kiittner, Landerer i Kirchner, l3roca
i altres.

1,' ost6onticlitis de la pelvis pot of ectar Fos iliac ^o el sacre.
(.)uan recall cn 1'(>s iliac pot adquirir una forma difusa o cir-
cutuscrita, en qual darrera forma, per ordre de mes o nlenys
1701ii('11cia. la t!-()hem prinlerament a l'ileon, despres el pubis.

i darreratuent a l isqui^m. La proporcio entre les que recauen

en cl pubis i en els altres osos de la pelvis, es de i : 18. De 36

casos d ostcoiuiclitis de la pelvis, 26 recauen en 1'ileon, 2 al pu-

bis, 2 a 1'isquien i 6 al saare.

Fills, abril de 1929 eren solament 29 les observacions publi-

cades (1'ostcoilliclities aguda del pubis gels segiients autors : Lan-

nekmgue, G(;uillottd (dos casos), Sechcyron, Colzi, Demoulin

(dos casos), Kirchner. Landerer, Kowrewski, Gergmann (trey ca-
sas), 1^sau, Thomschke (tres casos), Klemm (dos casos), Meyer

(tres casos), Ilontan, lians Plaut, Keyes, Ciaecia, Levi, Dela-
hayc, /_affagnini (dos casos).

Plau-me, doncs, aportar a la vostra considerac16 tin cas que
hem tingut ncasio d'estudiar en el Servei de Cirurgia de ]a In-
fancia, a carrec del Prof. L'r. Olive Guma.

(1) Treball del Servei de Cirurgia lnfantil de 1 `Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau . - Prof. Dr. Cesar Oiivd Guma.
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Historia clinica : Maria Angela Cortada Millan, natural de Barce-

lona, de 5 anys d'cdat.

Ananinesi: Pares vius, pare bronluitic cronic, mare sana; tres

germans : un mort dc bronconeumonia, altres dos sans. Fn la histirria

materna f igura un gastament. Alletament matern. Denticio normal. Tos

ferina als tres ant's. Fins a la malaltia present no ha tingut altre con-

tratemps. Aquesta comenga de repent el 26 de getter de 1'anv 29 amb

temperatures de 39 i 40. Seguidament vomits, apareixent tin abultament

sobre el pont del pubis, inflant-se-li el ventre extraordinariament.

La primertl volta que vegerem aquesta malalta, fou el dia 5 d'abril

de 1929 en el dispensari, quan la malalta connptava ja tres meson, durant

els quals va esser hospitalitzada en el Servei de lledicina Infantil a

carrec del Prof. nlartinez Garcia.

L'bistorial obtingut en aquest Servei corresponent al comengament

de la malaltia ; (lit] aixf :

Dia 23 de febrer de 1929.- En ingrc^sar a l'bospital, crida l'atencio

aquesta nena, per presentar els membres inferiors en Ileugera flexiu,

sobretot el membre esquerre, provflcant grans dolors ]'intent de posar-

los en extetlsio; en la regii' ii, uinal tireta adenitis aguda amb grossos

ganglis dolorosos a la presio.

En la regio hipogastrica, una tumoracio dolonosa de vores irregu-

lars que per percusio Bona matidesa, donant la sensacio que aquesta tu-

moracio esta formada per un paquet ganglionar. En In regio externa de

la cuixa horn observa circulacio complementaria i tumefaccio.

No presenta cap trastorn en orinar; orina transparent, sense albu-

mina.

Els moviments del membre inferior esquerre despertcn vius dolors,

no poguent, per tart, caminar.

Tractament : calor humit.

Dia 1 de mars.-Augmenta 1'abultamert de la regio inguinal esquer-

re, la tumefaccio i la tumoracio continua, malgrat els antiflogistics em-

prats; apirexia. Hem procurat provocar dolors a I'articulacio coxo-

femoral, donant cops energies als genolls, essent de resultat negatiu.

Dia 2 de mare.-Ha disminuit la tumefaccio inguinal, augmentant,

en canvi, la tumoracio que arriba per sota d'un traves de dit del melic.

mes Jura encara; la nena segueix sense febre.

Dia 4.-La tumefaccio es menys dolorosa i menys tensa; hom rota

masses indurades que semblen ganglis.

Dia 6.-Sense febre; la tumoracio disminueix i no presenta lcs vo-

res tan ben limitades, palpant -se millor els ganglis . El femur to movi-

ments limitats i forca dolorosos.
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Dia i3.-Augmenta la deformaciri de 1'articulaci6 coxo-femoral, ac-

'centuant-se la circulacio suplernentaria.

Dia i8.-Comenca la nena a fer depcsicions diarreiques, amb gran

f etor.

Dia 2I.-Acusa un lleuger augment de temperatura, de causa tal vol-

ta deguda al Mantoux que se li practica el dia ctbans, de resultat negatiu

Flexio dolorosa de la cama esquerra. I)ismieueix la diarrea.

Dia 26.-Practiquem un altre Mantoux, de resultat tambe negatiu.

Es queixa de dolors espontanis a 1'articulaci6 coxo-femoral. Aparell

respiratori i cardio-vascular sans.

El dia 2 d'abril se li repeteix el Mantoux, d'identic resultat. L'ana-

lisi donna dona el segi.ient resultat : Clorurs, 7'26 %; albumina, nega-

tiva: sediment: abundant urat de sosa i algun leucocit.

Dia 5 d'abril.--Com hem (lit, aquest es el primer dia que la veiem

nosaltres. Hem apreciat una tumefaccio a Farrel del membre inferior

mes niarcada en la regio antero-irterna, i al voltant del pubis; cuixa

flexionada, sobre ]a cadera. La malalta pren voluntariament el decubit

lateral: convidant-la a collocar-se en decubit dorsal, mante la flexio amb

lleugera rotacio externa i lordosi de la columna vertebral lumbar, si

intentem posar el membre en extensio.

Per damunt del pubis hom rota una tumoracio del tamany d'una

non perfectament palpable.

El dia i8 d'abril aquesta tumoracio ha ascendit, formant cos ja amb

les parts toves, els muscles i la pell abdominal anteriors'; aquesta Fs

d'un color roig, i presenta en el pu!'t central una petita zona d'esfacel.

i empastament, en particular en la part esquerra de la regio umbilical

i buit esqucrrc. No cal dir que els iniarts gangliorars no curaven i

que els moviments de la cadera es ieien mes impossibles.

Va practicar-se la incisio, sortint unes gotes de pus groc-verdos i

cremos, no trohant-se cap cavitat, resultant esser un nucli carnos.

La radiografia demostra tin augment del volum de la branca horit-

zontal del pubis i comencament de la descendent, amb una irregularitat

manifesta (lets limits de la mateixa branca.

Uzi mes mes tard, aquesta malalta molt millorada, sorti de l'Hospi-

tal i passa a curar-se al dispensari.

Reingressa a Sant Pan, i en el mateix hoc on s'havia practicat la

incisio, queda una petita fistula, notant amb 1'estilet en explorar-la, un

lleuger ressalt, que dona la sensacio d'un cos estrany.

Practicant 1'operaci6 el Dr. Oliver, s'extreuen dos sequestres que

tenen 1'aspecte de tobla externa de l'os, bastant llargs, corresponent al

,que per radiografia podem advertir, rnalalt o destruit.
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Pel que fa reicrcncia a in seva etiologia , devenl confessar

quc no varem fer un examen del pus.

La niajoria - on atribuits a 1'vstafilicol daurat, dcscohrrt en

i88o per Pasteur precisament en el pus d ' un ostennrielitic, hero

devcm tenir present que aquest no es l'agent exclusiu d'aquesta

nlalaltia, denlnstrat . clarament per Lannelenguo i Achard, que

en 37 casos , 7 era degut a l'estafilococ albts i 4 a 1'estrepte.coc.

Els casos d'Esau, Klemm i Ciaccia, d'ostcomielitis del pubis,

son de-tits a 1'estreptoaoc tres vegadcs, i altres tres a 1'estahlo-

coc albus.

:llguns autors corn Rodet , Courmont i Lustig, consideren

que 1'estreptococ aureus, albtts i citreus , son varietats d'un ma,

teix tipus , i se'ls atrihueix una rliferent virulencia que disnli-

nueix de 1 'aureus al citreus.
\Ies raranlent son denudes al pneumococ , colihacil i Ebert.

La pt)rta d'entrada de ]a infeccio ell aquest cas, es desco-

r_eguda . No scmpre es possible demostrar in via seguida per

1'agent micreb ia per a infectar la medulla ossia . Pot incriuli-

nar-se a qualsevol lesio supurativa de la pell, pot adhuc atra-

vessar In pell sana coil ha demostrat Garre. La farix, espe-

ciahnent les amigdales que en aquesta epoca de la vida son tan

fregi.ientment infcctadcs , representen per alguns autors In

porta peculiar d'ingres (lei gernien de l'ostebmielitis. Tamhe

Kocher i Colzi , senyalen coin porta d'entrada 1'aparell digestiu,

altres In via respiratoria , i en alguna ocasio tanlbe p^)dcni

acusar al microsbisme latent de Verneil.

Pcl guc la refere'ncia a 1'edat, be podem (In- gue en agnest

cas ha aparegut en el primer any, que als autors esmenten cnm

a pu..sihle aparicio d'aquesta malaltia, es a clir, als alivs

Apareix de 5 a io anys , segbns Kraus , i de io a 17 segons

Forgue.
Deis 29 casos que lie trohat cii la bihliografia , sols el de Goui-

llat, era hies jove flue el clue pre onto: tot el.s altres eren d'edat

superior.

Es pies fregiicut en els nen true en les penes , en la propor-

cio de 5,: i. Alalgrat aquesta fregi.iencia a favor del sexe mas-

culi, el n'ostre cas, corn hem apuntat, pertencix al sexe fenieni.

Si tenim en compte e1 proces d 'osificacio de l'os de ]a pelvis

gue s'efectua per tres punts principals , i molts altres de secun-

da'is, i con ideraut quo cis primers apareixen en els primers

mesas de Ia vida fins abans de !a pubertat , i els altres dcspres

de in mateixa , padem qualificar amb Gouilloud , aquest ca, que
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presentent d'osteornnielitis^ prcpu.'lcr, podent-:.^c; comprovar per

radiografia que ha atacat tot -1 pubis esquerre (generalmentt

aquest ores fre([iientment afectat), co es, des de l'isquion a

1'11con, font el cartilag de conjuncio una verLulera barrera en-

lre cis c?mentats oss:(5.

his pracessos osteuinielitics comencen sempre en la zona

dt pr(^'iferaci.") fisiologica, i es per also clue en ell cases Pre

plib( rs les lesions son extensis^imes, al contrari dell post-pul>cr

pura localitzacio en ell punts complementaris.

Per aquesta rao la gravetat d'un proces osteomielitic sera

n<.)lt diferent abans o despres de la pubortat.
Ni ens entretindrein a descriure les fases evolutives del

proces osteomielitic (Inflaulatoria, snpurativa o destructiva i

de reparaciopero en aqucst cis particular hem de fer notar

que, tenint la naturalesa tendencia a eliminar els sequestres, ho

fa ca aquestes formes, per via pre-vesical (cas nostre) o peri

neal, per ]a cara interna de ]a cuisa, cap a la fosa illiaca, adhuc

s'han donat ca >s d'climinacio per via inguinal i crural.

El diagnostic de 1'ostet'4niel4is aguda del pubis, es a vo1-

tes dificil. his casos d'osteomielitis hiper-septics, quasi sempre

passen amb el diagnostic de septicemia. En les formes menys

selptiques, el diagnostc no es fa fins a la base supurativa. Al

principi. pot confondre's facilment amb una lesio articular o

anib una lesio osteomiclistica de 1a metitfisis supcri->r del femur.

adhtic la radir'grafia, al principi, pot 110 polar en evidencia

cap alteracio. Es precisament en entrar en escena el proces des-

tructiu i de reparacio, quan la unatge no dona floc a dubtes.

El tractament emprat, ha estat esmentat a propo',it de la
histuria clinica, suficient amb 1'extirpacio del sequestre, pero
no sempre devem limitar-nos a aquesta tecnica, doncs sera di-
ferent en els aguts que en els cr;inics. en el,s recents que en els
antics, en els benignes que en els greus, pero si afirmarem amb
Germann Bruns, que el tractament de l'osteomielitis del pubis.
no pot esser mes que quirurgic.

Discussid : Dr. San Ricart,

Felicito al Dr. Salarich per la presentacio (Fun cas tan in-
teressant en la casuistica de cirurgia infantil, poc frequents.
Puc afegir a aquest till altre cas d'osteomielitis observat en una
nena de quinze anys, quc presentava dos trajectes fistulosos:
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tin a ]a fosa il-liaca interna, proxim a la branca horitzontal del*

pubis. amb molt poca supuraci6, i tin altre trajecte fistulos en

la cara interna del musle, (Iue i)cr 1'estilet es podia se;uir be.

110 conduia a cap focus (^-si manifest; per 1'exploracioi, pel que

sortia pus abundant i que de tint en tant es retenia i donava

lloc a temperatures alter. Procedirem a una intervenci6 per ]a

via baixa, obrint amplament el trajecte fistulos del musle, sen-

se que la malalta de moment in;llores, fins que amb una altra

intervenci6 per la fora illiaca, arribarem a l'extracci6 d'un se-

questre ample en la cara interna de l'os illiac, i que junt am4

aquc:t i no altre de petit, eliruinant per la part baixa, lx)rta a

]a malalta a una resolucio i curaci6 de la seva malaitia.


