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L
assnJnR tractanients nous en una dolenca es degut a que, en
realitat, els que existien no emplenaven a la perfeccio ]a seva

comesa. Per aquesta rah, els fets clue la practica sanciona, son els
arborauts que donaran solidesa it 1'edifici terapeutic.

Els casos clinics que dater alguns d'ells d'uns guarts anus i
per no donar molesties i poder portar a cap les ocupacions habi-
tuals, que durant el proces patolbgic es veieren obligats a interrom-
pre, son els que considero corn a guarits i que ocuparan la nostra
atencio en aquest treball.

Les esclerosis del focus malalt, i en moltes ocasions 1'anquilo-
sament, corn a darrer pas del proces, seran els mitjans dels que es
valdra natura, per a veneer el mal. Si prenem aquest exemple,
semhla que el metge reduira la seva missio a sacrificar la funcio
articular. Som molt llttnv_ de pensar aixi. Cada regio del cos puma,
requereix una conducta especial en e1 tractament a seguir, en har-
monia amh la missio que li es encomanada. Casos presentare, en
aquesta memoria. en els quals he trencat anquilosaments antics
per a reintegrar al trahalls Organs abans inutils.

Molts abcessos s'obren en la regio dels grans vasos. sense que
aquesta mena d'evolucionar el proces natural ens serveixi cl'exemple
perque seguini aquesta via en dilator una col•leccio purulenta. A
ningti no se li ocorrera d'obrir Un absces d'origen dentari en plena
cara ; el logic sera donar sortida al pus per ]a hoca. :'1m]) tot, la
via natural es ]'externa; d'aci les umhilicacions que deixen aquests
absccssos guarits espontaniament. La contraccio muscular flexio-
nant muscles per a relaxar les articulations malaltes, deix el pa-
tient fet un garg )t.

En la naturalesa en tenim mtiltiples exemplcs : cl Nil. que abans
de la dominacio ang'.esa arrassava amb els sews desbordaments
terrenvs que quedaven abonats amb els hots que les sever aigiies
portaven, avui, en reglamentar aquestes inundacions la nth de 1'ho-
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me, ha format camps cotoners els flies fertils del mdn. Doncs he,

prendreni de ]a naturalcsa el que roes en harmonia estigui amb la

missid reconstructora i conservadora que ens esta encomanada.

ii\lal de Pott es sinonim de tuberculosi (le 1'espinada. Per aquest

proces queden destru'its els cossos esponjosos vertebrals, poques ve-

gades la recta de les vertebres. :A la rcgid cervical i dorsal, per

raons de ]a seva estructura, en destruir-se el cos vertebral ahans

rectangular, adopta la forma de cunva. Vegint-se les figures i i 2.

A aixo contrihueixen els bravos que, en accionar, inclinen el cos

cap endavant, la insercid de les visceres toracico-abdoniinals, el pes

del cap i de la porcid superior de l'espinada, la configuracid de les

carilles articulars obliques cap endavant, la insercid de les costelles

en les dorsals i la petitesa dcl cos vertebral, tot son factors que

fan la immobilitat practicament impossible. Vegiii-se les figures

3 i 4. Per aix6 vciein les cifosis angulars tan corrents en la regifi

cervicn-dorsal. Fn aquestes localitzacions tuberculoses, ni cl repos

amb la cuirassa escaiolada en posicio horitzontal, ni la co-

tilla que tan pomposament anuucien els ortopedics l;oc

apt ensius, no podran detenir la mama destructora del proces.

La numero 3 es (Pull infant de quatre anys sotmes al turment

de la cotilla i darrerament abatut pel dolor en el flit dur. Una ve-

gada radiografiat, vaig poder-li apreciar la destruccid de la tercera

i quarta vertebra dorsal ; era portat a coil per la seva mare i, se-

gon:i fidel expressed (le la familia, no els deixava dormir pel seu

gemec continuat.:Aplicat tin empclt de 8 cm.. als cinc (lies es varen

acahar els piers i quatre mesos despres abandonava el flit, alegre

i jogancr.

Ilan passat dos ant's, la pellicola quc exhibire demostrara la

perfecta mobilitat de bravos i caines, salta i corre com els sous

companys de joc. Precisament per la gran mohilitat (1'aquesta re-

gio fracassaren els classics procediments incruents. La cotilla to

corn a punt de recolzament el maxildar inferior i l'occipuci pel da-

mtint, gels costats, el pit i l'cspatlla, per sota les anques, aixo no

es en totes les cotilles que corren pel mercat ; la cotilla ordinarla,

consisteix en uns tutors amb una forquilla axillar i un plat quc

va a l'anca. Si ]a cotilla es hen construida, ha de deixar de 3 a

4 cni. en la seva part superior per a permetre els nuiviments del

maxillar. De 3 a 4 cm. per a les excursions toraciqucs i, malgrat

aixo, cis homes en especial, pcr estar maucats d'ensellament lum-

bar ordinariament descendira 3 d 4 cm. Ben facil es de c:ompren-
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dre la gran mobilitat de Deis vertebral, ei goal, debilitat per la ma-

ialtia, claudicarii, pruduint-se aquesta cifosis tan accentuada e»

aquesta regio.

F,ls procediments cle guarimeut anomenats cruents no ohreu da-

munt e] focus, inassegttible al cirurgia en aquesta dolen^a ; uhren

a distancia i sotstreuen el cos vertebral del pes que damunt dell

gravita, en refor4ar fortament mitjan^ant 1'empelt la seva Ix^rcib

posterior espinusa, fomentant d'aquesta manes la fii^i^i del focus

malalt amh els cossus vertebrals immediats. Ias quc cmpraren els

procediments cruents al comen^ameut vareu recbrrer a la sutura

en bloc de les apofisis espinoses. Aquest }^rocediment nu dona el

resultat que s'esp^erava, puix quc, amen de les intolerancies que

tots sabem que produeixen els cossos metallics en alguns casos

malauradament nxilt fi^egiients, el fil arriha a seg^ar les ap^bfisis

i res no s'havia aconseguit. ^^%ilkins, en ice, empr:n-a tutors late-

rals, els goals, fixats als costats de les canals vertchrals, pretenien

sense aconseguir-ho, la immohilitat desitjada. 1?n els procediments,

alguns, com Hihhs, seccionaven 1'alx^fisi espin^^sa ^>er la seva base

i, basculant-la cap avall, la fusionaven amh el slit far^;at en la im-

mediate inferior, que havia sofert la mateixa maniohra, i aquesta

operacib la rel>etieu en 3 b ^ apofisis espinoses, arnnseguint sense

cap mena de duhte una osteo-sintesi molt ^xrtent. I:operacib en

si es llarga i molt traumatitr_ant. llujarier aplicava els eml>elts

damunt 1es lamines i apofisis transverses. Altres, com Iavalle, de

]3uenos direr, aconsellen de perfor^ir cls apofisis transverses i ar-

ribar al cos vertebral on estatgen 1'eml3elt. Em semhle herillbs de

ficar un trepr^, per necessitate hastant llarg-, pert{ue el m:^nec suport

de la fresa no toqui el camp en girar. !^ ningu no li causara gaig

la perforaci6 d'una viscera en enforsar-se la fresa inopinadament

per no trobar resiste-ncia en el cos es^x>njcis i friable de les ver-

tebres malaltes i canes. I res no diguem d^e ]es lesions nervioses

que ^>oguessin presenter-se, essent tan a la vora dels forats de

conjuncib. L'unic procediment seguit en la meva clinica es el d'Al-

bee. Fa quatre anys vaig iutroduir un empelt en 1'apofisi esti-

loides del radi per a guarir una antiga fracture amh enclavament;

en la segona ban passat trey anus que vaig aplicar un fragment

tibial a l'espai d'una pseudo-artro>i de Phumer. Els experiments

de Chiari advoquen j>el poder proliferant dell components de

1'os ^ per a comprovar-lo, ^ abandona en el si de la melsa un tros
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de nnedul-la ossia ; cinc mesos despres sacrifice l'animal, compro-

vant l'haver - se triplicat el taniany del material empeltat. Taulpoc

no hem d'oblidar els trehalls pitblicats per Phemister , que demos-

tren , amb innombrables tails histologics , 1'infima unio de l'eumpelt

amb la resta de Fos. Mai no he tingut no etnpelt que s ' hagi elimi-

nat. Els empelts auto-plastics son perfectament tolerats . Els homo-

plastics i eteroplystics no els empro mai. I. si admeteum que Fos

arriba a desaparcixer , temps sobrer haura tingut el pacient per

aconscguir el sett guariment . De la resistcncia do l'empelt tibial

en cis adults, bona prova en tenim en els malalts de Santany-, Cam-

panet, hun oula, Selva i Barcelona : el primer carrega sacs (le cin-

quanta quilos, als trey anys d'aplicat l'empelt per caries dorso-

ltimbar : el segon treba la terra ; el tercer serveix i passeja tin in-

fant de set quilos de pes, als sis mesos d'operat per caries lumbo-

sacra ; el quart segueix el seu ofici de sahater , i el cirque porta la

vida activa cl'un dependent de comers.

Les estadistiques de Lleman acusen tin ;2 % de detuncions

en els malalts tractats per la cotilla i repbs, les de Neden, ;i %.

Koening , en la seva. estadistica , aconsegueix rebaixar amb 1'us de

1'empelt la xifra de mortalitat a 24 % i Hibbs al 26 %. Als que

argumenten que a 1'infant no se Ii ha d'aplicar l'empelt , perquc 1os-

sificacio clef cos vertebral amb ]a resta . no esta acahada i, com es molt

logic rarmament , la vertebra no es beneficiary anib 1'empelt, per

no estar formant niassa les apofisis espinoses amb el cos vertebral

cis presento el cas de dos infants , un de R1uro , trey anus d'edat,

afectat de caries cervico -dorsal, i el segon una noia de Molinar

de Levantc, quatre anys d'edat, caries cervico -dorsal, Tots dos

portaren cotilles i van romandre llargs mesos al ]lit. La noia

del Molinar, en ingressar a la nieva clinica, tenia incontinenca

d'orina i paraplexia espasmodica de les extremitats inferiors, que

demostraven clarament la compressio del feix piramidal . Si Var-

gumentacio tingues un gran valor de que en no estar acahada 1'os-

sificacio no ha d'aplicar-se 1'empelt, aquest infant , donat per ingua-

rible i ahandonat en el llit , hauria sucumbit am]) els trastorns tro-

foneurotics , ulceres per decubit i altres trastorns d'indole nervio-

sa. I no argumentarem que el desapareixer la incontinenca es pos-

sible que fos per haver-se obert un absces ossifluent endo-raquidi.

Res d 'aixo no Na passar : als quinze dies demand evaquar orina,

.



tres mesas despres ^-a acabar la paraplegia espasmudica. ^wui,

tres anys d'operada, camiua perfectament, coin pot veure's per la

l:ellicula a exLiiLir. ^^ sin cgs de gran eusen^^antent que confirma

<<ue 1'empelt immobilitza mes que tots els mitjans emprats fins

rn^ui dig; igual enseuyament inclou el cgs de guariment perfecte de

1'esmentat infant de :Vluro.

Ti°Citiiu.-Si hi ha cifosi, prendrem anth uia "beuiyue" flexi-

l^lc la forma de la cifosi. In general, en fer la radiografia preferei-

su prendre-la de perfil per esser la mes demostrativa i aconsell^,

de prendre wt punt de referenda en el sassis i la regio sospitosa,

yue Trot es=er molt be, per al primer, una agulla i, per a 1a Pell,

una pinzellada de tinta ^iuesa auth una solucio de niri-at de Plata,

que dei^ara indeleble la ntarca mentrestaut s'opera. llquestes pre-

caucions s'hail de prendre per tal d'evitar d'aplicar 1'empelt en vcr-

tebres saues alluny^ades del foots. No es estran}•, cn la regio lum-

bar, que hi hagi poca desviacio cifosica i es dificil de localitzar el

proces, malim quasi 1'atrbCia de ]es apohsis espinuses s'ubserva en

algun> casos, ram confirnta la radiografia de la seuyora E, de

Santa lTarguerida. F?n fer els entpelts a la regio cervical, bent de

tenir en contpte la curtedat de les apofisis espincses, 1'esxr bige-

miuades a la Punta, caracter que Bona facilitat perque, servint

do guia aquests tuberculets, es faci la rtvitat facihnent on anira

u allotjar-se Pempelt. Ao sac partidari de fer cavitats transversals

:nub la Serra circular, cam aconsella :11bee, per a emmotllar 1'em-

p,lt a una pronunciada cifosi, phis que predispose per a la frac-

ture eslxnrtania del tttatei^. $s preferiblc, en aquestes cifosis pro-

uunciades, de fer sin empeit augttlar, cam a la nena del l^tolinar

1^. T.

.A la regio ltunbar, les ^ertehres en caries s'eufonsen vertical-

nunt, a diferencia del que esdece en altres regions per cab de 1'a-

natomia especial ; ]es cares articttlars represeuten medis cilindrics

i estau cn sentiti vertical ; a mes d'esser molt ample el cos verte-

bral i d'esser al dual do la palanca que represcuta la colunuta

^^crtebral, es la regio en la goal el proces provoca menus deformi-

tats : les vertebras s'enfonsen verticalment, 1'empelt es de resultats

csplendids. lligui-ho, si no, la radiografia numero i^}: al dos mesas,

abandona el llit (en la pel•licola a exhil^ir es confirma el resttltat).

I^;n ayuest cgs, no vaig aplicar 1'empelt lateral que va empotrat en

cl r„s_^l i, malg=rat aisu, cls resultats son cl^ mateisos.
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Els abscessos ossifluents no contraindiqueu 1'aplicaci^"^ de 1'em-

1>elt, ens el conri-ari, si sabem que la mobilitat perllouga la malal-

tia, i en ester cou^'en^uts del dificil que es mantenir 1es ^ertebres

nlalaltes en complete immobilitat atnlf els mitjans classics, repi^s,

a,tilla, etc.

i,ogic sera d'aplicar 1'empelt en ayuests malalt>, mazinl yuan

els abcessos ossilluents, rarer regales s'obren a la regi^'1 de les

ap^liisis espinoses, ]lac pre<lileete pcr a 1'aplicaci6 de 1'empelt. 'I^c-

nim cases com el de la ur<Ilalta de Son Sales 1 A[allorca. Santa

liana), la goal sofi-int ml gran ahsces ohert a la rc^ii^ lumbar, per

caries dorsal, rcgi's la radiugrafia niu^l . >^3 bis, n'hi ha^u^^ pruu

amb la rule aplicari^i de 1'empelt i dos mesas de rcl^i^s, perque

s'acabes ]a supuracin, i hagues attgnlentat de per den quilos en mig

all r.

I^:n la tecnica de la presa de 1'empelt, abans s'emprara 1'esru-

lile als estrems de 1'enllxlt 1}er acahar ^l'alliberar-lo ; actii emprn

la coca i es molt ales facil i rabid d'ohtenir. 'I^amhe pot emprar-se

una petite recce circular. I?n uperar infants, emJrro molt puques

regales el martell i escople per incindir les apotisis espinuses ; ur-

dinariament emprn un grui^ut i curt gauiretet fahricat amb aquest

G. I^;n 1'infant s6n malt planes i ho permeten.

]gin la segona part del men h-eball m'ucupo del tract.uneut de

les tuberculosis articttlars, cn especial de] genoll, cadera, colze i pee.

Faig cuustar que, tut 1'antigor del procediment, el millor es

1'anquilusi, preria reseccili i iizaciu amb trey clan, que a's quinie

dies retiro amb un llettger nulvinleut de rotaci6 sense provoru-

cl menor dolor. acahant el guariment amh una '`gotiera" engnisada.

hecordo cases de putters, que baisen per uua cscala de Gorda;

de ca^adors furtitts, quc es reuen obligats a salter parcts sense

cap contretemps, etc., etc.

lin les grans ltidrartrusis rebels a tot tractament, algunes d'e-

]les amb grans proliferacions i cossos ]liures articular;, he portat

a cap la total resecci^i de la sinovial el "legrado" de la sujxrficic

condilar, respectant els lligaments creuats i, als sir mesas, flesio-

nen el genoll en angle de qo°, sense nuilcsties ni per a caminar

ni en la bil>edestacio herllongada^ \ioltes d'ayuestes hilrarri•osis

s<in de naturalesa fimica, com ho varen lenu>strar els cultius fets

en liquid de Li^wenstein i la inoculacib en conilla, operaciuns }x>r-
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tade^ ri cap pel Director de] Laboraturi 1lunicipal de Palma, duo-

for I^ernat Juan, el men estimat amic. La dual cosy ve a demostrar

glue, quan una siuo^ial es afectada del 1»-oces tuberculos , el mitj<t

mes seaur d'aconsegttir - ne el nuariment ^s la reseccio ; els liquids

nuxliticadurs emprats ^x^;vuquen furfis reactions i no Bolen donar

el resultat desitjat. ['er la pel•licula que e^hibeixo vciem malalts

sntmesos a aniplie^ artrotomies, cls goals flesionen perfectament

11ur genoll i no ex^xrimenten cap dolor . 1?ls tally histopatolb^ics

;o i ,^ r confiruien la nahu-alesa del proses.

I^ na rurio^a ubservaciu sor^;ei^ cn uperar dns malalts afectes

rl'enurmes hi^irartrosis , un d'ells amb reurciu d'un c^nulil fenomenal

per corregir un genu^^algum molt 1»-ummciat, i donada 1'estensiu

do lei legions bssies, ^-ai^; tisar 1'articu ! aci6 anib trey clans sense

aronse^; ttir 1'anyuilosi desitjada . Sen^blant ray m'esde^-in^;ue amb

altres ca^os analegs (malalts a presenter en la ]xl•licola), als goals,

alt^es casos analegs ( malalts a presenter en la peldicula), els goals,

ferules articulades empotrules a dos "man^uitos" de cuim . _'^quests

malalts ni amb crosses no podien seminar, ^;^ergtte tenien els mem-

bres crnn ttn putzineldi, i a^^ui caminen eense auzili del baste.

}'.n parlay de roxalgies, no aamsellu la intervencici sense abans

prober el rep^^s huritzontal i la lixaci^i de 1'artirulaci^i amb 1'en-

^ui^at classic i el guariment de sul . Basta ^ isitar els sanatoris de

llot;teuz - Le^^sin ^ ;^ er tal de cun^^encer-se dels ^u.u•iments fantas-

tics que e ' assoleixen, en especial en ley coxal^ies, amp el simple

^uariment do sol i de refs.

1?n le; tuberculosis de 1'anca, en ley goals fi-acassi aquest

tractameut i ^:ersistint la temp^erattu-a i attgmentanY els derrames

gnu-ulente, tree que es tui Trim deisar quc el malalt s'esgoti pal do-

lor i la tebre , maxim quan, uo deisaut drenat^es i en^;uixant el

malalt quinze dies, despres el ^uariment es la regla . ]gin ip ant's,

un enl ray n'he ^ ist morir de meuin^; itis tuherculosa ; els alri-es

operats guariren de llurs cuxalg^ies.

I;n le, tuberculosis del colze i en 1'escapulo -humeral, sic in-

ter^-encionista roneen^ut . I^;n la pcldicola a cxhihir, pollen veure's

malalts amb artriti^ de culze , en els goals els ossos estaven des-

truits . 1a >u^:uraciu era inesnotable i 1'anquilosi complete. .1lgtms

es dedi;juen a play en una fabrica, al conr^n de ]a terra, a far carbG
i <i 1'a^ eistrnria de malalts fa den ant's , ^ ense molcsties i sen-
se iu^^^ rtrnci funcional . ^a molt notable quc els tubercukisos
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de colze, amb moves articulacions, no es reangttilosin. ([^^ atril.^uei-

so ague en aquests malalts no hi ha el poder osteo^;enetic que

existeiti evi<lentruent en lcs anquilosis post-traumatiques. Si;r ene-

mic acerrim del massatge brusc en els operats artirulars del culze.

Fa tin any ea ingressar en la meva clinica un anquilusat de geu^ ill

que vaig operar amb el doctor Sureda i Blanes, al goal mal,dt vain

interposar el tensor de ]a fascia lata i grassa, acabant amb Panqui-

.losi i el dolor, com pot veure's en la pellicula adjunta.

I?n les articulacions del geu i ^ anell, poques ^-enades he vist

focus que nxrtivin una iutervenci^i cruenta. L'a^kirell suspen>nr,

que Delbet empra en els frarhn•ats de cama 1>_r fer el ^;uariment

ambulatori, a mi m'ha donat exceldents restdtats en la tuberculosi

del peu.

C'UN^LUSIONS

r .'^ l,a radiografia de perfil cs factor essencialissim Inr al

diagn^^stic de la tuberculosi de la eolunula vertebral.

2." L'aplicacio de 1'emhelt abreuja el temps del ^uariment del

proces ; per ai^o es molt recrimanahle en els estaments necessitats.

3.ft EI repos en Ilit escaiolat i la cotilla en els ambulaturis no

inu^iovilitzen la columna vertebral.

.^." I,a reahsorcib de 1'empclt es molt lenta i d^Sn^i tcuips so-

brat ^x^r a la consolidacib vertebral.

^ " La fractura espontania de 1'empelt no c^;mpronx^t ^erio^a-

ment el ^uariment del malalt.

6.^' Ias emj^elts tibials, en especial en ]'adult, <<'^n d'una efi-

cacia molt bran.

^." L'assats el:; trey auys d'edat pot aplicar-se 1'em^xlt.

S." I?l procediment d'r\Ibee es superior als altres procediments

d'bstco-sintesi.

y." La presencia d'ahscessos ussifluents no rontraindica I'a-

plicario de 1'empelt.

to." La tuberculosi pulnxmar i visceral faran fraca^sar el trac-

tau^ent.

l:n les artritis tuberculoses del ^enoll, 1'an^^uilo^i i resecciu de

la sinovial s^^n superiors a tot tractament.

F.ls estaments humils sistematicament ban d'es^er intervin^uts
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(ltiii-tir,iruuent en I'articulacio del genoll. gttan, lktssats dew mesos/l/ repos i escaiolat , persisteixen els dolors . Igual determinacio se-uirem en articulacions escapulo-humeral i colze.
Les hidrartrosis de repeticii, aconsellen una iutervencio radi-(<<I perque son preludi d'una osteitis destructiva.
I,a fistulaci(i persistent aconsella una intervencio radical, pre-ia preparacio del focus ro dies abatis d'intervenir.
Les articulacions del canell i peu, per rao del dificil que resttl-ta una minuciosa intervenc16 extirpadora degut a lcs innombrab'.es,.rticulacions , aconsellen una abstencio uperatoria.

Palma, 6 d'abril de 1932.


