
CO\TRIBUCIO AL TRACTAMENT

DE LES FRACTURES \].ALEOI._ARS DEL PEU

Pei Dr. A. TRIAS PUJOL

L'ebjecte d aquesta comunlcaClo es uresentar avul tin Inetode

per a tractar les fractures bimaleolars per abduccio amb totes

les varietats, que puguin incloure's en el nom de fractures de

Dupuytren o de Pott.

Es sabut que den fer-se sempre d'elles tin pronostic reservat
i que hi ha alguns factors anatomo-patologics que agreugen ex-
traordinariament el pronostic fins a arribar en alguns casos a
constituir una malaltia traumatica verament greu.

Aquests factors son :
.-La diastasis tibio-peronea, que a la vegada pot restar mes

agreujada si s'acompanya d'arrencament parcelar de ]a tibia en
la seva cara externa, doncs aquest o aquests fragments poden
fer incorregibl.e la diastasi^s o p 4rovocar osteomes ulteriors en-
tr'e la tibia i el perone, i fins en ]a interlinia tibib tarsiana

Fins prescindint d'aquestes ultimes possibilitats, el sol fet
de la diastasi pot esser ja 1'origen de repetides esquincades de
]a juntura que la fan molt deficient funcionalment.

z.-La coexistcncia de la fractura marginal posterior que
va acompanyada quasi sempre de luxacio posterior de 1'astragal.
El fragment posterior per la seva part, despres desviat cap en-
rera i cap a dalt, aixeca els muscles flexors, limitant la flexio
dorsal del pen, Bones es com si els flexors posteriors s'hagues-
sin escurcat, obligant al pen a adoptar una posicio permanent
d'equinisme, que per la seva banda to tende'ncia a exagerar la
luxacio astragalina.

3.-La interposicio de petits fragments en ]a intervencio 0
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entre superficies ossies que deurien coaptar pefectament, pot

.esser tambe causa d'irreductibilitat d'aauestes fractures.
Podrem resumir les causes de les desfetes del tractament

d'aquestes fractures cn la forma segiient:

i.-La reduccio dolenta o incompleta. En aquesta hi to

sempre el metge una grossa responsabilitat, doncs es falta de

Fig. 1

cuidado o de tecnica per part seva , o d'esser realment impossi-
ble la reduccio per la interposicio d'un fragment, den donar-se'n
compte i decidir la intorvencio cruenta. Aquesta causa de mal
resultat es rara quan el malalt es tractat per persona tecnica.

2.-La reduccio es facil, pero la contensio es impossible o
dificilissima , doncs la correccio de la diastasi tibio- perooea i de
la luxacio posterior do l'estragal , es fa de moment ; pero facit-
ment les coses prenen la seva pbsicio primitiva o s'acosten a
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ella, relliscant el peu sota el vendatge. A voltes es tambe la po-

sicid viciosa en valgus, la qual to tendencia a refer-se dintre del

vendatge, desviant-se poc a poc els fragments malealars, sobre-

tot al reabsorbir-se els edemes i acumuls hematics articulars i

peri articulars.
El tractament classic de reduccio baix anestesia i contencio

Fie. 2

-amb el vendatge de guix, procurant deixar el peu en talus mar-

cat, o amb varus, i procurant empenyar el talo del peu cap a

davant, dona bons resultats, en molts casos,, pero en altres no

es possible evitar el relliscament sota el vendatge dels accidents
ossis, adhuc emprant l'aplicacio previa de la versa elastica com
recomana Destot.

A mes, hem de mantenir el peu en una posicio tan forcada

-de yarns, que despres, moltes voltes la correccio d'aquest ens



632 Sise Congres de Metges de L/engua Catalans

preocupa, i es causa de molesties i de coixera durant tin cert
temps.

Per altra Banda, la inevitable mobilitzacio de les articula
cions del toTmell i del peu, ajuden a rovocar rigideses articulars,
que hem de tractar severament, i no semprs amb sort.

En aquests filtims anys, la intervencio sagnant en molts ser-

Fig. 3

veis de Cirurgia, ha guanyat terreny. Be es veritat que ]a divi-
sio comenca quan es tracta d'escollir quin metode triarem en,
cada cas.

Per un costat hi ha partidaris de fer sols una osteo-sintesi
del perone, amb cinta (si hi ha bisell), amb placa (si es trans-
versa), o amb enclavillament amb una rosca, si es maleolar.
baixa en aquest os. Segons Lane, Padenat, Alglave. Basset. Du-
val i altres, aixo es bastant per a que tot el demes prengui una
posicio normal.

La correccio de la diastas,i tibio-peronea am]) tin clan de
fuster es per alguns el millor sistematicament (Lambb)tte). Al-
tres acoblen els dos metodes.

Laclere juvara i altres, creuen que basta quasi sempre fer
un enclavillament del maleol intern contra la tibia, prconitzant
1'enclavillament doble quan la fractura del perone tambe es
baixa.
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Altres sols volen actuar operatoriament quan hi ha fractura
marginal posterior , preconitzant la reseccio del fragment si es
molt petit, o be ]a seva fixacio a la tibia mitjancant tin clau. H:
ha en aquest respecte discussio sobre les vies de descoberta, que
no deuen ocupar la nostra atencio.

Cada tin (I'aq'uests metodes to en el seu compte una pil•^

Fig. 4

d'exits i de fri.cassos. Es cert que aquests no son tants quan of
cirtirgia es aclectic o oportunista, i no partidari d'un sol proce-
diment. Aixi, per exemple, a part de que s'emprengui ]a sinte-
cis del perone o de la tibia.-) be d'amhdos oss,s (tot pot runar 1>e).
come actuar contra la diastasis tibio-perone, quan aquesta es
marcada, i contra la fractura marginal posturior, si vciem un
fragment gros i irreductible.

Pero hem de dir que sempre suposen els procediments sag-
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nants el manipular, i sobretot deixar cossos estranys molt prix
xims a una articulacio, i que a mes per prims que siguin, son
sempre massa voluminosos pel reduit de 1'espai en aquesta regio,
i tamb^ per la falta de teixits tons. La intervencio porta amb si
uns perills d'infeccio i accidents operatoris, els que fins donant
un percentatge petit no, deuen oblidar-se.

A mes, l'osteosintesis supcita sempre tin retard en la conso-

lidacio, ja de si massa entorpida en a(Iuesta regio. Per fi, no As

Fig. 5

una es:tranvesa que als pocs dies els claus vinguin balders per

un proces de reaccio ossia asseptica, i vegem originar-se les des-

viacions primitives, i es que aquestes claus han de resistir for-

tes sollicituds en sentit lateral, que provoquen aquests proces-
sos d'enrariment ossi.

L'enclavillament d'un dels moleals fracassa molt sovint per

aquest motiu.

El metode ambulatori de Delbet tenia en el men concepte

una superioritat fonamental, i es pro^voca i mante la reducci5

n;itjancant una forta extensio del peu. Es un fet ben evident

i si deixem apart alguns casos excepcionals d'interposicio de

petits fragments. en tots els denies, es facilissim obtenir la re-

cluccio de tots els factors anatomo-patologic de la fractura de

I)epuvtren, sols agafant el talo i fent una forta traccih. Pot com-

provar se aixo tots els dies amb la radioscopia.

No cal preocupar-se de la tendencia a les desviacions late-
rals del peu; intervenint-lo aquest automaticament per la seva
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<icsviacio en varus, i si la traccio es fa pel talo, en el moment
es ven per radioscopia o radiografia lateral, no As la reducci:;

de ]a hixacio posterior de 1'astragal, sing ademes , l'aplicacio del
fragment marginal posterior contra la tibia. Aixo ultim s 'expli-

ca, perdue. la correccio de 1'equinisme posa tivants els muscles

de la regio posterior de la cama . Aquests, flavors, empenven•, el
petit fragment cap endavant. Pel demes, es un fet curios que

Fig. 6

la diastesi tihio-par,onca, es redueix tambe notablement en fer

1'estensio continua, coca explicable perque el clue mes contri-

bucix a mantcnir-la, es que en ]a fractura de Pupuvtren la po-

sicio ajegttda do 1'astragal, apoiant-se en les dos branques de la

pinta tibio-peronea, tendeix a mantenir-les separades, i la seva

vora supero externa, s'in inua entre amhdos ossos ]largs. En fer

traccio del talo, redressem l'astragal, i fins els teixits, doncs, en

osser estirats contribucixen a acostar el perone a la tibia. Altra
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aventatge de I'aparell de Delbet es que permet moure l'articu-

lacio del tormell. co que millora extraordinariament el resultat

funcicnal d'aquesta juntura„ i s'escursa notablement el tracta-

ment ulterior.

Fig. 7

Per tots aquests motius consideravem el mctode de Delbet

corn el millor en aquests ultims anys, i sols li trobavem els se-

gdents inconvenients :

i.-One necessita adaptar-se d'una manera perfecta per

mantenir ]a traccio del peu, doncs si no es aixi, aquesta es fic-

ticia, i els resultats pitjors que emprant gttal,sevol dels altres

metodes. Per altra banda, els edemes del primer moment fan.

que a voltes s'hagi de canviar i'aparell una o dues voltes, cosy

molt pec agradable.
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2.-Aquest aparell, tan ben tolerat en general en totes les

fractures de la cama, dona en aq'uests maleolars un percentatge
tzn xic mes gros d'intolerancia i de dolors.

3. El que resulti despres de sec el guix es el que ha de con-

Fig. 8

siderar-se com definitiu durant tot el tractament, sense poguer
fer Hies modificacio ni rectificacio que treure 1'aparell per posar-
ne tin altre.

Haviern pensat moltes voltes en la inferioritat que sobre el
Delbet tindria qualsevbl traccio pel metode de Steimann o si-
milar (ganxo de Schmerz de Wolff, de Schramm cinta de Fi-
nochietto etc.). Sempre ens repugnava ]a quantitat de cos estranv
clue erem obligats d'introduir en un os esponjos petit coin es
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el calcani• Perm en utilitzar cl sistema de Iyischner i el scu ma-

terial que permet atravessar el calcani amb ttna corda de piano,

i poguent aplicar en ella grans tracciopi despres de ben tensat

el fil. hem cregut util emprar-lo en aquestes fractures, obte-
nint els resultats mes af^ lagadors.

Fig. 9

Les radiogafies i i 3 presenten un cas de fractura marginal
posterior de la tibia associada a la fractura bi-maleolar baixa, la
interna interessant el pilo tibial parcialment, i amb diastasis
tibio-peronea i sub luxacio del pen postern- intern. Aixi veiem
el peu amb desviacio de varus, a mes de 1'escurcament de la
cara dorsal de 1'avant pelt i de la sortida cap enrera del talo.

Basta la traccio no molt forcada del calcani amb el fil de
trischner (uns 5 quilos), per veure reduir-se quasi perfectament
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ambdos fractures maleolars, desapareixer la lux<.cio del pen i
corregir-se quasi per complet la desviatoria tibio-peronea, sense
que la mes petita forca actui en sentit l°.teral.

Fig. 10

Malalt C, habita Tarragona, 44 anys.

Va caure 8 dies abans, sense poder aixecar-se , des de dalt del seu car-

ro. Es varen fFr varies proves de reduccio infructuosament . Ingres el dia

4 de genier en la clinica particular.

Feu inflat , posicio de varus i equinisvie , forta sortida de Ia cara in-

terna de la tibia sobre el tormell. L'avant peu escurcat en la seva cara

dorsal i el talo srotint cap enrera . El tormell exemplar en tots sontits.

Extens edema del peu i cama fins a la meitat de la s,eva altura . Vegi's

radiografia i i 3. Fent traccio sobre el talo aduccio de totes les desvia-

cions apreciables per radioscopia.
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5 de gener, opcracio. Anestesia local un centimetre cubic a cada cos-

tat del ta16 a nivell del calcari i a un centimetre per darrera de la recta

que perllonga la vora posterior del perone. Perforaci6 del calcani amb

el fill de Kischner.

Tracci6 de 5 quilos sense altra manipulaci6 . Vegi's la radios. 2 i 4

Fig. 11

Es ven una reduccio quasi perfecte de totes les desviacions de frag-

ments de la luxaci6 ostragalina i de la diastasi tibio peronea. Aquesta

no ha desaparegut en absolut, pcrb es completa 1'acostament d'ambdos

osos, mitjancant la pinta de fusta que he fret construir per aquests casos.

Vegi's fig. 5.)

La cama queda installada en una farula de Braun amb un esperadrap

plantar, es procura mantenir el pen amb talus. Tracci6 dLel calcari amb 5

quilos. Diariament mobilitzaci6 activa del tormell i dels dits del pen, i

massatge muscular. (fig. 6).

El compas de fusta es gradua tots els (lies, i per tal dobtenir un

maxim acostament transversal d'ambd6s osos de la cama amb un minim

,de molesties.

Als deu dies es retira el fill (le Kischner, es mante encara la cama

en la f6rmula de Braun, i al cap de 50 dies es permet comen4ar a apoiar

el peu a terra. Excellent resultat funcional. El malalt caminava als 3

mesos, no coixejant quasi gens.
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Vegi's la fractura de Dupu}- tren amb diestosis tibio-peronea i
fractura marginal posterior provocada experimentalment en el
............i la soya reducc16 amh la traccio del calcani pel fill de
1vArchner (Ve is fig. 7, 8, 9 i io).

Creiem quo el metode es excel-lent: esperem que sera el
d'clecc16 molt aviat.

Fig 12

Te totes lcs aventatges del metode de Delbet (menvs el seu
emboltori ), a flies de clue la traccio aqui es Segura , i sense causa
(I'error iii sotmosa a dofectes de tecnica . Met hen tolerat, sen-
se perill de provocar decubits iii edemes en el pen. Permet en-
cara uns flies amples movinients del tormell, i ademcs es gra-
duahle continuantent , baix l'exploeacio radiologica feta en el ma-
teix flit.

L'acahlainent de la punxa es de vera importancia per acabar
de vetlre la dlastasls.

Pel (ewes , to sobre els metodes de sintesis 1'aventatge de no
provocaer trastoriisi osteides ni ret ardar la consolidacio , a part dell
incrmxci icnts del cos estrany perdut i haver de sotinctre el ma-
lalt a ttna fqpcracio, In ha qtic tenir present clue cl fill de icischner
es p,-'sa dircctament a traves de la pell , sense tenir - la (I'obrir
i inclus po, ttent prescindir de l'anestesin local, doncs quasi no
es flies inolest per al malalt que una injeccio intramuscular.
L'oixeracioi de perforacio del calcani, dura 3 0 4 Fegons.

Sobre els altres metodes de traccio per ganxos i



642 Sise Congres de Merges de Llengua Calalana

metallics to l'aventatge de la seva insignificancia corn a trauma-

tisme i con a cos estrany, i presentant ones prevabilitats molt

mes llunyanes d'infeccio, per tractar-se d'un forat insignificant

molt facil de protegir.
Creiem que es un metide que sera adoptat per molts cirur-

gians. sapidament
Respecte a la tccnica res no vull dir, doncs ja tots. els cirur-

gians cbneixen el maneig de 1'aparell de Kischner; solament hi
ha un punt de vertader interes, i es el Iloc d'implantacio del fir
metallic. Els esquemes de La figures 9 i io demostren com les

coses es presenten molt diferentment segons que la implantacio
del fir sigui endavant o enrera. En el primer cas (fig. c9), per-
metem I'equiurisme, i fins l'ajudem fent la traccio en el segiient
devanter del calcari, no corregim be la lu>_acib posterior de l'os-
trlgol, doncs per aixo s'ha esbrinat des de darerra, i per fi no
ajudem l'aplicacio del fragment marginal posterior de la tibia
cap endavant, doncs el permetre 1'equiniema deixem flasits els
muscles , de la regio posterior de la cama.

En canvi, en fer una implantacio posterior del fir mecanic
(fig. io), reduim la luxacio de 1'ostiogol, corregim 1'eauisine, i
per aiho ademes, apliquen una forta -plicacio del fragment
marginal contra la tibia per la mateixa tensio dels muscles
pregons.

Nosaltres procurem acabar de refermar la correccio de la
direstori tibiorperonea amb una pinta de fusta qule acosti amb
dos osos.

Creiem que aquest metode sera adaptat rapidament per molts
cirurgians.


