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E N anar a emprendre el tractament d'una tnberculosi ostco -arti-

cular, la primera cosa que hem de deixar hen establerta es

que realment es tracta d'una lesio tuberculosa. La questio del diag-

nostic es molt important i, encara que no correspongui directament

a aquest terra de ponencia, crec que cal dedicar-li unes rattles.

Les estadistiques que es publiquen sobre els resultats de tat o tal

tractament, generalment es Kasen en observacions deficients respecte

al diagnostic. Aquest nomes es segur quan tenim la prova bacterio-

logica (examen directe d'una peca o liquid Ix)tologic, hemocultiu o

inocutacio; pero, aquesta, consta rarament en les observacions pu-

hlicades.

Els actors que s'han ocupat recentment d'aquest assumpte coin--

cideixen en afirmar que les estadistiques dels primers 20 ant's d'a-

quest segle, per no anar mes endarrera, contenen molts errors de

diagnostic. Aixi, Hibbs, fent una revisio en 1928 de la seva esta-

distica de coxalgies de 1904 a 1921, troha 46 errors de diagnostic

(22 per ioo) ; altres autors donen xifres semblants. Sorrel, en l'es-

tadistica recentment publicada dels ultims io anvs a Berck, hi posa

102 casos d'artritis coxofemoral indeternninada que classifica aixi

perque, malgrat els analisis. no s'ha pogut establir Ilur caracter.

Poden donar floc a errors les osteo-condritis, distrofics ossies,
discondroplasies, dolors de creixenca (?), malaltia de Schlatter, le-
sions sifilitiques, gonococciques, osteomielitiques, esporotricosiques,

hemofiliques, osteosarcoma, etc.

Ha de comencar per fer-se un examen clinic acurat, considerant

atentament els antecedents individuals i familiars que quasi sem.-
pre ens orientaran forca.

La radiografia presta grans serveis en el diagnostic. Permet, en

molts casos, de separar lesions francament no tuberculoses. corn ]a

osteocondritis de 1'extrenutat superior del femtrr, la coxavara, le-

sions dels meniscs vertebrals, etc. Ens demostra si hi ha o no artri-
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tis, si es trscta de lesions <lifuses o de focus cPoste^itis localitzats aura

o junt s 1'articulscio, si hi ha sequestres. I:ns loos ^roUabilitnt de

la uaturalesa tuberculoss do les lesions, per^^ no la seguretat. En

canei, condueis, de ^^egades, s greus errors i ha portat a fer equi^^^^-

cadsment ietervencions quiriirgiques inue^^essaries o contraiudics-

des.

La radiografis cal repetir-la peribdicsment, per sear seguint el

curs de la nlalsltia.

La reaccio de hsacio del complement i la serofloculsci^^ de Ver-

nes son de molts utilitat i, icnt-les periodicsment, s'obtenen lades

importants relsti^-es s 1'e^•oluciG i pronustic de les lesions.

Ha de fer-se sempre la sero-reacciu de la sifilis i con^^e fer la

cutiresccio a la tuberculina en els infants. I is de fer-se 1'esamen

bacteriologic del pus i prscticsr inoculacions als animals.

El disgubstic nxlltcs vegadcs s'ha de fer ^^er esclusio, elimiusnt

successi^•ament els di^^ersus processus clue pollen induir a error.

Imports molt, en calla cas, utilitzsr tots cls recursos per fer el

diagnostic amh les majors ^n•obabilitats d'encert; cal per 1'esit del

tractsulent i, lambs, per fcr estadistiques ceritat respecte sl resul-

tat dell di^^ersos metodes terspeutics.

F1 proccs aaczto^no-h^rtologic i clinic de la tuberculosi ossia ha

estat ben estudist per Pescola de 1>crcl:, la goal considers que se-

gueis un cols ciclic i que, quan esta ben tl-sctada, eeolucions sen-

siblemcnt cu 3 sees

"ia primer any es el de la semhrs, inliltraci6 ales o meny^s e^-

tensa. No podem determinar-ne els limits, ni radiograficanlent, ni.

soviet, in situ a la vista."

`'^:1 segon an^^ es el de la ulceracio tuberculoss anlh elinlinacib

dels detritus (1'absces es un^ d'aquest • processos d'elinliuscio)."

"El terser any es el d^e la cirltritzaci^^, d'esclerosi periferica, li-

mitant de curacio. I,'esclerosi limitant apareiz cap al 18 mes de la

111a^a^tla.

D'aquests concepcio s'ha de ri-eure, cola s primers consegiien-

cia, que el curs de tots lesio osteo-articular tuberadusa ha d'esser

for^osameut llarg.

No es podria abrcujsr, jugular des dcl principi aquesta lesi6

nlitjanSant uns inter^•encio quirurgica?

La cinu-gia tiudr<1 per ubjecte o be e^tirpar com tln neoplas-
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ma tote la lesio tuberculosa tallant per lea harts canes o be aner di-

rectament a1 focus de la lesio per extreure'n els detritus, les fun-

gositets del centre de la nriteixa.

La primes modalitat de la cirurgia es, o vol esser, ^,rtra.-focal,

es decididemeut nnrtilant. La segona modalitet es la c'rurgie iir-

trcz-foval.

Hem vist que, segons 1'esquema de 13errk, el primer any lea le-

sions eaten infiltrades sense que se'n huguin determiner els limits ;

i que la limitacio de la lesio per esclcrosi periferica no comen^a

fius al i8 mes de la malaltia. ll'a<<ui es deduei^ que la cirurgia

c^_^•trcr-focal en el primer env heuria d'esser molt mutilant per te-

nir la seguretet cPextirpar completament tot e] teisit malalt.

La cirurgia iTrt^•a-focal, en els primers z8 mesos resulta, tambe,

for^osament nnrtilent her ]e felte de limitacio del focus. Si la in-

tervencio es fa molt economics, come el herill d'esser inutil, si no

contreproduent; si es fa molt estensa, es molt mutilant, s mes de

tenir aquests mateixos inconvenients.

La intervencio radical e.rtrn-forctl pot practicer-se sols en al-
guns casos eshecials ; per exemple, una hiberculosi de Pastragsl,

limitsds a aquest ^;s, hot esser tractada per 1'sstragalectomia hre-
co^, Pero aquests son casos excel^cionals ; en general, en els pri-
mers temps de la malaltia, rH mesos com terme mig, la cirurgia
esposa a desastres.

La cirurgia extra-focal, amp la fiualitat d'estirpacio, es pot dir

que avui no es practice. Pero hi hau operacions extra-focals amb

alts finalitst, per exemple 1'artrodesi extra-articular de Panca, que

slguus cirurgiaus practiquen hrece^ment com un traetament del

periode evolutiu de la coxalgia, que, si he pot semblar innocua,

en realitat pot exposer s fistulitzacions greua, inclus s la mart, per

infecci6 d'abscessos o focus fungosos que s'han trobat eu el camp

operatori. lliu Galland que aquest greu fi-ec^is de Partrodesi es

pot calcular yue es presentara almeuvs en un ^ lyer ioo dell casos;

es a dir, un 5 her Too de mortalitat, at-ibuihle directament s ]s in-

ten^encio quirurgica.

En general, son absolutament conservad^^rs o poc intervencio-

nistes els cirurgiaus especialitzats en els sanatoria. F.la cirurgiaus

dell hospitals de ciutat son mes intervencionistes degut a diverses

causes: al meth en que aetuen, a la fslts d'elements h:r practicer

el traetament conscr^-sd^u^ amb exit i potser, en hart, al Beni o teui-

peramcnt quirurgic.
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L'edat es un factor d'importaucia per estaLlir les indicacions

terapeutiques. La infancia es uua contra-indicacio per les iuter-

vencions i, quant mes teudre es 1'edat de 1'infant, major es la

contra-indicacib. Ln agttesta eclat, la malaltia tc uua tendencia

tuolt marcada al guariment i, en cam^i, les cperacions crn•ren el

rise d'esser estraordinariament mutilats i produir trastorn^ greus

de crei^ement i deformitats a amsegiicncia de la lesi6 dcls punts

d'osteo-genesi i dcls cartilage de conjugacio.

l^ecordem 1'aforisme de Sorrel coin a norma general, si be

nn ahsoluta : tractament couservador en la infaucia ; resseccio en

I'adult ; amputacio en el sell.

***

La tuberculosi osteo-articular s'ha de considerar cxm^ uua ma-

laltia general i, en consegii^^ncia, s'ha d'establir un tractament ge-

neral que s'ha de briar eu el repos, acracio i lielioterap;a.

truant a 1'alimcntacio, s'ha pmposit el rcgim de Gerson-Nerr-

mauusdurier-Sauerbruch, especialmeut ^-anat per ayuest itltim, en

lee tuberculosis quirurgiques, que consisteis en un augment de ]a

quantitat dalbuminoides i grasses, en la disminucio dels hidrats

de carbuni i 1'ahstencib de sal comu ; al mateix tem^^s es Ilona un

products anomenat 1^^lincrali>gen ('que es unn mescla de stls), i oli

de fetge de hacalla fosfm-at. Els assaigs fete fins ara per diferents

actors no semhlen encoratj^adors.

Prescindirc de parlay dell nombrosos tractaments medicanxn-

tosos que s'han proposat. Begone la maj^,ria d'espccialistes, cap

dells ha donat resultats satisfactoris. No obstant, lee vitamines,

els preparats de ca14 i fusfor, 1'oli de fetge de hacalla podran

usar-se i seran utils com coadjuvants.

Els diferents 1>roductes especifics, a Lase de tuhcrculines mes

n men^^s modificades, no pan donat resultats conclueuts.

RI^:1'OS

El repos es necessari com a tractament general i cal, tambe,

l:er obtenir la inunobilitzacio i la descarrega local.

El repos general, la immobilitzacio de la regio i la descarrega

local son trey aspectes d'un matci^ element de guariment.
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F I repbs al hit influeix favorablement la temperatura, el pols,

la gana i el benestar general.

Galland cita aprop<)sit unit estadistica de nurrtalitat de mal de

Pott, tractat and) metode amhulatori o am]) el repbs al llit.

Metode amhulatori :

52 a 59 % de mortalitat sense osteo-sintesis.

26 % de mortalitat am]) osteo-sintesis.

Metode conservador de decubit supi, adhuc sense osteo-sintesis,

g % de niortalitat.

La immohilitzacio i la descarrega disminueixen la inflamacio,

el dolor i les contractures i evita la ulceracio compressiva els

abscessos i ]es deformitats. Sobre aquest punt insistirem mes en-

davant.

El metode amhulatori cmprat precocment en el tractament

del mal de Pott i dels tumors blancs (let membre inferior el con-

sidered altranient contra-indicat.

Quant de temps t( de durar el repbs it hit ? Tot el temps que

duri l'evolucio de la malaltia. Poques vegades ens arrepentirem

d'haver tingut till d'aquests malalts massa temps al flit, lxarticu-

larment quan es tracta de coal de Pott i coxalgia : moltes vegades
ens haurem d'arrepentir d'haver-los llevat massa aviat. Ls fre-

qi ent el cas d'un malalt que es trobava perfectament at flit i,

despres de llevat, 1'estat general' i el local empitjoren. Per aixo,

a mes de prescriure aquest temps que pot semblar excessivament
Ilarg de repbs at ]lit, s'ha d'anar am)) molta precaucio a aixecar-los.

A titol d'exemple o nortna, citarem les segiients paraules de
Galland, parlant de la coxalgia : "A Berck, considered que la Iesid
esta curada quan tota inflor o engruiximent articular ha desapa-
regut des d'almenvs un any ; quan tot gangli iliac es absorvit
des d'almenvs sis mesos : que hagi passat 6 6 8 mesos d'enca del
guariment dels abscessos, $ mesos (let tancament de les fistuies :
quan radiologicament 1'esclerosi ossia limita de nou els contorns
de 1'extremitat del femur i de la cotila i el teixit compacte diafi-
sari s'espesseix de nou."

S'ha donat, t<nhe, aquesta altra regla flies senzilla : no s'aixe-
cara el malalt fins despres de 6 mesos de guarida la darrera
complicacio (absces, dolors, paraplegia.)

LI primer dia el malalt estara Ilevat sols una hora 1 augmen-

tara aquest teml;s solament en tin minut cada dia. o sigui, 3o nii-

nuts at mes.
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Es imprescindible 1'us d'un aparell amovible de cuiro o celu-

loide de descarrega o d'immobilitzacio per a la convalescencia

que haura de dur el malalt quan estigui aixecat . He vist grans

gibositats consecutives al mal de Pott en malalts que han estat al

flit un temps insuficient i s'han aixecat sense portar cap cotilla.

AERACIO

El malalt tuberculos ha d'estar en una atnuosfera pura i fresca.

Aire pur quant a la composicio quInuca, i, quant a l'absencia

de materies estranges, ja inertes, ja perjudicials com bacterics.

Es clar que l'aire pur es troba cols llunv de les aglomeracions

urbanes. Pero ens hem d'esforgar en cada cas, en defecte de lo-

des obtenir el maximum de puresa, a polar el malalt en condi-

cions que Faire sigui el ales pur possible, evitant la pots, faire

confinat o enrarit, etc. Per aixo cal evitar els locals tancats, i

procurar, en canvi, una renovacio constant i suficient (le l'aire.

No obstant, s'han d'evitar amb la major cura possible els currents

d'aire que poden resultar molt nocius pet refredanient general

i. en particular, de les vies respiratories. Tambc s'ha d'evitar fai-

re massa calent, el posar el malalt a la vora del foc, d'estufes ;

es unfet sancionat per l'experiencia, que Faire Fred es tonic i des-

-etlla ]a gana. Aixi ]a formula 6s: afire pur i fresc. Ls un avan-

tatge dels sanatoris el poder realitzar amb el maximum d'intcnsi-

tat aquesta formula.

11 FLIOTEIZAPL\

El sot es indispensable per a conserver la salut. Els animals,

corn les plantes, necessiten, per viure normalnlent, estar exposats

on cert nombre d'hores diaries a l'accio de ]a hum solar. Aixo

es sabut des de temps molt antic. Pero, en eanvi. la importancia

de l'helioterapia en el tractament de la tuberculosi osteo-articular

es molt recent. Diu Rollier que, en donar una conferencia a Pa-

ris en 190, es va buidar la sala nomes en pronunciar la paraula

helioterapia. En can-,-I, avui esta generalment admen aquest ele-

ment com tin dels recursos indispensables pet guariment d'aquesta

malaltia.
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La radiacio solar es pot aplicar localment i sobre una gran su-

perficie del cos. L'efecte general sobre tot l'organisme es el que

busquem principalment. L'efecte local sols es util en les ulceres,

fistules o lesions superficials.

Es ben sabut que en la practica de l'helioterapia s'ha de pro-

cedir paulatinament comencant pels peus i avant augmentant el

temps d'irradiacic de 5 en 5 minuts cada dia, per cada regl6, fills

arrihar a exposar al sol tot el cos amb 1'excepci6 del cap que es-

tara urotegit per un capell o para-sol. El temps de la cura solar

pot arrihar a esser de diverses bores, per exemple 5 6 6.

Cal estudiar en calla malalt, els efectes de ]a irradiacio solar,

car es aquest un agent sumament energic que s'ha de dosificar

individualment. Tota reaccio general en sentit d'augment de tem-

peratura, nerviositat, perdua de gang, etc., es una contra-indica-

cio, si no absoluta, relativa, que es tindra en compte per disminuir

la dosi. S'ha de recordar que les lesions pulmonars poden reac-

cionar molt desfavorablement i, per tant, els malalts han d'esser

examinats curosament del pit.

Les lesions tancades de vegades empitjoren per l'accio solar;

aixi, s'ha de vigilar molt l'efecte del sol sobre aquestes lesions.

Si hi ha reaccio local, caldra cobrir la regio afecta durant el bany

de soi. Les lesions fistulitzades acostumen a csser ben influencia-

des pel bany de sol ; de totes maneres, si la lesio es profunda,

corn en cas de coxalgia, de vegades 1'acci6 solar produeix una

cicatritzacio superficial massa rapida amb retencio de pus en la

profunditat. Per aixo alguns autors han proposat combinar el ban-

de sol amb banys medicamentosos que eviten ]a retencid per la

sequedat excessiva produida pel sol.

L'helioterapia pot practicar-se a tot arreu on faci so]. Pero

perque aquesta cures sigui mes eficac cal que faire sigui pur, que

no contingui fum ni pols que impedeixen 1'arribada (leis raigs

solars. Per aixo el maxim efecte (le 1'helioterapia s'obte en les

altes muntanves o a la vora del mar.

En prendre el bany de sol, s'ha de procurar que la calor no

sigui excessiva; d'aqui un altre motiu per aconsellar el sojorn

al mar o a Yalta muntanya. En el primer cas, la brisa o marinada

temperen ]a temperatura excessiva; en el segon cas, fa el mateix

efecte la frescor de ]'ambient propia de]s llocs elevats.

La llum difusa to tambe efectes favorahles, d'aqui que, fora
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de les bores del bane de sol, sigui convenient que el nialalt rebi ]a

major quantitat possible de Hum difusa.

costuni relacionar amh 1'helioterapia els avantatges del mar

o de la nnultanva ; pero, en el clima d'aquests Hoes, hi ha altres

elements a mes del sol.

La cura solar ]a creiem igualment heneficiosa al mar que a

la muntanya, si he teoricanlent s'ha de confessar que a les altures

hi arrihen mes radiacions que al nivc]l (lei ntar, pcrgttc 1'atmos-

fera absorbers part d'aquestes radiacions i el gruis d'atmosfera

que ha de travessar la hum solar per arribar al mar es mes gran

gue per arriba a ]a nluntanva ]aero la gran lluminositat de les

platges, per la reflesio de ]a superficie del mar i la gran estensio

de l'horitzo, coutpensa aquell inconvenient.

El clima mari per ell mateis, apart de 1'accio del sal, to tin

efecte terapeutic que ha estat apreciat des de ja fa molts anus i

els efectes favorahles d'aquest clima s'han observat en els innom-

brables sanatoris maritims extesos per totes les castes d'Europa.

Per altra part, cls efectes tonics del clima d'altura son indub-

tables. La gran pttresa de faire i la frescor de la temperatura,

Lunt amh les emanacions de les coniferes. son elements altament

favorables.

Els elogis que fail del clinia maritim els directors o metges

de sanatoris poden semblar interessats o influfits per un entusias-

me cientific, degut a Ia practica constant en aquelles condicions ;

per also em plan de transcriurc les opinions desinteressades d'al-

gtuls cirurgians.

Diu Kocher de Bordeus : aquestes eventualitats. evolucio pro-

gressiva, malgrat la immobilitzaciu, carencia de les defenses de

l'organisnie i peril] de septicemia son evidentnlent molt reduides

per la cura talassoteritpica, del qual cosec des de molt temps e's

bons resultats per 1'experi^ncia i essent aixi que tenitn a 6o qui-

lometres de Burdens la regiu ideal amh tot rota gamma d'iu-

tensitat en cls efectes reaccienals segons que es vagi cap a l'oc-

cea cap al rift, o cap al hose (Arcachon).

A coltinuacio, deniana als poders publics la creacio de sana-

toris maritims, ja gue els existents son insttficients per tractar els

tuberculosos quirurgics de Franca, fent veure els inconvenients

del tractament en els hospitals urbans.

Nove-Josserand, Berard i I'ouzet Bitten, parlant de la coxal-

gia : ha d'esser tractada durant alguns anus per un tractament ge-
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neral conservador, en el qual 1'/ieliot^°r^ipia n.l cci^^tir, aZ nuzr o a

Yalta ^^i^urtan^ar ha de representar sempre 1'ele^tt^c'^at ^^•inciral; si

les dificultats d'ordre social no permeten d'aplirir aquest tracta-

ment ideal, la cosal^;ia pot ^uarir igualment, Pero en proporcio

men^-s forta; els ^uariments spin mem^s rapids, les recai^udes mes

frcgiieuts, score un esquclet menus hen cicatritzat, cJurant el pe-

riode de com-alescencia cute put prolungar-se alguns au^;s.

Vignard, tau cene^ut gels seas assails interveucionistes, din,

tambe parlant de la cuaal^ia : ju crec yue 1'helioterapia sistema-

ticameut aplicada comhinada a una inunobilitzacio rigurosa Pero

evidenhnent dificil de vigilar es capa4 de donar als malalts el

maximum ^ de prubabilitats d'cstcrilitracio de llurs Iesions i de

conservacio de la funcio articular... Despres de tants fracassos o

d'exits relatius operatoris bauria e^p^erimentat un bran descorat-

jament, si el sol no m'ha^ues doi^t en la tcrapeutica allo que

Bona mes comiurtment en ]a t^ida current : el reconfort i 1'espe-

ran^a.

xnlcs ^^r.

Tenen accio analogy a les radiations solars i Punic a^^antatne

que presenten respecte dc] sol es poder-lox tenir sempre que es de-

^^itja i graduar-lox a voluntat. Fn lesions superficials, l'actinote-

rapia pot donar bons resultats. Pot usar-se tambe cum a tractament

general. Aquest n?itja no l>ot tenir la importaucia i ]a generalitat

d'aplicacio de 1'helioterapia. Per altre part, pot substituir unica-

ment el sol, Pero no els variats factors climatics que es troven en

la platja ^^ en Yalta muntam•a.

TR;1C"C,^\:^il?:^"I' LOC:1L OIhTOPLDIC

El tractament ortopedic de les tuberculosis osteo-articttlars, to

per objecte guarir la lesio i e^^itar les defrrrmitats. :^iso s'obte mit-

iancant la descarrega i la innnuhilitzacio de la regio afecta.

La descarrega i la inulwhilitzacio disminueisen la inflamacio ;

eaiten 1'ulceracio com]>ressiva i les contractures que sou conse-

giicncia del dol^,r i de la iuilamacio i son causa de positions vi-

cioses.
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En el rebus al llit, la descarrega s'obte adhuc sense iumwbilit-

racio, pel sol fet de jeure. F.l tractament ambulatori pot permetre

]a immobilitzacio sense la descarrega i tamhc es pot obtenir aques-

ta mitjan^ant aparells especials. ^a hem dit que, com a tractament

de la face evolutiva, preferim el rebus al llit al tractament ambu-

latori.

Modernament hi ha tendencia a procurer de manera rigurusa

]a descarrega, Peru s'es menrs exigent en quant a la immobilitza-

cio ; en aquest concepte, 1'estensiu continua seria la ideal.

La rnanera mes practica d'obtenir la immobilitzacib es el gttis.

Ilespecte a la cumparacib entre cl guix i 1'estensio continua,

het dir-se que 1'estensiu continua es mes perfecta Pero molt mes

dificil d'aplicar i conser^^ar hi i, her tent, es mem•s practica, so-

bretot quan es tracta d'iniants.

^s melt corrcnt de dir que 1'estensio permet minor 1'heliotera-

pia que el guix ; Peru aixu no semlx-e cs exacte, car, si s'usa gui-

sos bi-valvos es igualment possible 1'helioterapia i eucara to ]'a-

vantatge de poder girar el malalt, sense herjudicar la iuunobilit-

zacio, per aplicar 1'helioterahia a la part posterior. '1'amhe es p:^t

combiner, els 'dos metodes altcrnatieament : 3 meson de Buis i 3
mesos d'extensio.

En casos de dolors vius, res uu els calma com un guix yue im-

mobilitzi perfectament ]a regi<i afecta, donant-li tote 1'estensio que

calgui i agafant les articulacions que precisin per aeonseguir agttes-

ta finalitat. Yeru aquests guisos tan estensos es portaran el menys

temps possible ; passats els hcriodes dolorosos, es procurara re-

duir els limits del guix taut com sigui possible. D'aquesta manera

s'e^^itaran rigideses de les articulacions saves prusimes a la ma-

lalta que de vegades es produeisen i svn fora enutjoses i dificils

de guarir.

Els enemies del guix, coin Rollicr, atribueixen a aquest mitja

molts inconvenieuts : ah-ufia muscular, rigidesa articular, stthres-

sio de les fuucions de la Pell. ^1mb les recomanacions que acabeni

de fer, aquests incom^enients desahareisen o queden redu3ts a un

1n 1]71 m ll ll] .

La immohilitzaciG, i de vegades la descarrega comp'.etes o ate-
nuades, tenen de continuer en el periode de convalescencia i s'ob-
tindran per guisos o per aharells de cuiro o de celuloide.



/`'/.C..x,"''"","/.'^x./ o.^

usTl^.Irls

S'enten per osteitis iuata-articular, lesions ben circumscrites,

localitzades en les proximitats d'una articulacio ; ones vegades les

lesions son metafisaries, altres epifisarics, perb que no han cnvait

la superficie articular de Pos.

^1 problema que es presenta davant d'una osteitis juhta-articu-

]ar es trobar ]a manes de guarir-la abans que euvaeixi I'articu-

lacio veina. Yer aconseguir-ho, molts inten^encu, altres creuen que,

indos en aquest cas, ha d'usar-se el metode couservador.

Els partidaris del tractament couservador iuvoquen Pargtunent

de que, a mes dels perills propis de tota intervencio en un focus

^uberculos i eu les pro^imitats d'una juntttra, no sempre evita el

tumor Blanc de I'articulacio. ^Yer amsegiient, si amb el tractament

couscrvadur es probable que es guareisi 1'osteitis sense envair Par-

ticulacio iamb la intervencio no sempre s'evita Partritis, mes ^^al

no operar, diuen els conservadors.

I?Is iutervencionistcs creuen que el perill d'artritis es molt gran

sense ]a intervencio i que, en canvi, interveniit s'evita aquell en

el major Hombre dell casos.

]^1 factor temps esta a favor de la intervencio; 1'operacio es-

cur^aria molt el temps de tractament.

I,'edat i la localitzacio son factors molt imlx^rtants que cal te-

nir en compte.

La major part de casos d'osteitis iusta-articular es presenta

en infants de poca eclat. En ac^uesta eclat, hi ha dues circumstan-

cies contraries a ]a intervencio: d'una part, 1'evolucio favorable

de les osteitis tuberculoses en els infants i particularment <le lcs

juxta-articulars; per alts part, la situacio de la lesio prop d'un

cartilag de conjttgaci6 fa teener que una intervencio lesioni aquest

cartilag i es produeisin, en conseyuencia, trastorns greus de crei-

Yell]ent.

I_n Particulacio coo-femoral, les intervencions son dificils i de

poc emit ; de manes, que la major part de cirurgians, adhuc inter-

vencionistes, s'absteuen en aquesta regio.

In altres circumstancies d'edat i localitzacio, es condicio fa-

.orable i, segons al^rtms, indispensable, per intervenir, que el fo-

cus sigui perfectament limitat i voltat d'una zrnia d'osteitis con-

densant. I^:n aquest cas i tractant-se d'una localitzacio facilment
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accessible, la iutervencio realm:nt no es perillosa, pert eucara amb

la coudicio que es limiti, com din Sorrel, a obrir la ca^^itat, rascar

suaument, no destruir la closca d`os dur i tancar la ferida sense

dreuatge. Cal dir, ta.mbe, en cauvi, que un focus <I'osteitis ben li-

mitat per osteitis coudensant es una amena^a ben p^tita per l'ar-

ticulaciu Proxima.

TRI^CTAl^i1?V"I' DELS :1]3SCL:SSOS i FIS'I'ULI?S

Ens ocuparem solameut dell abscessos feeds consecutius a una

lesiu ossia. ^questa, noes ^^egades es superficial (carp, tarsi), a1-

tres ^°egadcs esta situada profundament i lluay^ dcl pout on apareix

1'absces : abscessos per congestio en el mal de Pott.

las abscessos, eu igualtat d'altres circumstancies, apareixen

amb tanta mes frequencia i tanta major intensitat yuant mcs de-

ficient es el tractament general i local de la lesio que els produeix,

de manera que la profilaxi dels abscessos i de la Eistulitzacii^ dell

mateixos consisteix en uu bon tractament general i local de la lesio

osteo-articular. ^ o solament ayuest tractament im^>edeix fins a

cert punt la formacio d'abscessos, sine que tambe contribueix a

llur reabsorcio. :1ixi, a Leysin, el Dr. Rollier evita en el possible

la puncio dels abscessos, confiant en que el repos i la ilelioterapia

guariran la lesio i Pabsces.

Pero, quan agttests apareixen i tenon tendencia a augmentar,

malgrat el riguros tractament, s'ha de procedir a la puncio i eva-

cuacio per evitar la fistulitzacio.

Come insistir molt que ELS n^scrssos ru^.»s ossT-rLt'Lx'rs' ^;o

^t:^tv v'oisiiiu-s^ mnz, mentre siguin vertaderament profunds ^^ sub-

cutauis, es a dir, que no s'hagi alterat la Pell yue els eebreis. Sc-

bretot quan es tracta d'abscessos del mal de Pott, conve recordar

que ohi•ir uu nbsccs es obrir un^r. ^o^^tu a la naort.

G-ec inutil d'insistir sobre la tecnica ben anieguda de la pun-

cio d'absccssos : asep^sia absohrta, agulla o trocar de gran calibre,

puncio de la Pell fora de Pabsccs ; "s'ha de puuxar alli on 1'ahsces

uo hi es, no hi ha estat, ni hi sera".

La puncio es repetira tames vegades com calgui. Tai ha hagut

malalt de coaalgia que ha estat puncionat rRo eegades.
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Pollen o no usar-se les injections Bites modificadores. Ouan

1'absces es lluna de la lesio, corn en Pabsces del mal de Pott, tree

que es milkn- ahstenir-se d'injeccions ; pr^^hablement seran intztils

i pollen esser perjudicials. (J)uan la lesio es superficial, Proxima a

1'absces, les injections pollen ser ittils. Uns les usen quasi siste-

matiruueut ; altres, tambe sistematicameut, en prescindeixen.

lliu Galland que la puncio no es sols un 1>rocediu^ent d'evacua-

cio mecanica del pus, sino que a tees "1>rodueis un 1>roces hgmoral

de guariment per un fenomen misterios (^^bcrtura <lels capilars en

la atvitat del absces, contacte del teisit cellular o de la Pell amb

productes tuberculosos)".

El tractament general ben coudu^it i les puncions fetes correc-

tament, eviten la fistulitzacio, la major part de vegades.

La fistulitzacio d'un absces ja tractat per puncions es tnenys

greu que 1'obertura primitiva d'un absces no tractat, perque, en el

primer cas estit ja en vies de guarinrent, Porifici fistulos es petit

i es mes dificil que s'infecti.

Els abscesses infectats sigui primitivametlt sigtti per produir-

se en una lesio ja fistulitzada i iufectada pan d'obrir-se amplia-

Inellt.

El tractament de les fistules no infectades ha de amsistir pu-

rament eu guariments aseptics, toes de tiutura de iode, rentats su-

perficials cPalcohol, helioterapia, proscrivint tota classe d'injeccions.

1',n cas de fistules infectades, conviudra vigilar yue el pus tin-

gtti facil s^rrtida, que no hi hagi retencio ; si n'hi ha amb feuomens

febrils, desbridar fins on sigtti neccssari o dilatar 1'orifici amb la-

minaria 11Zollier). Quan la fistula infectada es lluny de la lesio

ossia, no faig mai injections o lavatges infra-fistttlosos.

Quan la lesio es superficial, cl tractament de pabsces es cen-

fon amb el de Posteitis. 1\^Toltes vegades, sohretot en infants de

poca eclat, les puncions amb o sense injeccio nxxlificadora guari-

ran la lesio. Cas que no sigui aixi i s'imposi el tractament ope-

rators, les puncions no hauran esfat intitils, hauran preparat el

terrenv al mes bon exit de la intervencio.

Quant als liquids mtxlificadors, es ben sabot que la majoria sou

a base de iodoform. Llurs fornntles son prou conegudes perque

calgtti reproduir-lcs aqui.
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I.1 mal de Mott es tractara pel repos al llit, amb el goal s'obte

la descarrega de la regio malalta i s'e^^iten lcs contractures i ]a gi-

bositat.

P.l repos en rwsicio supina en llit dur pot bastar eu un adult

per obtenir una immobilitzacio suficient; Pero, tractant-se de cria-

tures, pcr obtenir la immvbilitzacio, s'useu <liferents mitjans: una

cotilla o un ]lit de guix o senzillament uu cosset provcit do diver-

ses hetes per lligar al llit que impideixi que el ncn s'asscnti i es

posi de costat. Iiisch es val d'un cinturb que subjecta la I>elvis i

uns tirants que passer damunt les espatlles.

Ys molt convenient d'alternar la posicici supina amb la prong.

^lquesta posicio, que recomana molt hullier, desenrotlla la nntsctt-

latura posterior per la tendencia que to el malalt cPaixecar el cap

pcr mirar al voltant. tendencia que no s'ha d'impedir o contrariar.

La ^nusculatura del dory, com diu Ilollier, es un aparcll de pro-

teccio per evitar les incurvacions del raquis. En cl mal de Yott

cervical, s'ha de fer extensio continua, Pasant el malalt en uu pla

inclinat perque el pes del cos faci la contra-exteusio.

x/., i"»',,.,'k-1/.v«a^i//, ,/,,a'(

I^;DIC.^CIONS DE L'OSTE(^-SI^TE5I

L'osteu-siutesi vertebral en el anal de Pott es uu mitja de fi-

xacio i sosteniment, es a dir, que fa el mateix efecte que la c^tilla

de guix, Pero amb mes perfeccio. S'ha preconitzat en 1'adult„ al

final del tractament, com a mitja d'obtenir la consolidacib definiti-

ve de la colunma vertebral, que no s'obte espont^^niament per ]a

manca d'ossificacio caracteristiea de la malaltia en aquesta eclat.

I^esp^ecte al seu us en la inf^tncia, ester dividits ell I><lrers. Jo

la use com un perfeccionament de la fixaciG i descarrega necessa-

ries en el tractament d'aquesta malaltia. L.sta elar que no pot subs-

tituir per complet el tractament local i ^no dispense eu absolut, del

tractament general realitzat amb tots ell elements que beau men-

cionat auteriorment. un mitja mes que es pot polar a cuntri-

bucib per a asseg^urar el guariment dell potties.
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TRACTAME\1' llE LA COXALGIA

El tractament de 1'artritis tuberculosa de 1'artirulacio coxofe-

nx^ral consisteix en immohilitzacio eu ]leugera ahduccib i en repos

al llit per obtenir la descarrega. La imm^obilitzacio pot obtenir-se,

per enguixat o per extensio continua. I^a gait es, iudubtahlement,

mes senzill i mes efica^ com immohilit-racio. L'extensio continua

es Ines dificil de realitzar be, de mantenir-la en tot moment i,

sobretot, en creatures indocils resulta quasi sempre nn tractament

illusori. Els avantatges de Pehtensi6 continua son que es potvig:-

lar en tots moments la regio articular, 1'aparicio d'abscessos, in-

flor, canvi de color de la Pell, etc. Conserve millor la musculature

de 1'estremitat i els movements del genoll i del pea i l;ennet 1'he-

lioterapia ; en resum, crec que es un procediment millor, mes per-

iecte, si be mes dificil de realitzar.

El tractament ambttlatori amh un aparell immohilitzador i de

descarrega el considero inacceptable durant el periode d'estat de ]a

malaltia, tint si la marxa es fa amb recolzament directe sobre 1'es-

tremitat malalta, com si es fa amb crosses. No hi ha com el repos

amb bones condicions higieniques cPaire i de llum per millorar d'una
manes notable 1'estat general i evitar complications locals. La

marxa amh aparells s'ha de guarder per la convalescencia.

Aquest tractament ben conduit des clel principi Bona un resul-
tat esplendit en la immense majoria dels casos. En alto que s'ha
d'insistir molt es en lca precocitat dcl diayii-ostit i del t'rnct^an^c°^r.t.

En cas de posicio viciosa, s'ha de distingir si es al principi de
la malaltia o en un estadi mes avan^at. En el primer cas, hi ha dolor
via al mes petit movement i forte contracture. En aquest cas, es
el millor tractament corregir la posicio viciosa en narcosi, la qual
cosy es facil, i mantenir la bona lx^sicio amb un enguixat. En el
segon cas, segous les condicions locals, pods obtenir-se paulati-
nament la correccio per exteusio continua, per guixos successius
o es deixara per corregir mitjan^ant una osteotomia, un cop ohtin-
gut el guariment. Si lay posicio viciosa no es deguda exclusivament
^^ la contracture sing a les adherencies i retractions de parts totes,
s'ha d'evitar el redre^ament for^at amb anestesia, perque expose
a lesions locals traumatiques i a la produccio d'abscessos. ^s molt
millor, en aquest cas, deixar subsistir la posicio viciosa, ]a qual,
com acabem de der, sera facil i innocu de corregir mes end^n•ant
amb una osteotomia.
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La reseccio de Particulacio en el ri-actameat de la coxalgia es

una intervencio que s'ha de deixar Homes ^>er a casos greus fi;-

tulitzats, infectats, amb mal estat general. Aleshores es Punic re-

curs que pot salvar la villa del malalt, a condicio que la situacio

no sigui tan preriria que no pugui resistir el chock de 1'operacio.

En el curs de la coxalgia, es vig^ilaran molt Paparicio d'ahsces-

sos que pollen apareixer tot al voltant de 1'articulacio, Peru son

frequents, sobretot en les regions anterior i e^terna. l^ls abscessos

de la fossa iliaca interna indicaran lesio grew i perforuio de 1'ace-

tabulum. Els abscessos de la coxalgia z7o haura^sa d'obrir-se int^i

i s'ha d'evitar que s'obrin. ^^ixo s'aconseguira la majoria de vega-

des amb un diagnostic preco^ de 1'absces i amb puucions evacua-

dores ben fetes, amb la condicio que el malalt estig^ui en bones

condicions higieniques.

Els bons resultats obtinguts per 1'artrodesi, especialment la Pa-

ra o juxta-articular, en el tractament de les segiieles de la coxal-

gia ha fet que alg^uus cirurgians 1'apliquessin tambe coma tracta-

ment de la coxalgia en el periode evolutiu. Si be sembla a prime-

s vista que Partrodesi extra-articular, per no esser operacio in-

trafocal, podria considerar-se innocua, s'ha de tenir en compte que

s'interve en els teixits immediats a 1'articulacio propiament dita,

que moltes vegades es troben invadits per fungositats o per abs-

cessos i, per tint, que la intervencio resulta en certa manes in-

trafocal; aixi es corre el greu perill de convertir una coxalgia tau-

cada en oberta amb fistules, es a dir, que s'agreuja considerable-

ment Pestat i el pronostic del malalt. Ja hem vist mes endarrera

que, segons Gallaud, aixo pot ocorrer amb resultats fatals, en un

5 per roo de casos.

Diu el Dr. F. Berard: "Un treball recent presentat Pei P''n-
fessor Patel i nosaltres mateixos a la Societat de Cirurgia do

Lyon (desembre, i93o), i en el qual haviem aplegat la totalitat dell

resultats publicats en les artrodesis de Panca per coxalgia en e^-o-

lucio a Franga i a Pestranger. confirmava certament aquesta no-

cio de ]a gran gravetat de les operacions anquilosants en les an-

ques tuberculoses en plena activitat. La proporcio d'aecideuts post-

operatoris i de morts era relativament considerable; Poperacio an-

quilosant no ha d'esser consideraba mes que com un adju^^ant lo-

cal del tractam^ent general per la ciira lrelio-ziurrit^c^ o ln, curer d'n?-

tura que romandra sempre I'er^^ucnt do^rairaarrt del tr^actnnrerrt cor•-

a-ecfe d'una coxalgia."

r
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Aixi 1'artrodesi troba nomes la indicacio en les sequeles o be

al final del periode evolutiu de la coxalgia, quan ha sigut ben trac-

tada pel sol i pel clima nlari o d'altura i ofereix tin aspecte local

satisfactori . Encara , en aquest cas, son molts els que no la consi-

deren oportuna.

En relacio a l'anquilosi operatoria , el cas de la coxalgia es

molt diferent del mal de Pott ; en aquest, l'operacio es realnient

extrafocal , perque els abscessos posteriors son rarissims i per aixo

1'6steo-sintesi pot fer- se en qualsevol periode sense por d ' agreujar

1'estat del malalt. En la coxalgia , ja hem vist que es tot el con-

trari.

Els mateixos inconvenients i perills de l'artrodesi practicada en

el periode evolutlu de la coxalgia td l'operacio de Robertson-La-

valle.

TRACTAMENT DEL TUMOR BLANC DEL GENOLL

El tractament del tumor Mane del genoll es conduira semblant-

ment al de la coxalgia, si be cal observar que aquest tractament

es mes senzill que el de ]a coxalgia. La descarrega i. la immobilit-

zacio les obtindrem pel repos al hit i 1'extensi6 continua o un guix.

El malalt podra estar sentat al ]lit.

El guix del genoll deixara lliures les articulacions veins, coxo-

femoral i tibio tarsiana. Solament en periodes dolorosos es posa-

ra un gran guix des del peu fins a la cintura immobilitzant les Bi-

tes articulacions, aquest guix es mantindra el temps precis per

dominar els dolors intensos de 1'articulaci6. El guix que podriem

dir normal es el curt que hem mencionat primerament, que es

faro amovible o bi-valvo per vigilar la regio afecta i practicar l'he-

]ioterapia.

El guariment ambulatori amb tun aparell de descarrega es con-

venient deixar-lo per a la convalescencia o per casos benignes.

En el tumor blanc de l'adult i de l'adolescent, esta indicada fre-

quentment la intervencio quirurgica en forma de resseccio, la goal,

pet-6, conforme a les normes que hem donat anteriorment, no sera

mai precoc. Aquesta operacio en el genoll es altament recomana-

ble pels seus bons resultats ; amb un temps curt, s'obte la curacio

radical i definitiva amb una anquilosi solida, quedant 1'extremitat

apta per a la marxa. En canvi, amb el trcctament conservador
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s'obte generalment una anquilosi incompleta, o siaui, amb hi;ssi-

bilitat d'una petita e^cursio de flexio i eatensio, que, generalmeur,

en ]loc d'esser favorable, es mes aviat perjudicial, perque 1'extre-

mitat es sent Ines fluitia i molter vegades eenen dolors consecutius

a alguna exag^eracio in^^oluntaria d'un mop invent de flexio.

l,n casos heuignes, en Pedat infantil i en els adults, he intentat

amb exit conservar els nxwiulents de 1'articulacid tractant els ma-

lalts het reI}os, la desrirrega i la inunobilitzacio amb aharells amo-

^°ibles que es treuen calla Ilia algunes bores per fcr helioterapia i

alguns uuwimeuts aetius. Pero aquest tractau^ent s'ha de conduir

auih mclta hrudencia i molta vigilancia i^ els casos en que s'obte un

resultat enterament satisfactori son poquissims.

Ll mes important en el tractameut ortohcdic del tumor blanr

del genoll es impedir les actituds vicioses ; les des^•iacions en ^^arus

o ^^algus, la rotacio de la cama enfora i, sobretot, la mes frequent

que cs la flexio. Quan aqucsta s'ha pruduit, el tractaulent a seguir

cs analog al que hem exh,^sat en parlar de la coxalgia. Si 1'actitud

de flexio es deguda sots a ]a coutractura, la narcosi hermetra de

^•encer-la facilment i un grau aharell de guix, compreneut Panca,

conser^^ara el resultat obtingut. Pero, si 1'actitud viciosa es mante

gracies a una anquilosi mes o menys comhleta, fibrosa o ossia, ales-

hores hem de tractar-la amb molt de compte her 1'extensio conti-

nua ^^ per aparells successius de guix o esperar haver obtingut cl

guariment per corregir-Ia mitjan^ant una operacio, que podra es-

^,er, segons els casos i edat del malalt, una resseccio o una osteo-

hmiia supracondilia.

La forma hidartrosica del ttunor Blanc cs tractara de la ma-

teixa manera que acaben d'exposar, Pero, a mes, sera util de prac-

ticer alguna puncio per Pextraccio del liquid de 1'articulacio.

[^;ls abscessos freds del geuoll es tractaran per puncions i in-

jecciuns abase de iodoform.

L:u la convalcscencia, el hacient haura de porter un aparell de

cuiro o celuloide durant molt de temps her evitar recaigudes i la

hroduccio o reproduccio d'actituds ^^icioses. L'aharell haura de por-

tar-se Homes per caminar ; durant la nit el genoll es deixara lliure.
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TUMOR I;LAIVC DE L'_^IZ1'ICL:LACIO TIP10-T^P.SIANA
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Les linies generals del tractament conservador que hem exposit

en tractar dels altres tumors blanc teuen aqui la mateixa aplicacio.

El repos i la immobilitzacio de Particulacio mitjan^ant uu engu^-

xat son les primeres indicacions que s'han de complir.

1.1 guis es posara en flexio dorsal pcr combatre la gran tenden-

cia de Pequinisme que hi ha en aquesta articulacio. $s convenient

de deixar en el gui^ finestres laterals per observar la marxa de la

malaltia i la presencia cPabscessos que, tractant-se duns ossos su-

l:erficials, es presentee amb fregiiencia i preco^meut. Pot usar-se,

tambe, un guix amovible, que pot esser d'una soli pea obert per

davant o be bi-z-+alve que permetra Phelioterapia de la regio afecta.

El tractament amsereador pot donar en aquesta regio resul-

tats tan bons com eu les altres de que hem parlat. El tractament

general es, tambe, imhrescindible. Pero indubtablemeut es aquesta
una de les lecalitzacions de la tuberculosi osteo-articular en la que

en els adults es pot admetre mes la inter^^enci6 quirurgica, que
consistira, generahnent, en Pastragalectomia.

ARTRITIS ^IIiDIO-T^IRSIA^r^

quasi tot allo que hem dit eu parlar de la tibio-tarsiaua to aqui

ap]icacio. Quin el tractament couser^^ador pugui aplicar-se en bo-

nes condicions, sera aquest el preferit. En casos greus que no res-

lx>nen a aquest tractament o quint les condicions socials del pa-

cient no permetin de posar-lo en practica, estara indicada la inter-

vencio cruenta.

Os^rI,I1IS ^r.^xsl^^^rs

Les osteitis limitades a tui dels ossos del tarsi sense envair les
articulacions veines es troben tan sols en ]a infancia o en 1'adoles-
cencia. I,es mes frequents son les del calcaui. Generalment, es trac-
Yaran pel metode conservador. l^.u casos de fistules sostingudes per
segiiestres, estara indicada 1'extraccio d'aquests i rascat de la ca-
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eitat, procedint sempre amb mesura i feat inter^^encious molt li-

mitades.

TL^10P. 13LA\C DF_ I,';AIZTICUL:ICIO I;SCr^PI'^LO-HUnIL-

RAL

F1 tractament consistira en la inuuohilitzacio amh un guis

que ha d'agafar el toms i 1'etitremitat superior, dcisant lliure la

ma. I?s lx^sara el hra^ en abduccio. F_s ^-igilara 1'aparicio d'absces-

sos per practicer les oportunes puncions i evitar llur obertura.

Pollier recomana tut aparell que. fisa eu abduccio i fa I'estensio

continua.

1 L \IOIZ I3L.^\^' IMF. COLLE

Iuunobilitzacio amh guix en posicio de flesio cu angle recto 0

lleugerament agut i en semi-pronacio de Pa^-antbra^ ; s'hi fare una

hnestra p^^^sterior per ^^igilar 1'aparic^^'i d'ahscessos. 1'.n casos greus,

estara indicada la reseccio, la goal pot donar nwlt bons resultats.

Son ja hen sabots els exits notables que havia obtingut Ollier amh

aquesta reseccio ^ubperiostica.

^rU^IOIZ hIJ_^^C ^^: 1.-^ Izrc^IO c.^IZ^I_^

S'immohilitzara la rcgio amb un gttis que anira des de sota el

colze fins a les estremitats inferiors dels metacarpians, posaut la

ma en hiperestensio respectc a 1'a^-anthra^. Els Bits, inclus el polze,

auedaran Iliures per for tots els movimeuts. En casos greus de 1'a-

du1t, iwdra practicer-se la ressecci^i.

Vl:^"I^OSI:S

Les espines-ventoses de les falangcs de la m^i es tractaran al

principi per la immohilitzacio i 1'helioterapia. La radioterapia es-

ta tamhe indicada.
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Si es former fistules s'ha d'obrir per drenar, rascar el teixit i

estreure sequestres si n'hi ha.

13en tractada i a temps, 1'espina ventosa generalment guareix.

En casos greus en els Hens, pollen quedar deformacions, escur^a-

ment d'un dit per falta de creixement, rigideses articulars per ha-

^^er em^ait el proces una articulacio proxima. En aquests casos, pot

estar indicada Pamputacio n desarticulacio del dit afecte.

Eu el pen, les iudicacions de desarticular per espina-ventosa

son molt mes frequents. $s preferible 1'amputacio d'uu dit que el

tractament conservador durant molt de temps, de vegades anys,

amb els perills que comporta sempre Pesistencia dun focus tuber-

culos. Pel que respecta al dit ^roa i primer metatarsia, conve esser

mes conservador, Pero sense exaerar la rota, car la marxa es pos-

sible i facil despres de 1'amputacio del dit Bros i a<lhuc del primer

metatarsia.


