
IMPORTANCIA DE LA REDUCCIO PERFECTA I

PERILLS DE L'E^IPOTRAIIENT, EN LES FRACTURES

D'LPIFISIS INFERIOR DE RADI

Pel Dr. JOSEP TRUETA

Es avui corrent, veure a internistes i en general a tots els

metges de capcalera, encarregar-se de la curacio de les fractu-
res tancades de les extretnitats, sense demanar, mes que rara-
ment, I'auxili de 1'especialista En aquests ultims ant's; la pro-
fussio amb que han augmentat els aparells de raig X i la gai-
rebe sistematica de les fractures, mitjangant aquest
procediment, ha fet mes comprensible aquesta manera d'obrar
del metge no cirurgia. No tardara gaire el jorn, en que la seva
aju(La no sera demanada mes que en els traumatismes que re-
clamin una intervencio quirurgica sagnant,

Aixo no es, pero, sense inconvenients. Un d'ells, i no dels
flies petits, es la manca d'experiencia de qui es, veu precisat a
nodrir els seas coneixements amb els cas'os proporcionats per la
seva clientela privada. Altra, la gran diversitat que assoleixen
les fractures, quc obliga a adaptar a cada cas. La mateixa inex-
periencia fa cometre errors com son els de no de,nar gaire irn-
portancia a fractures poc aparatoses, pero nodrides de conse-
giiencies desagradables i 1'exemple mi9or de les quals el tenim,
anwb les de 1'extrernitat inferior de radi, De totes, son aquestes
les que el facultatiu es veu am]) mes capacitat per a curar, en-
coPatjat per la poca desviacio aparent dels fragmk'nts, i per la
facilitat amb que s'immobilitzen.

En el curs d'aquest any, hem tingut ocasio d'examinar tin
nombre relativament crescut d'incapacitats importants de la ma.
corn a consegiiencia de fractures d'epifisis inferior de radi, de-
ficientment tractades, i la mateixa facilitat amb quc podrien es-
ser esrnenats aquests errors, m'obliga a precisar alguns punts,
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que no per essea-, conebis abastament , deixen de necessitar que

s'hi insisteixi , tot i eabent que no es pot dir , d'aquest terra, res

que nq hagi estat dit abans.

Tres son les nortnes que ens deuen guiar en el tractament

d'aquestes, com de totes les fractures periarticulars.
Ia. Una bona reduccio.
2a. Una apropiada immobilitzacio.
3a. Un tractament fisio-masoterapic ben orientat.

Ia. En parlar d'una bona reduccio de la fractura, hem de
tenir en eompte que les fractures completes epifisar'ies inferiors
de radi "es deuen reduir totes", Rio assent admisible que les cncla-
vades (per penetracio) siguin admeses com una forma benefi-
ciosa, de les seves variants. Precisament en aquests tipus de
fractura es on ens veurem obligats amb mes persistencia, a
valer-noes d'anestesies que, al suprimir el dolor, donguin una
suficient relaxacio muscular que permeti maniobrar correcta-
ment. Per aquests casos, com tambe pels que van acompanyats
d'una important desviacio de fragments, a nosaltres ens ha <lo-
nat satisfaccio, l'us del Clorur d'Etil, anestesia rapida i que per
la seva poca durada, permet 1'administraci6 en un dispensari.
De totes inaneres, es precis manejar-lo amb prudencia.

Les maniobres de reduccio no cal descriuret-les, puix varien
en cada tipus de dosvia,cio, i el bon sentit del metge cuidara de
resoldre les dificultats de cada cas.

Un sol temps de la tecnica, es igual per tots ; 1'extensi6 de
la me, fins aconseguir el lliure de^splacament dels fragments.

La; posicio en que deu quedar la me, deuen de la variant de
la fractura de que es tracti.

En les mes frequents, les de Colles-Pouteau, per a oposar-se
a ]a desviacio posterior i externa del fragment epifisari, posa-
rein la ma en flexio, adduccio i supinacio completa.

Les de Govrand (1a desviacio es inversa a les de Colles),
deuen esser mantingudes amb la ma en extensio.

2.a Iimnobilitzacio.
No som partidaris de his de la ferula de guix d'IIennequin,

que per nb arribar al colze no pot oposar-se a la rotacio de la
ma, cap a la pronacio. Greiem molt millor el vendatge fet, se-
gons el patro de Destot, immobilitzant el colze en angle recte i
amb la ma en supinacao completa. Es precis per sobre de tot,
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(Iuc cl finis arribi has als caps Iels metacarpians, deixant lrrs ar-

ticulacions mctacarpo-falangiques lliures, i aprofitar-se d'aquesta

avinentesa, fent que el lesionat nrol)ilitzi els Bits, des dels pri

nfers moments.

Ln punt capital, sobre el. que no hi ha unitat de parers, es

cl de la dtu-acio del temps (1'immobilitat. I\lentrc hi ha gtti re-

comana dcixar el tendatge tail sols vuit (lies i c('mcncar In mo-

bilitzacio passada aquesta data, hi ha Lambe, gui es partidari

(1'allargar el repos fins als trenta (lies. Si he creiem que en cl

tractainent d'aquesta fracttra, ha let molt mes ntal, ht nil,itobi-

litzacio aliargada, quc I'absen-dia do la ines insiginficant ,rula,

la (lttracio que ens sembla vies oportuna, es la de quinze (lies.

Despres d'aquest temps s'ha reabsorbit l'hernatoma, ha minvat

el dolor i no hi ha perill de desplacaments.

P.s aleshores gtian s'ha de domencar la mefiilitzacio de la

juntura radio carpiana, els tres o quatre primers (lies, tornant

a posar Cl gttis, per a treure'l definitivament als 2o.

3." Tractament fisioterapic.
_llassatge suau i mohilitz_acio despres dun bang calent alca-

Ii, do l'avantbrag i ma. Com que no haura, deixat mai de flexio-

nar i estirar cls Bits, el temnnt perill de la sinovitis adherent de

les vaines flexores no es presentara ; ella es la culpable de la

major part d'incapacitats per manca de la flexio completa dels

dits.

.Amb la inctitttcib d'aquest tractament, tan Logic com senzill.
aconseguirem evitar la major part de les nombroses reliquies
(i'aquestes fractures que, en determinats casos, fan del dissortat
que les patcix, tin esguerrat.

En primer floc no vcurem mes les antiestetiques i molestes
deformitats en dors de forquilla, ni les desviacihns i desplaca-
ments laterals de la ma en !orma do baioneta, puix que harm
obtingttt aria bona reduccio.

"1'ampoc 1'elevaci6 dels tendons flexors per tin fragment ossi
diafisari, que actui cant a punt de vtoli i Ii privi ]a nor-
mal cxtensio dels Bits, aixi ram la supinacio de ]a ma, tantes
voltes perduda per a sempre a consegiicncia (1'una fractura de
Colles, reduida deficientment, my la veurem nosaltres atesa, done;
la inttnobilitzacio de la nia, en completa supinacio mitjangant el
vendatge de Detsot, ens fare aconse,guir ann cura amb els 055,:,5
sense (lisjuncio.
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Per ultim, cls moviments immediats dels Bits, amb el despla-
cament de tendons i vaincs, impedeix les adherencies entre ells,
causa frequent de rigideses i fins an(juilasis dels dits.

Les radiografies que ajuntem al present treball, sun algunes
de les proves, que confirmen la certesa del que venim dicnt. En-
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tre elles n'lii ha una en la qual no es feu cap intent de reduc:.io,
pel que queda una marcada desviacio palmar del fragment dia-
tisari, que obliga a una intervencio crucnta, per a combatre la

uiutilitat do la ma. Ressecada la falca ossia, clue aixecava e!.,; t_en-
dons flexors i mantenia els -tits en semiflexio, fou possible una
gairebe total restitucio de dita ma.
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Es forca interessant, tamhe, ]a pertanyent a tin dissor-
tat, que per la niateixa causa havia perdut completammlt In
supinacid i li quedava una antiestetica deformitat. Gairehe el

inateix podem dir de les altres, i de gran quantitat d'altres, ;2n

Ies que tamhe un tractament incorrecte ha convertit en inutils

a perpetu itat, a qui en el terme de dos mesas, podia haver ren-
dit el profit d'un home normal.


