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Primele două Sgâtuijțile-fyA presentat Academiei Române pentru 
premiul Sfatului Lazăr. RSăpra acestor lucrări, s'a înaintat Academiei ur- 

mătorul raport: 1) 

Dr. L. Kiriac, Cursii clinicii de patologie chirurgicală. Lectiună pro- 

fesate la înstitutulii de chirurgie. Bucuresci 1892-—93. 

Raport de d-l Dr. V. Babeş. 

Cu venirea în îră a Drului Assaky stu accentuat un cu- 

rent sciinţific pe tărîmul chirurgiei. Deşi timpul cât d-sa a stat 

în ţeră a fost scurt, totuşi impulsiunea dată îşi continuă mex- 

sul în persâna elevilor săi. 

Unul din elevii Drului Assaky, Dr. Kiriac ne presintă &di 

cele două volume ale sale întitulate Curs clinie de potologie 

chirurgicală, ca expresiune a acestui curent, — lucrare originală, 

ca resultatuli unei munci sciiţifice îndelungate. 
Originalitatea acestei lucrări se manifestă prin unui număr 

însemnatu de cercetări sciinţifice, prin idei originale şi prin 

multe figuri originale excelente, atât de necesare pentru înţe- 

legerea unei lucrări ca aceea a d-lui Kiriac. 

Ar fi prea larg a analisa în parte fie-care capitol; mă măr- 

ginesc a spune, că autorul din tractarea fie-cărei bâle a format 

un adevărat memorii original, discutând cu serupulositate tote 

1) Vegi Analele Academiei Române, Seria II, Tom XVI, 1893—94. Partea 

administrativă şi desbaterile, 

a
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teoriile emise şi oprindu-se la ultimele achisiţiuni sciinţifice. 

Ast-fel în cestiunea ulceraţiunei, a gangrenei, u tuberculosei, 

etc., autorul, pe basa cercetărilor moderne, arată acţiunea mi- 

crobilor sati produselor lor asupra organismului, precum şi 

efectul asociaţiunei microbilor asupra desvoltărei acestor b6le. 

Alcoolismul fiind un vicii forte răspândit în ţara nostră, 

i Sa dat o mare desvoltare, arătându-se pe larg efectul ce 

dinsul are asupra traumatismului, precum şi vice-versa. D-sa 

arată întro lecţiune clinică aparaţiunea gangrenei pe alcoolici 

în urma unei simple înţepături, dând şi figuri demonstra- 

live asupra acestui fapt important. Dr. Kiriac dă în acelaşi 
timp un tablou interesant asupra acestor accidente, din cari 
amintim : 1) 70%/ din plăgi sunt provocate prin accidente de 
beţie; 2) s'aii perdut 930 dile de lucru din această causă; 3) 
47/o din accidente sai petrecut Dumineca; 4) lunile cele mai 
bogate în accidente sunt Iulie şi August, 40%, 

Pentru a experimenta resistenţa muşchilor, nervilor şi ien- 
dânelor, autorul a aplicat tracţiuni pe muşchi, mai întâi isolate, 
iar apoi însoţite de congenerii lor. Deosebirile sunt enorme, 
căci de unde de exemplu muşchiul triceps isolat s'a rupt la 40 
kilogr., acelaşi muşchii neisolat a resistat la 90 kilogr. fără să 
se rupă. De asemenea muşchii gemeni s'a rupt la 130 kilogr. 
fiind isolaţi, pe când neisolaţi ai resistat la o tracţiune de 
200 kilogr. fără a se rupe. Totast-fel sai continuat experien- 
ţele pe toţi muşchii membrilor cu ajutorul muflelor, precum se 
vede în tabloul anexat la pag. 307, vol. II. 

Autorul a stabilit chiar punctele unde muşehii cedeză, 
puncte diferite, după cum muşchiul e gros, subțire sau lat. 
T6te aceste experiențe de o mare importanţă în clinică sunt 
representate prin figuri convingătâre. 

Dar. dacă t6te aceste constituese netăgăduit un merit al 
autorului, este una care se impune şi mai mult. Sunt expe- 
riențele d-lui Kiriac asupra plăgilor prin arma de foc cu pro- 
iectilele moderng arma Mannliclier, caii arată un spirit seru- 
tător independent şi o perseverenţă rară. D-sa este primul
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care, intreprindând aceste experienţe, a dat nisce conclusiuni 
de cea mai mare importanţă asupra acestei cestiuni şi prin 
cari a putut rectifica părerile eronate dominând până atunci în 
străinătate. 

In adevăr, comunicările făcute la actualul coneres din 
Roma, unde von Coler şi Schjersing aii susţinut, că experien- 
țele trebuesc făcute cu încărcări normale şi la distanțe juste, 
ceia-ce d-l Kiriac a stabilit deja în anul 1891 la pag. 492, vol. 
I, dicend: «Toţi autorii, între cari Bruns şi Habart dau nisce 
idealuri de fracturi, pe cari eă nu le-am constatat prin expe- 
riențele mele pe cadavru. Causa o cred că a provenit din aceia, 
că aceşti autori au experimentat cu încărcări reduse, pe când 
eu cu încărcără normale şi la distanțe juste de 200, 300, 400 
şi 600 metri. E posibil ca încărcătura redusă să nu producă 
aceleaşi efecte ca cea normală.» Mai mult, d-l Kiriac a arătat 
prin experiențele sale, că proectilul pâte trece prin cavitatea 
abdominală fără să leseze intestinele, dacă acestea ar fi g6le, 
fapt perfect constatat mai târdiu de autorii citați. Conelusiu- 
nile autorilor ulteriori d-lui Kiriac sunt însă mai incomplete. 
Dr. Kiriac dice anume : «Conehidem, că dacă prin armele mo- 
derne se ajunge scopul de a învinge resistenţa aerului, de a fi 
provădute de o putere perforantă mare, de a străbate ori-ce 
obstacul dincolo de 1000 metri, acesta va avea de resultat nu 
punerea individului în stare de inferioritate de a lupta, ci mai 
mult, nimicirea lui; aşa că armele acestea, departe de a fi 
umanitare, din contră le consider mai mult ca omoritâre. ŞI 
sunt sigur că, cei cari vor avea tvista ocasiune de a face chi- 
rurgie într'un resboiii apropiat, se vor convinge de acest ade- 
ver. (pag. 499 şi 493, vol. 1). 

lată acum şi conelusiunile susţinute la congresul din Roma 
de toţi autorii: «In resumat rănile produse prin noua armă 
sunt în sfirşit mai grave ca cele produse prin vechile arme şi 
trebue, din nenorocire, să părăsim ideia, că nouele proiectile 
ar avea un ore-care caracter umanitar.» (Buletin medical an. 
VIII, No. 928, pag. 329, 1894.)
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Academia, dând Premiul Statului vazăr operei vaoi5se 

originale a d-lui Dr. Kiriac, va încuragia o muncă obositore şi 

aridă a sciinței şi va împinge pe autorii la noue lucrări şi 

sacrificii, spre a duce la un bun sfîrşit întrega lucrare, ce atât 

prin importanţa resultatelor sciinţifice cât şi prin îngrijirea edi- 

țiunei şi a figurilor, va ocupa un loc de ondre în literatura 

nostră medicală, atât de săracă până acum. Ridicarea medi- 

cinei în ţera nostră trebue privită ca una din cerinţele cele 

mai urgente.



METOADA 

DUPE CARE BOLNAVUL TREBUE EXAMINAT 

DIN 

PUNCTUL DE VEDERE CHIRURGICAL 

Intrega n6stră activitate sciinţifică, precum și abnegaţiunea ce de- 
punem în studiul destul de lung al chirurgiei, aă un singur și unic scop, 
că aflându-ne în fața bolnavului, să stabilim cu precisiune bâla de care 
el sufere, sait mai bine: dis să punem adevăratul diagnostic. 

De aci depinde totul, 

In adevăr, dacă diagnosticul e falș, munca nâstră devine zadarnică, 
iar bolnavul nu trage din noi absolut nici un folos. Este evident că dacă 
nu cundscem bâla, nu vom sci nici primejdia să prevenim, precum nică 
să aplicăm o operaţie oportună. 

Incontestabil, pentru a ajunge la acestă frumâsă țintă, bolnavul ne 
pte ajuta fârte mult prin inteligența sa. Dînsul, r&spundând precis între- 
bărilor nâstre și descriind cu exactitate modul evoluțiunei bâlei, ne dirige 
pe calea cea bună a diagnosticului. Dar noi nu trebue să ne bazăm 
prea mult pe acâstă speranță. De aceia vom căuta să fim bine armați 
prin anume calități, ce nu le putem dobândi de cât prin studii și 
practică, 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 4
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Aflându-ne în fața unui bolnav, trebue să avem un singur scop și 
anume acela, de a căpăta imediat încrederea sa totală şi absolută. 

Să facem pe bolnav să ne arate cele mai mici detalii ale fiinţei 
sale și să ne confieze chiar cele mai profunde secrete, ce une-ori, din 
interes sai pudâre, dînsul ar dori să le ţie ascunse. 

Dar pentru a ajunge la o asemenea ţintă, se cere ca chirurgul să 
aibă cel puţin următârele calități: să fie b/ând, serios și corect în atitudi- 
nea şi expresiunile sale. 

Trebue să fim blândi, căci deja bolnavul are temere numai audind de 
numele de chirurg. Arătându-ne deci aspri sai brusci, ar fi să-l inti- 
midăm şi mai mult. 

Trebue să fim serioși şi să ne ferim a face giume cu bolnavii, chiar 
când dinşii ar fi prietenii noștri și chiar dacă ne-ar împinge la acesta, 
Să nu căutăm a face spirit, prin adresare de cuvinte or răspunsuri ce li 
s'ar putea da diferite înțelesuri. Prin acesta sar întîmpla să lovim în 
susceptibilitatea bolnavului. Noi trebue să scim că, 6menii mai tot-d'a- 
una își schimbă caracterul când se bolnăvesc. Adesea persânele cele 
mai bine crescute devin supărăcise, nervâse, imposibile chiar. Deci o 
glumă a nâstră, ar putea să le înăsprescă şi mai mult caracterul, iar 
noi să ne expunem a primi observațiuni aspre și greii de suportat. 

In fine, vom fi corecți în atitudinile şi expresiunile nâstre. Să ne 
ferim a intra în detalii inoportune, spre a nu fi bănuiţi că de curiositate 
voim a afla unele secrete familiare or conjugale. Acâsta ar putea re- 
volta pe individ, făcându-ne a perde tot prestigiul în faţa lui. 

Să fim cu luare aminte şi cumpăniți în expresiuni, și mai cu semă 
în atitudinile ce vom da bolnavului pentru a-l examina. O mică impru- 
dență, un /apsus inguz, ne pote compromite situaţiunea, putând fi ca- 
lificaţi de r&ă crescuți. | 

Nu-mi este cu putință a arăta tote. calităţile ce se cer unui chi- 
rurg desăvirşit. Ele sunt multe și se capătă treptat în șcâlă, prin frecu- 
entarea asiduă a spitalelor, şi mai ales prin punerea dilnic în contact 
cu bolnavii de la cari învăţăm multe. 

Trecând peste acest mic preambul, să revenim la subiectul nostru. 
Sunt două metâde pentru stabilirea diagnosticului. 
Una directă numită prin ana/isă, iar alta indirectă sati prin sinfesă. 
Prin metâda directă sai analisă, chirurgul de odată întrebă pe bolnav



3 

de suferința lui. Imediat apoi procede la examinarea -organului saă regiu- 
nei afectate. Aci, după ce-și face convingerea de felul bâlei şi stabilesce 
diagnosticul în gândul stă, pune diferite întrebări bolnavului, prin cari 
desfășură întrega evoluţiune a simptomelor ce ati precedat ori. însoțit bdla, 
Calea acâsta e cea mai sciințitică şi în acelaşi timp cea mai strălucitâre 
pentru chirurg. Dinsa formeză un adevărat coup de mâitre. Şi în ade- 
Ver, cum să nu-ți câştigi prestigiul și cum să nu subjugi pe bolnav, când 
tu singur “i descrii fasele prin cari dînsul a trecut ca și cum ai citit în 
sufletul stă? Cum să nu te admire bolnavul când îi vei spune că acum 
opt dile, de exemplu, în urma unei oboseli a fost luat cu frig durând 
o oră, apoi cu căldură, cu sudăre, cu dureri de cap, vErsături, etc., 
iar că actualmente e stăpânit de nisce dureri în flancul drept, în basin, 
etc. etc.?! 

Calea acesta însă pe cât de strălucită, pe atât e de periculâsă. Și 
pericolul nu constă dintr'o erâre de diagnostie, ci din aceia că boia, pe 
lângă simptomele sale principale, e încojurată de o mulțime de alte sim- 
tome secundare. Dar une-ori tocmai acestea din urmă sunt cari preponde- 
TEză şi atrag atențiunea bolnavului. Noi deci, de și stăpâni pe adeveratul 
diagnostic, totuși putem, cel puţin în aparenţă, să pierdem în fața bolna- 
vului, dacă l-am întreba de sipmtomele cele mai principale, lucrul fiind 
posibil că dinsul să nu le fi dat tâtă atențiunea. Un mic exemplu: Iată 
o femee pe care examinându-o în detalii, constatăm şi stabilim în mod 
sigur că este afectată de o inflamațiune violentă a organelor genitale 
interne. Basaţi pe cunoscința exactă a bâlei şi pe fenomenele cardinale, 
am fi în drept să desfășurăm bolnavei întrega evoluțiune a simptomelor. 

Din nenorocire însă, medicina nu e matematică. 
Dacă în 999, din casuri lucrurile s'a petrecut într'un același mod, 

se pote ca tocmai în casul ce ni se presiită să fi fost alt-fel. Așa, dacă 
în aceste inflamaţiuni de cari vorbim, femeile în general suferă de du- 
reri în cGpsa stângă, întimplarea pâte să facă ca respunsul să fie nega- 
tiv. Și dacă şi la a doua întrebare făcută asupra unui alt simptom. prin- 
cipal și anume, daca bolnava are turburări în micţiune, r&spunsul ar fi 
tot negativ, deja începem a pierde în faţa suferindei, bănuindu-ne că nu 
ne pricepem. Și cu tâte acestea diagnosticul nostru este adevărat. 

i In imensa majoritate a casurilor, aceste femei cu inflamaţiuni pel: 
viene ati turburără gastrice representate prin dureri, prin opresiuni, văr- 
sături, etc. La unele însă totul se concentreză în simple migrene sai chiar 
întro tuse uscată particulară, numită tuse uterină. Cum dar vom sci să 
cădem just pe sipmtomul ce tortureză mai mult pe bolnavă, când aceste 
simptome sunt atât de numerâse și caprițidse în evoluţiunea lor? 

Inţelegem deci, că dacă unei femei îi spunem că o dâre capul, iar
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ea ne răspunde că o dâre stomacul, saii pe alta o întrebăm dacă o dâre 

stomacul, iar ea ne răspunde că o supără udul, şi așa mai încolo, noi, 

cu tot diagnosticul care este just, ne expunem a pierde din valdrea nâstră. 

Este sciut și cunoscut de tstă lumea o păcăleală, dacă ne este per- 

misă expresiunea, ce a suferit însuși Trouseau : Se dice că acest mare 

clinician, pe când explica elevilor mecanismul emfisemului pulmonar, a 

afirmat că bolnavul care era un muzicant, cântă cu flautul saă trom- 

peta. Mare a fost surprisa tuturor, când bolnavul răspunse că e fboşar! 

Conchidem deci, că acâstă cale directă de a stabili diagnosticul, tre- 

bue evitată, cel puţin când începem a ne exercita în ramura chirurgicală, 

precum și când ne aflăm în fața unui concurs. 

A doua metodă numită prin sintesă, de și mai puţin briliantă ca îm- 

presiune momentană, este însă măi sigură și putem dice chiar cea mai 

clasică. Dinsa constă a lăsa pe bolnav să-și descrie el însuși bâla și modul 
evoluțunei tuturor simptomelor. Noi, după-ce am ascultat cu atenţiune și 
am examinat regiunea bolnavă, vom da aprecierea justă şi valdrea fie- 

cărui simptom. Vom lăsa la o parte pe cele de puțină importanţă și treptat 

alegând pe cele mai principale, pe ele vom baza bâ!a, pe ele vom stabili 

adevăratul diagnostic. Să formăm, din tot ce am audit și am aflat, o pi- 
ramidă imaginară. La baza sea vor fi semnele de minimă valrs. Cu cât 

însă ne vom urca în sus, semnele principale și patognomonice să se în- 

grămădescă, așa că ejungend la virful piramidei, să rămâe unul singur 

care să formeze diagnosticul nostru, 

Acestea odată stabilite să incepem mai departe. 

Primul lucru ce ni-l propunem este a face cunoștința bolnavului. 
Acesta este fârte important. Din câte-va răspunsuri din partea sa, ne 

vom face o idee de gradul intiligenței sale. Noi vom sci ce valâre 
să punem pe spusele lui și cum trebue să-l conducem, spre a afla ade- 
vărul și nimic de cât cele ce ne intereseză pentru stabilirea diagnos- 

ticului. 

Tâte întrebările și explorările ce vom face, vor trebui să aibă un 

scop definit. Nu trebue să ne pierdem timpul cu lucruri zadarnice și fără 
nici o importanță. 

Studiul examinărei chirurgicale a bolnavului, îl împărțim în două 
părți: una pasivă şi alta activă. 

In rolul pasiv, chirurgul se mărginesce mai mult a asculta cele spuse 
de bolnav. Dînsul pune numai din când în când anume întrebări. 

Rolul activ al chirurgului începe când însuși vroesc să se convingă de 
cele spuse. Dinsul controlează și caută să vază, ce anume raport ai ele 
cu boala pe care o va descoperi.



PARTEA 1 

Holul pasiv al chieurgului în examinarea bolnavului 

Cel mai bun lucru de a începe preliminările cu un bolnav, este a ne 
conduce întocmai după cele scrise pe tableta sa. Il vom întreba deci 

întâi cum se matmnesce. 

Nu e răi a sci naţionaiitatea. 

Este evident că un individ care aparține unei națiuni civilisate, va fi 

inzestrat şi el de o inteligență mai superidră, în raport cu un altul a 

cărui națiune se găsesce pe un grad de cultură mai infericră. 

In primul meă volum (1) am arătat opiniunea unor autori cu pri- 

vire la influența raselor în raport cu traumatismele. 

«Sar părea că rasa n€gră și galbenă ar resista mai mult la trauma- 

tisme şi nu ar suferi de complicațiuni septicemice. Cu tâte acestea, la 
negri, tetanosul se observă fârte des. 

Se susține iarăși că în Englitera, ovariotomiile reușesc mai lesne ca 
în cele-lalte țări ale Europei, din causă că la Anglo-Saxoni, peritoneul 
este mai tolerant și mai puţin apt a se inflama (9) Dar acestea le credem 
a fi mai mult ipotese. 

Totuși sunt unele bâle proprii, ce se observă pe anumite rasc. Ast- 
fel pe negri, în urma celor mai ușâre iritațiuni ale gambelor, se desvoltă 
ulcere cu tip special și caracter fagedenic, numite ulcere de Mozambic 
şi Cochinchina. Pe de altă parte scim, că Elefantiasul arab își datoresce 
acest nume tocmai că se desvoltă pe acestă rasă ce locuesce ţările 
calde etc.» 

Vom avea apoi în vedere sexul persânei bolnave. Este sciut că la 
femei în genere, sistemul nervos oferă o iritabilitate destul de însemnată. 
L-a dinsele în special se observă isteria cu itâte gradele și formele cele 
mai bizare. 

(1) Vol. 1, pag. 337.
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Importanţa clinică a acestui fapt este mare. Să presupunem în 
adevăr că ne-am găsi în fața unei bolnave avend atitudinea cunoscută 
a unci coxalgii, a unei anchilose a cotului, ori în prada unor spasme 
și convulsiuni. Fiind preveniți de starea sistemului nervos la femei, nu 
vom întârzia a ne convinge că aceste atitudini şi semne, ce ar indica 
afecţiuni de o gravitate excepțională, nu sunt de cât nisce epifenomene 
pasagere, determinate de un acces de isterie. 

Cu totul alt-fel va fi când stările descrise mai sus le-am observa pe 
un adult. Lia dânsul, isteria fiind cu totul rară, tote atitudinile și semnele 
acestea vor fi resultatul unor leziuni permanente și adesea profunde a 
organelor atinse. La un adult, coprins de paralisie sati contractură bruscă 
a membrelor superidre Sai inferidre, mai lesne suntem autorisați a pre- 
supune desvoltarea unei gome cerebrale, de cât o manifestare capricissă 
a isteriei. Şi câtă deosebire va fi într'o coxalgie isterică la o feme și o 
alta reală la un bărbat, etc., etc. 

Etatea. Sunt o mulţime de bâle a căror desvoltare stă în strânsă 
legătură cu etatea. 

Când ni se va spune că un bolnav în etate de 17, 18, 20 ani, a 
fost coprins de fenomene generale grave, fie în urma unui traumatism, 
a unui mers prelungit, a unei ascensiuni pe dealuri și munți, ori după 
0 cursă exagerată cu velocipedul, etc. etc., să fim cu multă luare aminte 
în cercetarea pacientului: în prima linie ne vom gândi la posibilitatea 

- desvoltărei unei osteomielite. 
Când un copil va cădea de la o înălțime Gre-care, sai va suferi un traumatism la o anumită regiune, e mai probabil a ne gândi la des- lipirea epifisei de cât la o fractură or luxaţie. 
Un adult, mai lesne Și determină în urma unei căderi o luxație de de cât o fractură. 

„Este astădi demonstrat în clinică până la evidență, că fracturile extra capsulare ale umărului precum și ale femurului, constitue apanagiul ex- clusiv al bătrinilor. 

Când un copil se va plânge de o durere în genuchiii, atențiunea 
nâstră va fi imediat dirigiată asupra articulaţiunei coxofemorale, fiind a- prope siguri, că acea durere din genuchi este semnul antemergător al unei coxalgii. Nu tot la acest lucru ne vom gândi, dacă bolnavul ar avea eta- tea,de 20 — 30 ani. Aci may ușor ar putea fi vorba de o artrită ble- noragică sai chiar sifilitică, de cât de op coxalgie. 

La bătrâni, o durere în genuchi pâte fi semnul localisărei unui reumatism cronic, saă chiar începutul desvoltărei unei artropatii nervâse 
Or a unci artrite uscate, etc. etc. 

In fine, când un copil ni se va plânge de dureri în gland sai fre-
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cuența în micțiuni, acesta constitue semnul aprâpe singur al presenţei unui 
calcul în bășică. La un adult, fenomenul mai ușor va sta în jegătură 
cu existența unor stricturi, a unei blenoragii sai a unei cistite a gâtului 
băşicei, pe când la bătrâni, cu o ipertrofie a prostatei sati cu diferite 
neoplasme vesicale. 

“Profesinnea. Dacă un individ sar plânge de dureri în 6se și în spe- 
cial în maxilarul interior, ne-am putea gândi la o infinitate de bâle. In 
trebându-l însă ce profesiune are, și aflând că este lucrător într'o fabrică 
de chibrituri, ușor vom descoperi că aczle dureri ne anunţă desvoltarea 
unei necrose fosforate. 

Un bolnav care ni sar plânge de dureri vagi și profunde în gambe, 
n'am putea atribui cu precisiune cărei bâle ele aparțin. Aflând însă că 
dinsul e tipograf, lacheii, sai e vorba de o spălătoresă. suntem autori- 
sați a admite că aceste dureri pot fi resutlatul desvoltărei unor varice 
profunde. 

Este sciut că lucrătorii din minele de cărbuni, precum şi cei cari lu- 
creză cioplind piatra, sunt cu predilecțiune afectați de emfisem pulmonar 
și cmotipsil. 

Sa descris chiar pentru măturătorii de coșuri o afecțiune particu- 
lară a scrotului, numită epitelioma coșarilor. 

Biurocraţii și cei cari duc o viață mult sedentară, toți sunt cuprinși 
de emoroide. 

Tăbăcarii își desvoltă pe gambe, și alte regiuni, pungi serâse arti- 
ficiale, numite profesionale. 

In fine, bancherii, samsarii” și toți cari umblă după afaceri multiple 
şi variate, fiind într'o continuă agitație, formeză tipul neurastenicilor. 

Tabagiștii pasionaţi și lucrătorii din fabricele de tutun, pe lângă di- 
ferite alte leziuni, pot deveni impotenți, melancolici, etc. 

Locuinţa. Dipă cum individul va trăi la câmp, la munte sai în lo- 
curi băltâse, va fi de preferință atins de anume bâle. 

Pelagra e proprie ' 6menilor de la câmp, gușa celor de la munte, 
întoxicaţiunile palustre celor din jurul bălților. 

Tote aceste cunoștințe vor fi folositâre în stabilirea diagnosticului, pre- 
cum și în alegerea modului de tratament. 

Modul de traiti al individului își are importanța sa şi trebue bine 
«cercetat. 

După cum un individ va avea o viață regulată, saă va petrece nop- 
țile prin cluburi, după cum felul vieţei sale va fi sobru, sai regimul for- 
mat din mâncări escitante; după cum va avea obiceiul a dormi după 
masă, a se pune la lucru, saii va face escese venerice, dupe cum liba-



țiunile alcoolice în timpul mesei vor fi abondente, etc., etc., pe atâta din- 

sul va avea ocasiunea să devie artritic, arterioscleros, nevropat, etc. etc. 

lată prima parte a interogatorului ce trebue să punem bolnavului și 

prin care am făcut cunoscință cu dinsul. Prin acesta ne-am dat pede o 

parte seama de gradul inteligenței sale, iar pe de alta de o mulțime de 
elemente, deduse din tâte punctele ce am enumărat. Ele după cum ve- 

dem își aii importanţa lor și scopul pentru care trebuesc cercetate. 

După ce deci am terminat cu acest mic interogator, trecem la alte 

cercetări de o importanță și mai capitală. Este vorba de anfecedentele ere- 

ditare şi personale ale bolnavului. 
Nimic nu e mai bine demonstrat în medicină ca transmisiunea cali- 

tăților, defectelor și stărilor patologice de la părinți la copii. 

Precum un părinte dăruesce fiului săi aptitudinile sale fisice și mo- 
rale, tot ast-fel îi dăruesce şi germenii morbidi de cari el este impregnat. 

De sigur, acâsta ar putea lipsi, dar legea naturei e destul de aspră. 

Nu există în acestă privință absolut nică o excepțiune. Ceia-ce există 

sunt unele salturi, cari s'ar impune drept excepţiuni, realitatea însă e neclin- 

tită. Un exemplu: se întîmplă une-ori să ne aflăm în fața unui copil cu 

o tumoră albă sai altă afecțiune de natură tubercul6să. Remânem sur- 

prinși când vedem că acest copil a eșit din nisce părinți grași și fru- 

moși și asupra cărora nu constatăm nici unul din semnele tuberculo- 

sei, Dacă însă cercetăm cu deamănuntul, nu vom întârzia a descoperi că în 

ascendenții acestor părinți, fie în linie directă sati colaterală, aii existat 

membrii din familie cari ai murit de lesiuni tuberculse, representate 

prin emoptisii, pleuresii, meningite, etc. Un autor german Julius Dolin- 

ger a făcut o statistică forte minuţidsă în acestă privință. EI a ajuns la 

conclusiunea că, tuberculosa os6să nu se desvoltă la copii ieşiţi direct. 

din părinți tuberculoși, ci la aceia ai căror moși și strămoși ait fost 

tuberculoși. Trebue, dice acest autor, ca 6sele să fie supuse în timp de 

mai multe generațiuni la influența virusului tuberculos, pentru a deveni 

apte să servescă la desvoltarea bacilului lui Koch. 

lată dar de ce importanță mare este a cunâsce antecedentele ere- 
ditare a bslelor diatesice și constituționale ale bolnavului. Si relativ la. 
acest lucru, trebue să ne ințelegem bine asupra cuvîntului de diatesd și 

bolă constituţională. , 

În primul mei volum (1) am căutat să descriii cât se pâte de 
larg acestă chestiune. Pentru moment m& mărginesc a reaminti compa- 
raţia ce am făcut între aceste stări și care mi se pare bine găsită. 

Loc. sit. pag. 173.
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Diatesa, am dis, este o moşie remasă moştenire de la părinţii noştri; bola 
constituțională din contra, este o moşie cumpărată de noi înşine. 

Prin diatesă ne nascem scrofuloși, tuberculoși sai artritici. Prin bâle 
constituționale devenim paludici, alcoolici, morfinomani, sifilitici, etc. etc. 

Aceste bâle constituţionale represintă moșia cumpărată de noi, căci 
puteam să nu fiă alcoolic, sifilitic sai paludic. Prin diatesă însă nu pu- 
team să nu mă nasc tuberculos saii artritic, căci aceste calităţi mi-au fost 
date ca moștenire de la părinți sait moșii mei. 

lată dar ce trebue să cercetăm în antecedentele ereditare ale bolna- 
vului. 

Să descoperim dacă în întrega lui familic ai existat bâle diatesice 
ori constituționale. Un bolnav eșit din părinți tuberculoși saă artritici, 
constitue pentru noi un punct capital în stabilirea diagnosticului. 

Artritismul, manifestat în familia bolnavului sub ori-ce formă, ne 
va ajuta mult a stabili natura unei tumori ce dinsul ar poseda. 

Tumorile maligne și în special cancerul sunt apanajul diatesei ar- 
tritice. O tumoră care în aparență ni sar părea a fi un fibrom, ne vom 
schimba opiniunca când vom afla că bolnavul este eșit dintrun neam 
canceros. 

Reproduc aci, pentru convingere, următârele rînduri din al II-lea volum 
al mei de chirurgie (1) Sir Jeam Paget citeză casul următor: o damă a 
murit de un cancer al stomacului; cele dou& fete ale sale ai murit iarăși 
de un cancer al stomacului, iar atta de un cancer al sinului. Dintre copii 
acestora, dou& fete at murit de cancer al sinului, dou& de cancer al ute- 
rului, un bărbat de cancer al ganglionilor axilari, iar altul de cancer al 
rectului. 

Dar un exemplu și mai îngrozitor este dat de Broca, pe care lam 
reprodus în volumul mei. Acest tabloii luat în extenso, represintă ge- 
nealogia une! familii în care s'a produs 16 casurt de mârte prin cancer, 
într'o singură familie, în mai puțin de 70 ani. Recomand cu insistenţă a se 
citi acest tabloă, care represintă un adevărat monument sciințific și unde 
puterea  eredităței se vede demonstrată până la cea mai înaltă cvi- 
denţă. (2). 

Ast-fel fiind lucrul, cred de prisos a insista asupra utilităței și da- 
toriei ce avem de a cerceta cu stăruință și în mod detaliat pe bolnav 
pentru a descoperi bslele .diatesice, în părinţii, în moșii, rudele, verii și 
mătușile sale, etc. 

Vom căuta iarăși să cercetăm . dacă exclusiv în părinţii bolnavului 

(1) Loce citat pag. 75. 

(2) Vedi vo!. 17, pag. 75, 76, 77. 
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se află bâle constituționale. Părinții alcoolici dai nascere la copii ner- 

voși, epileptici, degenerați etc. Un părinte sifilitic va procrea copil sifili- 
tic după gradul periâdei în care sa aflat în momentul concepțiunei. 
Ast-fel, în peri6da secundară, care represintă maximum de putere a in- 
fecțiunei, va produce un copil cu manifestațiuni sifilitice manifeste. Acest 
copil ajuns adult, va putea oferi leziuni aparținend unui sifilis ereditar 
tardiv. 

Ricord deja a ar&tat că procrearea, făcându-se de părinți în peri6da 
terțiară sai quaternară a sifilisului, dă nascere la copii cu leziuni pre- 
coce sati tardive, ce se apropie mult de scrofulă. D= aci numele de sero- 
fuloid. 

lată dar și în privința bâlelor constituţionale interesul ce avem de 
a le descoperi, totul fiind în folosul bolnavului. Ele ne vor ajuta forte 
mult în stabilirea naturei unei leziuni ce n'ar părea a fi clară sati clasică, 

După ce am terminat cu acest capitol, trecem la partea cea mai 
interesantă, care coprinde antecedentele personale ale bolnavului. 

Vom începe întâiă a ne informa câţi copii at fost la părinți și al 
câtelea din copii este bolnavul nostru. Acâstă întrebare are folosul să. 
Sciut este că de obiceiă, ultimi copii sunt mat debili ca primii, probabil 
din causa slăbiciunei forţei virile a părinților. Vom întreba iarăși câți din 
copiii născuți trăesc, câți ai murit și din ce causă. Tote acestea le facem 
pentru rațiuni lesne de prevădut și inutil de insistat. 

Când ast-fel am adunat tâte elementele și manifestările morbide 
ale părinților și colateralilor să, procedăm la interogatorul personal al 
bolnavului. 

Noi cunâscem deja bslele diatesice ale pacientului din ancheta fă- 
cută. Acum ne rămâne a cerceta cu deamănuntul bslele constituționale 
ce dinsul a căpătat sati mai bine dis a cumperat în timpul intrărei sale 
în lume. Dar mai nainte vom căuta din noi să ne convingem dacă în 
primii ani ai copilăriei sale a avut vre-o manifestare diatesică. 

Vom cerceta deci dacă fiind copil, i sa spus de părinți sati de 
rude că s'a născut curat ori cu bube pe corp. Dacă a avut dureri de 
ochi, scurgeri de urechi, cruste pe cap și figură, etc. Fie-care din aceste 
lucruri aă importanţa lor netăgăduită, fiind în strînsă legătură cu diatesa 
scroful6să saă artritică. 

Mai mult, este astădi demonstrat că inflamaţia globului ocular, tur- 
burările auzului și alterațiunea dinților, formeză ceia ce se numesce 
triada lui Hutschinsohiu în sifilisul ereditar. In adevăr, în trecutul unui 
asemenea individ ca copil, vom descoperi că dinsul a suferit de dife- 
rite b6le de ochi, iar în starea actuală vom putea constata alterațiunea 
transparenţei corneei, traducându-se prin pete mai mult sau mai puţin



11 

pronunțate, mai mult sai mai puţin intense. De asemenea irisul, ne va 
presenta urmele unei vechi inflamaţiuni manifestată prin sineșii, defor- 
marea pupilei, etc. Tâte acestea prob&ză că aci, adică în ochi, sa pe- 
trecut o veche inflamație, care după Hutschinsohn e tot ce pote fi mai 
comun la copiii sifilitici. 

Turburările şi leziunile aparatului auditiv iarăşi trebuesc cu dea- 
mănuntul cercetate. Indivizii sifilitici în copilăria lor, forte adesea ai su- 
ferit de scurgeri purulente a uncia saă ambelor urechi, de _alterațiuni 
specifice ale timpanului Și chiar de o surditate complectă, fie din partea 
unei urechi sai a ambelor de o dată. Lucrul demn de însemnat este 
că, acâstă surditate sifiitică există fără nici o leziune remarcabilă; to- 
tul pare a fi în stare normală. Dinsa se produce cu o rapiditate ex- 
traordinară, totul se petrece fără niciun semn inflamator. Dinşii devin 
surdi în mod rece, fără să ştie, fără să bage de semă, fără nici o ra- 
țiune. Sunt casuri unde acest teribil fenomen se petrece așa de repede 
și pe neașteptate, că bolnavii devin surdi în mai puţin ca 15 dile, de și 
se găsesc sub îngrijirile medicului. 

Copleșirea pacientului ca copil de febrele eruptive în special de 
scarlatină, e important de aflat. Aceste febre ca și tusea convulsivă, sunt 
de multe oră punctul de plecare al desvoltărei tuberculosei. 

Ajunși la etatea adultă a bolnavului, vom căuta prin tâte mijlâcele 
să descoperim bâlele sale constituţionale. 

Aci stă totul, și de aci depinde nu numai stabilirea unui bun diag- 
nostic, dar mai ales prognosticul operator. 

Dacă nu cunâscem cu precisiune aceste bâle, cari impregnâză în to- talitatea și adîncimea sa organismul bolnavului, formând ceia ce se nu- mesce morbus totius substantiae, n'am ajuns absolut la nici un resultat. 
Dacă chiar am presupune că posedăm diagnosticul bâlei, încă n'am 

făcut nimic. Operaţiunea ce am întreprinde, în loc de folositâre,ar de- 
veni vătămătâre și chiar mortală pentru pacient. 

Cu tâte precauţiunile de antisepsie, asepsie și technică operatorie, 
cu tot succesul strălucit al unei operațiuni, totul rămâne bucurie momen- 
tană. În aceeași di sai a doua di, ori puţin mai târzii, decepțiunea 
ia locul veseliei prin mârtea individului. Și pentru-ce? Pentru că n'am 
cercetat în deajuns și n'am descoperit că bolnavul era alcoolic, sifilitic, 
paludic, diabetic, albuminuric, ataxic, morfinoman, saturnic, etc. Acesta 
este de ajuns a ne convinge de importanța și stăruința ce trebue să 
depunem în a cunâsce la perfecție starea organică a bolnavului. 

Eă nu pot intra în detalii mai mari asupra acestei chestiuni, care 
se gâsesce pe larg descrisă Și mai mult ca în ori-ce tratat, în primul mei
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volum, la capitolul numit raporturi dintre traumatisme cu diatesele şi al a- 

cestora cu traumalismul (1). 

După ce ast-fel avem o cunoscință complectă de pacientul nostru, 

atunci începem a'l întreba de ce sufere şi pentru ce a-nume a intrat în 

spital. 

Si aci rolul nostru încă e pasiv, căci noi datori suntem să lăsăm pe 

bolnav ca el singur să-și descrie bdla și suferințele sale. 

Dacă individul este inteligent, de multe ori el însuși ne indică ade- 

vE&rata cale pentru a ajunge la un bun diagnostic. 

Trebuie însă să fim cu luare aminte ca nu cum-va dinsul să alu- 

nece într'o descriere prea lungă, intrând în nisce detalii fără importanță. 

In casul acesta noi vom interveni, punând anume chestiuni şi căutând 

să fie clare. Să ne ferim de prejudecări și să nu căutăm a influența pe 

bolnav spre a obţine răspunsul ce dorim. 

Ceia-ce ne va interesa mai mult, va îi modul brusc saă lent al apa- 

rițiunei bâlei. Acesta deja ne indică o afecţiune acută ori cronică. Când 

un individ, de exemplu, fie în urma unei oboseli, saă a unui traumatism 

ce sar fi aplicat pc abdomen, va fi fost cuprins de dureri violente. iar 

câte-va zile după accident de frisâne și o umflătură locală etc., e a- 

prope sigur că b6la a fost o inflamațiune acută, representată cel puţin 
printr'un flegmon profund al abdomenului. Când însă tot în urma ace- 
lorași cause, a trecut un timp destul de îndelungat până când să apari 
jeza, durerile și tumefacțiunea în abdomen, suntem în drept a afirma 
la sigur o afecţiune cronică, representată fie printr'o tumoră malignă, sait 
desvoltare de ganglioni tuberculoşi etc. după diatesa sai predisposițiu- 
nea sub a cărei influență se va găsi bolnavul. 

O contusiune a genuchiului, urmată imediat de o distensiune a ca- 
vităţei articulare, va fi pentru noi un semn al unci afecţiuni cu totul di- 
ferită de aceia a unei distensiuni lente și progresive a articulației. In casul 
întâi va fi vorba de emartosă, iar în al doilea de idartrosă. Și dacă 
cunoscem acest lucru, vom sci ce valâre să dăm unor noduli consis- 
tenți din jurul articulației, spre a nui lua drept tumori fibrâse saă în- 
ceputul unor gome sifilitice, când în realitate va fi vorba de simpli coaguli 
sanguini de o etate veche, etc. etc. 

In momentul când bolnavul își descrie suferințele, vom fi cu luare 
aminte asupra simptomelor de cari dînsul se plânge mai mult. Aci vom 
insista să ne asigurăm când aceste simptome sunt mai sup&răciose ? 
n6ptea, ziua, sera ?. Vin ele în mod periodic la anumită oră, sat sunt 
permanente ? Un bolnav ce se va plânge de dificultăți la urinare, ele 

() Loc, citat pag. 173—34].



vor fi un semn al stricturilor, dacă micţiunea e dificilă la început și 
survine în timpul dilei și în urma unei oboseli. Când bolnavul se va 
plânge că simte trebuință de a urina des în timpul nopței. e multă 
probabilitate că sufere de ipertrofia prostatei. De asemenea, când un 
bolnav se plânge că în timpul când urinâză, udul se opresce brusc, 
iar apoi reîncepe făcend unele mișcări, acesta este un semn de calculi. 
Tot același semn va pentru fi noi, daca bolnavul ne va spune că este 
cuprins de dureri în bășică și dorință de a urina când umblă în tră- 
sură, sait voiajază în tren, fața privind spre maşină. Acâsta provine că 
calculul, deplasându-se prin acele sguduituri, lovesce gâtul bășicei, de 
unde fenomenele menţionate. 

Dacă un bolnav se va plânge de dureri în defecațiune și ne va 
spune că ele sunt mult mai mari la început și în timpul executărci 
acestui act, putem presupune existența unor fisuri anale. Dacă însă du- 
rerile devin puternice după defecaţiune, e multă probabilitate că e vorba 
de emoroide, şi așa mai departe. 

Relativ la simptomatologia descrisă de bolnav, vom căuta să deosc- 
bim simptomele simpatice de cele reale.In special acesta se observă la 
femei. Ele mai tot-d'a-una se plâng de dureri de cap, de stomac, de 
șale, etc., fără a pomeni nimic de vre-o jenă din partea uterului or a 
anexelor. Vom pune deci întrebări relative la aceste organe, pentru a ne 
convinge de regulata lor funcțiune fisiologică. O durere violentă în tes- 
ticul, e de obiceiii semnul unui calcul nefretic. Durerile din ume&rul 
drept, adesea sunt în legătu:ă cu diferite afecţiuni ale ficatului. Ataxia 
„locomotrice, își anunță existența prin fenomene vesicale sau dureri ar- 
tralgice, în special în articulaţiunea piciorului. 

In fine, noi scim că fie-care bâlă își are simptomele sale proprii, 
cari fără nici o excepțiune nu rămân ascunse. Ele tot-d'a-una deșteptă 
pe bolnav și numai graţie lor, bâla pâte fi bănuită și descoperită. Un 
copil atins de coxalgie, daca în timpul nopței este brusc deşteptat în 
plânsete, acesta constitue semnul patognomonic numit zipâtul nocturn 
și care ne arată aprâpe sigur desvoltarea unui abces intra-osos, Re- 
mâne deci ca noi, printr'o îndelungată îndeletnicire, să trecem peste 
simptomele secundare, oprindu-ne la cele principale pentru a stabili ade- 
veratul dignostic.



PARTEA II. 

Simptomele obiective, 

Adevăratul pol activ al chirurgului a sosit. De unde până aci dîn- 
sul nu a atins și nu a pus mâna pe bolnav, acum îl întrebă pentru ce 
a intrat în spital şi cere în același timp să i-se arate regiunea sai mem- 
brul de care suferă. 

Acum chirurgul trebue să-și pună în joc tâtă atențiunea, tâte cu- 
noscințele ce posedă și să uzeze în modul cel mai larg de tâte facultă- 
țile și simțurile sale. 

Chirurgul însă trebue să fie prevenit de un lucru că, în mod as- 
cuns, atât bolnavul cât și familia își aă atențiunea fixată asupra lui, ur- 
mărindu-l în tâte mișcările sale. Prin urmare dinsul, nu se cuvine să-și 
schimbe atitudinea în timpul examinărei şi nică să manifeste vre-un gest, 
din care sar putea deduce fie dificultatea diagnosticului, fie gravitatea 
bolei. Acestea ar avea de efect să provâcă o micșorare în încredere saă 
o spaimă a boluavului, ceia-ce nu e de dorit. 

Odată regiunea bolnavă expusă, vom procede la examinarea ei. Ne 
vom dirige atențiunea după cum va fi vorba de traumatism, înflamaţiune, 
tumoră saă ulcer. Asupra fie-căreia din aceste categorii de leziuni vom 
aplica tote simţurile năstre, căutând a scâte din ele cele mai multe pro- 
fituri posibile. De regulă incepem cu simţul vedului ca fiind mai natural, 
iar apoi treptat cu pipdital, audul, gustul şi mirosul. 

1) Examenul prin vedere al leziunilor traumatice. 
Principala atenţiune în aceste casuri va fi asupra atitudinei şi de- 

formaţiunei membrului. 
Un individ în vîrstă, care a suferit o cădere sati lovitură pe șold 

şi va rămâne cu impotență funcțională având membrul inferior în ex- 
tensie cu rotaţie externă, aprâpe sigur va fi vorba de o fractură a gâ- 
tului femoral. 

O depresiune pe marginea externă şi inferidră a gambei, constitue
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semnul dat de Dupuytren numit lovitura de topor (le cotip de hache) 
proprii fracturei extremităței inferidre a peroneului prin divulsiune. 

Fractura extremităţei inferire a radiului, se diagnosticeză prin 
simpla atitudine și deformaţie a regiunei. Dinsa ia aspectul unei furculițe, 
și formeză semnul patognomonic dat de Velpeau. 

Dacă comparăm figurile 1, 2, 3, ne vom convinge că numai după 
simpla atitudine a mâinei, putem d'adreptul să stabilim diagnosticul. In 
adevăr, fig. 1 represintă atitudinea clasică a mâinei în paralisia nervului 
radial; fig. 2 aspectul mâinei în fractura extremităţei inferidre a radiului, 
iar fig. 3 o luxaţie a pumnului înapoi. 

  
Fig. 3. — Luxaţia pumnului înapoi (personală). 

Un individ ce ar fi primit o lovitură sat cădere pe umtr, și ni s'ar presenta cu brațul susținut de cot cu cea altă mână, iar capul aplecat



16 

către regiunea bolnavă, acâsta este o atitudine ce ne arată fractura claviculei. 

O persână tînără ce ni se va presenta cu câpsa în flexiune, adducţie 
și rotație înăuntru, ne va da dreptul a presupune o luxaţie iliacă ex- 
ternă, dacă violența traumatică a fost mare. Din contra, când în ace- 
leași condițiuni, câpsa va avea o atitudine inversă, adică în flexiune, ab- 
ducţie și rotaţie în afară, luxaţia va fi pubienă. Fig. 3 şi 5 sunt forte 
demonstrative. 

  
Fig. 4, — Luxaţie coxofemorală, varietatea Fig. 5 — Luxaţie coxofemorală, iliacă externă (personală). varietatea pubicnă (personală). 

Vom observa iarăși schimbările produse în membru dupe direcțiu- 
nea, grosimea și lungimea sa. Prin ele vom deduce varietatea fracturei, precum și sensul în care trauma a fost aplicată. 

Relativ la traumatisme, vom fi atenți în constatarea echimoselor, căci ele sunt de un interes capital. Fracturile gâtului anatomic ale um&ru- lui, se diagnosticâză numai grație echimoselor ce ai o întindere colo- 
sală. Ele copleșesc întregul torace și pot merge chiar până la abdomen. 

Flictenele. în” fiactutile: gambei, anunţă un pronostic serios, iar co- 
a 7 . 

* ; 

  

“
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l6rea lividă a membrului, iminența unei gangrene. Echimosele palpebrale, 
acelea a vălului palatin și scurgerile de sînge prin ureche, constitue 
semne constante în fracturele bazei craniului. 

Tot prin simpla vedere ne putem da sâma de scurtarea sati lun- 
gimea unui membru. La timpul oportun noi vom aplica mensurațiunea, 
spre e ne convinge daca asemenea stări sunt aparente sati reale, etc. etc. 

II) Trecem acum la examenul leziunilor inflamatorii. 
Un individ ce va sta sgircit în patul săii, neputând suporta, din 

causa durerilor, nici o atingere pe abdomen, e un semn de posibilitatea 
unei peritonite sai inflamația profundă a abdomenului. Dacă însă ace- 
lași individ, în prada durerilor, va simți Gre-care ușurare stând pe pîntece 
sau apăsând cu pumnii pe el, ne arată că e atins de colici saturnine. 
O tumefacţie a țesutului celular subcutanat dintr'o regiune, însoțindu-se 
de o roșeață vie a tegumentelor, ne arată un flegmon. Când articulaţia 
genunchiului va fi tumefiată și de o culdre roșie deschisă, e semnul 
unei artrite acute. Aceiași tumefacţie, conservând coldrea normală a te- 
gumentelor, represintă o tumoră albă, și așa mai departe. 

III) Fiind vorba de presenţa snef tumori. Aci vom căuta să ne dăm 
sema de tâte caracterele ce va oferi ochiului precum: forma, desvoltarea 
circulațiunei periferice, sediul, mișcări de ridicare sait expansiune, trans- 
parența sait opacitatea, sa etc. | | 

O tumoră a mamelei, cu părți proeminente și vase dilatate, este 
de sigur un cancer. Diagnosticul erniilor se face după sediul lor : cele 
situate d'asupra arcadei lui Falope sunt inguinale, iar cele de desupt 
crurale. O tumoră în triunghiul lui Scarpa provezută de mișcări, ne va 
împedica a lua un abces drept anevrism. In fine dacă într'o tumoră a 
tunicei vaginale nu putem constata transparența ci, noi nu suntem si- 
guri că avem a face cu un idrocel. 

Snnt tumori cari numaj după sediul ce ocupă le putem diagnotica 
din ochi-de visu. 

O tumoră de mărimea unei nuci, așezată la coda externă a sprin- 
cenei, va fi un kist dermoid. O tumoră de mărimea unui pumn, provă&- 
ută cu mai multe orificiură și situată în regiunea cefei, va fi un antrax. 

O tumoră pe mijlocul feţei dorsale a pumnului, este aprâpe sigur 
CsDun kist al sinovialei articulare, numit de Gosselin ganglion. Aceeași tu- 

moră, situată mai jos sati în lături, ne va indica un kist tendinos desvol- 
tat în teca muschilor extensori. EI este propriii pianiştilor, scriitorilor, etc, 
Pg. 6 și 7 ne oferă modele de asemenea bdle ce se pot diagnostica 
prin simpla vedere a sediului lor. 

Dar și alte afecțiuni se diagnosticeză după sediu. Plăcile sidefii ca- 
racteristice psoriasului vulgar, să găsesc pe fața posteriGră a articulaţiilor 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 

Sp OTEC 4 : 
O CENIGALĂ . UNI ERSITARĂ 

“ . AȚI Sua ps i
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în sensul extensiunei; din contra, cele de natură sifilitică se vor afla pe 

fața palmară a mânelor și plantară a picidrelor. 

In ginecologie, exersarea ochiului e de mare folos cu privire la tu- 

morile adbominale. 

După cum o tumoră va fi simetrică și aședată pe linia mediană sai în 

laturi, după cum dinsa va fi de un volum mic sai mare, de o formă 

regulată saii cu ridicături, pe atât va aparține uterului, trompei, ova- 

rului saă ligamentelor largi. 

D-nul profesor dr. Assaky sa ocupat cu multă stăruință de acâstă 
chestiune. D-sa a căutat să ajungă la diagnosticarea tumorilor abdominale 

prin singura privire a pântecelui. 

  

Fig. 7. — Kist teadinos în teca extensorului propriă al indicelui (personală) 
Reproduc întocmai întrâga lucrare făcută de D- -sa, ce să găsesce 

în vol. I din lucrările institutului de chirurgie (1). 
«Ştiţi câte dificultăți presintă une-ori diagnosticul tumorilor intra- 

abdominale și cu câtă grijă chirurgii culeg cel mai mic semn care ar 
putea pune pe calea adevărului, Tratatele clasice dai un număr însem- 
nat de simptome destinate a servi In diferențiarea acestor afecțiuni și 
vorbesc și în treacăt, în câte-va cuvinte, de forma pântecelui. Noţiunile cu- 
rente asupra diagnosticului tumorilor abdominale ai fost puse în lumină 

  

(1) Institutul de chirurgie anul 1890, 91, pag. 201-204.
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întro escelentă lucrare a d-lui dr. Inotescu (1). Nici în acest studiă, 
nici în alte monografii nu se găsesc de cât indicaţiuni vagi: în chistul 
ovaric abdomenul e regulat şi are forma unni butoi; în tumorile ute- 
rine abdomenul e mai proeminent la partea inferidră; la ascită forma 

  
Fig 8.—"Kyst ovaric. (Prof. Assaky) 

abdomenului e lată și tâte aceste indicaţiuni ai fost studiate la bolnave 
în decubitul 'dorsal, cu peretele abdominal relaxat. 

De câţi-va ani atențiunea n6stră a fost atraşă prin diferințele pro- 

(1) Studiă asupra diagnosticului clinic al tumorilor ovarului de P. Inotescu, Tesă 
de doctorat, 1898,
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funde ce presintă forma abdomenului vădut de profi. In stațiunea în 

picidre, linia de profil se presintă cu totul alt-fel la kistul ovaric, la mi6- 

mele uterine și la epanșamentele simptomatice unei tumori de rea natură. 

In practică primul punct de stabilit pentru diagnostic se referă la 

  
big 9.—Kist ovaric (personală), 

aceste trei clase de afecțiuni. E bine înțeles, că trebue să fie vorba de 
un kist sau de un miom care a părăsit micul basin. 

Aruncaţi-vă, vă rog, ochii, asupra acestor fotografii representând 
femei atinse de kist ovaric (fig. 8, 9, 10, 11 și 13). Vedeţi că abdomenul 
nu amintesce de loc forma unui butoi dar e din contra aprâpe sferic. Si



în fotografiile 8, 9, 10 și 11 unde kistul este forte voluminos şi în 13 unde 

e puţin proeminent, vedeți că curba aparține unui cerc cu rază mare. 

Tot abdomenui este întins ca pe un balon, ca pe o minge elastică. 

Comparaţi aceste fotografii cu aste două cari represintă femei cu 

miome uterine (fig. 14 și 15). Nu sunteţi loviți de aspectul cu totul di- 

      
iig. 10.—Kist ovaric (personală) 

ferit ce presintă aceste profiluri? Şi aci întregul abdomen e deformat, 

“dar tumora care întradevăr e mai proeminentă la partea inferidră, a 

“dat nascere unei curbe cu rază scurtă. Inspecţiunea pântecelui arată că 

îndărătul acestei diformaţiuni se găsesce o tumoră solidă care a res-
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pins brutalmente pereţii abdominali tocmai acolo unde sunt mai grei 

de deplasat, unde prin inserțiunile musculare, îşi iati un solid punct de 

sprijin. Kistul ovaric, din contră, elastic și mult mai mobil se acomo- 
deză mai bine cu condițiunile de presiune intra-abdominală și respinge 
peretele anterior acolo unde dînsul e mai mobil. 

  

     
Fig. 11.— Kist ovaric (personală) 

Uitaţi-vă, în fine, la aceste trei femei atinse de sarcon ovaric în- 
soțit de epanșament (fig. 16, 17 şi 18). Aci ascita primeză tumârea care 
e puțin voluminsă. Abdomenul e plin de lichid, dar torma burtei nu s€- 
mănă de loc cu aceia a kistelor sai mimelor. Nu în kistul ovaric,
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dar în aceste apanşamente, abdomenul e distins regulat, uniform, în por- 

țiunile sale supra-ombilicale ca și dedesubtul ombilicului; abdomenul nu 

e sferic, căci nu reproduce aspectul unei formaţiuni rotunde, ci e îm- 

pins de o masă lichidă fără formă precisă. 

Ş Deformaţiunile datorite sarcinei, hydropisiei enkystate, kystelor 

      
Fig. 12. — Kist ovaric intra ligamentar. (rrot. Assaky). 

hydatice, lipomului difus al epiploonuiui (fig. 20) aparțin unor tipuri cu 

totul diferite. . 

Forma caracteristică a abdomenului în kystul ovaric se găsesce 

chiar când kystul este imobilisat prin aderențe multiple. Nu sciii însă
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ce modificări ar putea aduce complicaţia cu totul excepţională, ascita 
concomitentă. 

Am rugakt pe savantul mei coleg de la Universitate, d. Profesor 
Gogu, să studieze curbele acestor profiluri şi să vadă dacă nu s'ar pu- 
tea găsi vro formulă exprimând diferitele aparente. 

   

    
Fig. 13. — Kist ovaric. (Personală), 

D. Gogu a căutat să construâscă cercurile arcurilor linielor de pro- 
fil. E bine înțeles că nu se pâte pretinde să se ajungă la o precisiune 
matematică cu elemente variabile, Totuși sa vădut că în cele trei tipuri 
principale, kist, miom şi ascită, făcând abstracţie de dimensiunile reale, 
lucrurile se presintă cu totul alt-fel.
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La câte-și trei arcul hypogastric aparține unui cerc mai mic ca 
restul curbei de profil. Dar pe când în deformațiunea myomului esistă 
o diferință notabilă între rada cercului hypogastric și radia cercului 
inare, care represintă traectul regiunilor medie și superiâră a abdome- 
nului, aceleași relațiuni nu se găsesc nici pentru pântecele ascitei nici 

  
Fig 14. — Myom uterin. (Prof. Assaky). 

pentru acel al kistului. Centrul cercului hypogastric este forte depărtat 
de centrul .cercului mare. (1). 

Mai rămân incă multe chestiuni de elucidat. Una din aceste este 
  

(1) Vedi instit. de chirurgie, 1890/91.
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de a sci ce devine profilul la bolnavele cu păreţii abdominali relaxaţi, 

la bolnavele acele despre cari se spune că pântecele lor spânzură, atârnă 

în jos. Asemenea ar fi interesant de vă&dut ce schimbare ar aduce o 

stare de adipos Eff-cutanată: cu tâte că în genere femeile, cari suferă 

de cât-va timp de tumori voluminâse, nu posedă tocmai un țesut celu- 

lar prea încărcat de grăsime. 

     i A ad 

Fig. 15. — Myom uterin. (Prof. Assaky). 

Acesta e comunicarea făcută de d. Dr. Assaky la congresul me- 
dicilor Eforiei. D-sa mai adaogă că tipul kistilor abdominali se conservă 
chiar și când se desvoltă în grosimea ligamentelor largi precum şi atunci
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când !concomitent există o tumoră solidă în special [un fibrom uterin. 
Probă despre acesta sunt fig. 13 și 19. 

Trecem acum mai departe. 

IV. Dacă ne vom afla în fața zor w/cere, vom căuta a ne fixa o- 

chiul asupra următârelor caractere: O ulceratiune sifilitică, în special o 

  
Fig. 16. — Sarcom ovaric cu epanșament. (Prof. Assaky). 

gomă, va fi adincă, crateriformă, cu fundul murdar cenuşiă, iar marginile 

lipite de ulcer. O gomă scrofulâsă va fi mai superficială, cu fundul 
roșu violacei, cu secrețiune purulentă, iar marginile cu totul deslipite. 
O ulcerație maglină, neoplasică, cancerâsă, va avea marginele fârte 

Ok na
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mult r&sfrînte în afară și o secrețiune fetidă. Mugurii săi cărnoși exube- 
renți, vor sângera cu cea mai mare ușurință, 

Ulcerele superficiale și cu marginele fârte subțiri, sunt leziuni sub 

dependința artritismului, erpetismului, etc. 

  
Fig. 17. — Sarcom ovaric cu epanşament, 

(Prof, Assaky). (Prof. Assaky). 

Forma ulcerelor iarăși e important de observat. I/cerele lineare sunt 
proprii unor anumite regiuni. Mamelonul, îndoitura c6pselor, scrotul 
anusul, rădăcina unghiilor, baza dinților, aripele nasului, etc., nu posedă de 
cât ulcerațiuni lincare. Ele pot fi diatesice, specifice sait. profesionale, 

Fig. 18. - Sarcomal ovarului drept.
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după: sediii. In general, aceste ulcere lineare sunt cele mai durerese. 
Ulcerele cu formă anguldsă, ne arată în general leziuni de rea na- 

tură. Ast-fel sunt ulcerele cancerâse szii cele desvoltate pe piele, con- 
fundate cu o masă squirâsă, 

In fine, ulcerele c/zculare sunt de natură vezerică saă sifilitică. Cu tot 
tratamentul specific ele sunt cele mai tenace. Cer mult timp a se cicatrisa (1). 

Există mai multe variațiuni de ulcere, după aspectul cu care ni se pre- 
sintă. Ast-fel avem ulcer infla- 

mator, iritabil sai eretic (Bilr- 

roth). Ulcer atonic, fongos, ca- 

los, emoragic, verminos, gangre- 

nos, fagedenic, serpiginos, etc. 

după cum dinsul va fi însoțit de 

o zonă inflamatorie, durere vie, 

culdrepalidă, muguri exuberenți, 

margini proeminente şi grâse, 

tendință iresistabilă a se propaga 

în adincime sai a se întinde în 

suprafață, Tâte aceste caractere 

sunt forte importante și de aceia 

când avem în fața n6stră un ulcer, 

el trebue bine pătruns cu ochii. 

Să nu uităm, în fine, a ne fixa 
atenţiunea asupra locului ce ocu- 

pă un ulcer. Adesea, după sediul 

ulcerului putem pune diagnosti- 

cul. Ulcerele simple ale gambei 

se găsesc pe fața internă și terțul 

inferior al membrului. Ulcerele 

sifilitice saă ibride, numite scro- 

fulo-sifilitice, le întâlnim pe fața 

anterioră și externă a gambei. In Fig.19.—Fibrom uterin şi Kist paraovaric. 
fig. 26, 27, 28 din primul mei (Prof. Assaky). 
volum, avem modele de asemenea leziuni, pe cari le recunbștem prin 
simpla vedere (2). 

Un ulcer pe faţa plantară a extremităței anteridre a primului me- 
tatarsien, este un morb perforant. 

O ulcerațiune a buzei inferidre, aședată între comisură și linia me- 
diană, în majoritatea casurilor este de-natură cancerâsă, Aceiași ulceraţie 

  

  
      
  p 

  

(1) Vedi vol. 1, pag. 39—40. 
(2) Loc cit. pag. 60
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găsită pe linia mediană, este mai des sifilitică. Ulceraţiunea comisurei e 
de natură tubercul6să. 

Un ulcer aședat pe virful limbei, are multă șansă dea fi șancros; 

acela de pe fața sa dorsală va fi mai lesne sifilitic. Un ulcer pe margi- 
nea limbei, de 99 de ori la sută va fi un cancer. 

  
Fig 20. — Lipom difus al abdomenului (Prof. Assaky), 

> Ulcerele diatesice și constituționale, ai multă tendință să nu rămână 
solitare. Ast-fel sunt ulcerele tuberculâse şi sifilitice Ele își asigură ex- 
tensiunea prin semințe aruncate împrejur. Apoi repede reunindu-se cu 
ulcerul mamă, constitue semnul patognomonic al naturei lor. 

Pe gland, ulcerul fiind şi rămânând solitar, este la sigur un ulcer



    

șancros infectant primitiv. Mai multe ulcere retaite sat separate între 

ele, formeză tipul şancarului mâle. 

lată în scurte cuvinte ce putem câştiga cu vecerca. 

Un ochii bine exersat și bine condus, de mu'te ori cl singur re- 

solvă cestiunea. Când însă nu-i dăm educațunca chirurgicală cuvenită 

     
Fig. 26—Ulcer simplu al 

gambei (perseonală). 

  

Fig. 27. Fig. 28. 

Uicere sifilitice terțiare saă gome 
(personală). 

și nu ne obicinuim a trage consecințe din cele observate, atunci putem 
privi or cât de mult și tot nu von vedea nimic. Atunci se va adeveri
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adagiul lui Ricord din scrisorile sale asupra sifilisului: I/ est des yeux 

qui regardeut tourjours, mais qui ne voient jamais. 
Pentru a termina cu organul vederei atrag următârea atențiune. 

In tot timpul când examinăm cu ochii, să nu uităm partea cea mai 

esențială, Să punem alături de regiunea bolnavă, regiunea opusă să- 

nătosă, bine înțeles când lucrul e posibil. Uitând acest punct ca- 

pital, întregul nostru examen rămâne absolut fără nici o valâre. Nu- 
mai comparând regiunea bolnavă cu cea sănătâsă, ne putem face o idee 
justă de gradul alterațiunilor patologice și de schimabarea stărei nor- 
male. Numai pe calea acâsta putem evita erori grosolane de diagnostic, 

Un mic exemplu. Să presupunem o persână că se plânge de dureri 
în cpsă, fie spontanat sai consecutiv unei vechi contusiuni. Dacă ne 
mărginim numai în examinarea membrului bolnav, am putea conchide 
la presența unor leziuni os6se profunde, ca de exemplu, la evoluțiunea 
unui osteosarcom, maiales dacă și volumul membrului ”] găsim destul de 
pronunțat. Punendu'l însă în comparaţie cu cel sănătos, și constatând 
aceiași formă și volum, vom schimba de opinie, căutând origina r&ului 
în alta causă. Privind sînul, adică mamela unei femei, am putea fi induși în 

3 A erdre, credând într'un lipom difus, din 'causa enormului volum ce constatăm. 
o j. Privind însă și cea altă mamelă și constatând aceiași formă și volum, nu 
„4 «om mai persista în prima impresiune. In fine, un individ se plânge de 
“dureri în cot sati genuchiti. Dacă constatăm o subțiime a brațului sai 

câpsei, am fi autorisați a crede într'o tumoră albă, căci numai osteo-arti- 
ritele tuberculdse aă proprietatea să determine o asemenea atrofie. Fă- 
cend însă comparaţie cu cel alt organ sănătos, și constatând aceiași formă 
și volum, artritele vor fi de altă natură, și așa mai departe. 

Când organul bolnav devine inaccesibil vederei nâstre prin adînci- 
rea la care se găsesce, putem mări simţul nostru, uzând de mijlocele 
moderne ce ne procură Știința. Acestea sunt eJeciricilatea şi razele “Rânigen. 

Prin endoscopie vom descoperi un ulcer al bășicei udului, al eso- 
fagului şi al stomacului. Prin Radiografie, vom descoperi presența unui 
proectil saii or-ce alt corp străin aședat în părțile cele mai profunde ale 
țesuturilor saii organelor splachnice. Prin ea vom vedea disposiţia frag- 
mentelor în fractură și dislocările Gselor în luxaţii. Cu acestă din urmă 
descoperire trebue să ne familiarizăm, fiind mijlocul cel mai bine făcător 
ce sa putut procura chirurgiei. 

 



II. Semnele sai noţiunile ce căpătăm prin simţul tactului, 
Acum pentru prima 6ră chirurgul pune mâna pe bolnav. Acum să 

fim cu cea mai mare luare aminte a nu indispune bolnavul. Să evităm a 
provoca cea mai mică durere. Trebue însă a sci, că sunt indivizi cari 
la cea mai mică atingere se plâng de dureri mari. Alţii din contra nu ex- 
primă suferințe la nici o explorare. Primii se numesc exageralori. Aci 
intră persânele ncvropate, isterice, artriticii, etc. Cef din a doua ca- 
tegorie pârtă numele de afenuatori .Aci intră alcoolicii, diabetici și 
cei cu anumite forme de sclerosă medulară. Noi dar, înlăturând aceste 
stări anormale, vom căuta a da justa valre Simțimâîntului durere, expri- 
mat de bolnav în timpul explorărei. 

De simţul tactului vom uza în chipul următor.: 
1. Pipdirea. Aplicând una sai ambele mâini pe regiunea bolnavă, 

vom căuta a ne da semă de o mulțime de semne și fenomene ce o 
însoțesc. Exploraţiunea va fi variată după felul leziunei în fața căreia ne 
vom afla, astfel: 

Fiind vorba de sn traumatism, vom căuta a descoperi țesutul lezat 
și gradul distrugerei sale. Vom proceda cu examenul minuţios de la tegu- 
mentul extern pînă la sistemul osos, spre a ne convinge de integritatea 
fie-căruia din ele. Constatând o fractură de exemplu, vom căuta a ob- 
ține, pe lângă cele-l'alte semne raționale, pe cel mai sigur și patogno- 
monic care e decisiv, adică crepitația. Lucrul în casurile simple se ob- 
ține apucând ambele fragmente simultane. Frecându-le între ele, vom 
percepe acea trosnitură particulară numită crepitație. Să fim forte pru- 
denți în acestă explorare, căci dinsa e cea mat durerâsă. De aceia, 
când suntem convinși de existența fracturei, numai trebue a încerca cre- 
pitația. Pentru fracturile copsei și cele complecte ale gambei, vom. in- 
troduce mâna pe lat sub membru. Ridicendu-l puţin și determinând o 
mobilitate anormală, este tot ce pâte fi mai complect şi convingător. 

Pentru fracturile din jurul articulaţiilor, vom examina cu multă 
precisiune ridicăturile os6se anormale, pipăindu-le și dându-ne. sema 
exact de forma lor precum și de sediul ce ocupă. La regiunea cotului 
de exemplu, o scosătură os6să mai mult sai mai puțin ascuțită și așe- 
dată d'asupra îndoiturei sai - plicei cotului, ne arată o fractură a extre- 
mităței inferidre a braţului. Aceiași scosătură os6să fiind mai largă, cu 
suprafețe plane și unele ridicături bânte și aședate sub îndoitura cotului, 
ne arată o luxaţie. Ast-fel avem în fig. 29 şi 30, cari represintă fractura 
extremităței inferidre a umerului și luxaţia cotului. 

Să aplicăm mâna pe fața anteriră a gambei saă cea posteridră a 
antebraţului, Punem pe bolnav a face uncle mișcări. Daca vom simţi 
o crepitație superficială produsă în timpul mişcărilor de flexiune Și ex- 

Dr. 1, Kiriac, Patologie chirurgicală, 3
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tensiune a muschilor, avem semnul patognomonic al 7enoszfei uscate. 

Fără dinsul, acestă afecțiune nu se pâte diagnostica. 

Tot prin simpla aplicare a mâinei ne putem da sema de ridi- 

carea sait scoborirea temperaturei în raport cu regiunea similară sănă- 

tâsă. In casuri speciale putem recurge la termometru. Un flegmon, pe 

lângă cele-l'alte semne, se va însoți de o ridicare locală a temperaturei. 

    

£. 30. -— Lusaţie coimplectă a cotului înapoi (personală), 

Într'un traumatism violent, răcela părței atinse, arată compresiunea sai 
ruperea arterei ptincipale, de unde ameninţare de sfacel. In casul ce] 
mai ușor regiunea va fi stupefiată. Într'unT „presupus abces, d acă mâna 
n6stră va percepe mișcări de ridicare sait frecare specială, vom fi cu
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luare aminte la deschiderea lui, saii ne vom abţine, -descoperind că e 
vorba de un anevrism. 

Dându-ni-se presența unei tumori, noi, prin mijlocul uneia sai ambelor mâini pipăind-o în tâte sensurile, ne vom da sema de regula- 
ritatea sa, de presența diferitelor ridicături, precum și de consistenţa 
ei. Tumorile benigne sunt cele regulate și uniforme. Cele maligne vor 
fi neregulate, cu ridicături și consistențe diferite. Lipomul, fibronul, 
cancerul și osteosarcomul, se diagnosticeză tocmai după aceste caractere. 
Tot cu acestă ocasiune ne vom da s&ma de gradul mobilităței sat 
fixităţei unei tumori, de faptul dacă dinsa e sesilă or pediculată, de 
adîncimea sai superficia sa. In, fine, prin diferite manipulără și mișcări 
imprimate tumorei sai membrului, ne vom convinge de sediul săi ana- 
tomic. Vom stabili dacă aparține tegumentului, țesutului celular subcu- 
tanat, unui mușchiii, vas, nerv, tendon, os, periost, aponevrosă, etc. 

Tot prin aplicarea mâine putem simţi diferite alte sensațiuni de 
mare importanță. Scim că une-ori fibrâmele uterului se desvoltă în mod 
așa de regulat și determină o crescere a organului atât de unitormă, în 
cât ezitațiunea devine mare pentru a deosebi acestă graviditate fibrosă de o 
graviditate reală. Ei bine, daca având mâna aplicată pe tumoră şi vom simți 
mișcări caracteristice aparținend fetului, ori-ce îndoială dispare. 

Kistii idatici al ficatului se diagnosticâză după frecarea caracteris- 
tică numită fremisment. Dînsa se comunică mâinei aplicată pe tumoră. 

In fine, avend mâna pe tumoră, să nu uităm a ne da sema de 
greutatea relativă ce dinsa ar poseda. Tumorele maligne ale testiculului 
și scrotului precum şi ale mamelei, se caracterisă printr'o greutate mult 
mai mare în raport cu volumul lor. 

II). Când punem în joc numai degetele mâinclor, explorația ce ob- ținem” pârtă numele de Palbaţie și percusie. 
Prin palpaţie controlăm încă odată ce am constatat prin simpla 

aplicare a mâini. In special însă ne propunem a căuta —prin presiune al- 
ternativă a degetelor aplicate in dou& puncte opuse și apropiate ale _tu- 
morei—-dacă conținutul să&ă e lichid, consistent sati solid. In casul întâi, în momentul când apesăm întrun punct cu un deget, cel-alt care rămâne 
fix, sufere o lovitură tindend a '] ridica în sus. In casul al doilea, fe- nomenul e mai puțin pronunţat, iar în al treilea lipsesce cu totul. Sunt 
o mulțime de procedee și detalii în acestă privință. Se găsesc însă descrise în primul volum (1). 

Ul) Mai există un alt mod de a face palpația și pe care o numim mixtă. Aplicăm întrega față palmară a mâine sai degetelor pe o por- 
DI 

(1) Vedi vol. [, cap. Abces,
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țiune cât de întinsă a tumorei. Pe un punct diametral opus, exercităm 

o lovitură bruscă cu două degete a celei alte mâini, dând ceia-ce se 
numesce un bobârnac. Daca tumora e lichidă, mâna opusă simte o tran- 

smisiunea analogă ce ar produce lovitura unui val de apă. Acest 

fenomen se produce în casuri de acumulări de lichide în cavități 

mată, precum e peritoneul, kistii ovarului, kistii idatici ai ficatului, etc., 

Ascita formâză afecțiunea de predilecție ce servă elevilor ca practică. 

Kistii ovarului, numai prin percepțiunea acestui fenomen, pot fi la sigur 

diagnosticați ca fiind uniloculari. 

IV) In fine, putem face palpafia şi numai ca 2402 stugur deget. Intr'un 

abces al faringelui, vom descoperi fluctuația printr'o apăsare bruscă cu 

indicatorul. In timpul acesta, respingend lichidul în lături, vom simţi pe 

pulpa degetului, în momentul când '] retragem, o ușdră lovitură numită 

«hoc en relour. Dînsa e semnul patognomonic al fluctuaţiei. 

Practicarea acestei explorații cu un singur deget, în cavitatea va- 

ginală sau în rect, se numesce fașeii. 

V) Palpaţia cembinală este cârd avînd un deget în vagin, aplicăm 
cea-altă mână pe abdomen. Apăsând ușor, vom căuta să percepem 

fluctuațiile din fundurile de sac vaginale, mobilitatea tumorilor saă ade- 

rențele lor, etc. 

VI) Mai există încă o palpaţie pe care o numim bruscă. Acâsta se aplică 

în special la articulațiunea genunchiului și anume în casuri de idartrosă. 

Lucrul se obţine în modul următor: membrul inferior fiind în extensiune, 

cu degetele mâinei aplicăm o lovitură bruscă pe rotulă. Dacă există li- 

chid în articulație, fața posteriâră cartilagin6să a rotulci se isbesce de 

condilii femurului și produce un sunet caracteristic. Fenomenul acestai 

portă numele de șocul rotulien și e patognomic al idartoselor. 
VII) Palpaţia laterală este iarăși specială, aplicându-se numai în casur 

de tumori. Dinsa are de scop a constata dacă tegumentele sunt saă nu a- 
derente de tumoră. Se procedeză în modul următor : cu indicatorul și 
policele apucăm din piele o suprafață mică și ne dăm sema de mobilitatea sati 
aderenţa sa. Velpeau a reușit prin acest mijloc să stabilâscă că tumorile 
maligne ale sinului şi în special cancerul, ait proprietatea de a contracta 
aderenţe cu pielea. Explorând-o după metâda indicată, constatăm că dinsa 
formeză nisce depresiuni sait gropițe, întocmai analâge cu acelea ce ne 
oferă o câjă de portocală. Acest semn, numit a lui Velpeau şi considerat 
ca patognomic, se numesce peau d'orange. 

VIII) Tot prin mijlocul -palpaţiei, fiind vorba de presența unui puroii 
vom căuta să ne dăm sma de consistenţa și composițiunea sa. Un pu- 
roii consistent și omogen, formeză una din calităţile puroiului lăudat de 
vechii autori și considerat ca de bună natură: pus bonnum et laudabile. 

    1 

i 
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Din contra, un puroiii seros, apos și murdar, va fi de rea natură. Când 
luând puroiii între degete, vom constata părticele sau fârămituri osâse, o- 
rigina sa e indiscutabilă — abcesul este ossifluent. 

Dar cine nu scie de câtă importanță este palpaţia ulcerelor? Șan- 
cărul îndurat își datoresce numele și ființa sea tocmai acestui fapt. Prin 
palpaţie dinsul ne oferă o duritate specială, ca și cum o bucată de carton 
sai de sgârciii ar fi introdusă la basa sea. Când acest lucru nu se con- 
stată, ulcerul este simplu, pur veneric, adică fără putere infectantă, 

IX) In fine, ca ultim mijloc de palpație, avem Presiunea direclă cu 
unul sai mai multe degete pe regiunea presupusă bolnavă. Morbul lui 
Pott la începutul s&i, se descopere prin acâstă apăsare pe apofisele 
spin6se. Ajungend la vertebra bolnavă, individul va exprima durere în . 
momentul âpăsărei, 

X) Dar în loc de un deget, apăsarea o putem exercita cu întrega 
mână. Bolnavul fiind culcat pe spate, imprimăm o lovitură bruscă pe talpa 
piciorului și în special pe călcâi. Vom determina la sigur o durere vie 
în articulația coxo-femorală, dacă individul ar avea coxalgie. Și numai 
prin mijlocul acesta numit presiune la distanţi, coxo-tuberculosa se pote 
recundsce la începutul s&ă. 

Când organele de explorat sunt profunde și inaccesibile, atunci 
recurgem la instrumente. Ele nu represintă alt-ceva de cât prelungirea 
degetelor nâstre. Ast-fel, explorăm bășica udului, farinxul, esofagul, sto- 
macul, uterul etc:, prin anume instrumente. Prin ele căp&tâm noțiuni ca 
și cum am fi introdus însuşi degetul în aceste cavități. Cu stiletul' ne 
vom da sema de lungimea şi adîncimea unui traject fistulos precum. și 
de presența unui glonte saii eschilă osssă, pe cari nu le putem atinge 
cu degetul. Tot pentru asemenea lucruri, în special pentru proectile, se 
inventase stiletul lui Nelaton şi aparatul lui Trouve. Adi nu mai sunt în 
uz. Sai înlocuit prin marea descoperire a razelor X. 

III. Percusiunea. Se obține aplicând mâna stângă sait numai un de- 
get pe regiunea bolnavă. Cu indicatorul mâine! drepte pus d'asupra 
exercităm lovituri succesive și întrerupte. Prin percusiune căutăm a ne da 
sema dacă în interiorul tumorilor sat a unor regiuni, există lichide, ga- 
zuri sau ambele de odată, după sunetul ce vom obţine. Când tumora 
e plină cu lichid sai formată din părți solide, nu percepem nici un 
sunet. Dinsa e mată. Matitatea este relativă sai absolută. In acest 
ultim cas, sensaținnoa este anal6gă ca și cum am percuta câpsa: /am- 
guam percusis femoris. Tumora e sonoră când conținutul stă e gazos. 
Amestecul de lichide și gazuri dă un sunet particular numit idro-aeric. 
Vom căuta să ne convingem în ce parte sonoritatea e mai exagerată
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și dacă dinsa e constantă or variabilă, dacă se pote înlocui prin ma- 

titate după anume posițiuni ce vom da tumorei sai bolnavului, etc. 

Când de exemplu, o hernie inguinală e cu totul mată, sonoră sait 

în parte mată şi sonoră, dinsa va fi un epiplocel, enterocel sai entero- 

epiplocel. Când intr'o tumoră lichidă a abodmenului, sonoritatea sai ma- 

titatea varieză după posițunea bolnavului, dînsa va fi la sigur o ascită. 

Când din contra matitatea remâne acceiaș, putem afirma uu Kist ovaric. 

Dacă tumora tot-d'a-una va remâne sonoră, putem bănui că dinsa apar- 

ține mezenterului, unei adipose difuse a țesutului celular subperitoneal, 

sail unei peritonite inkistate etc. In or-ce caz, variațiunea de sonoritate 
și matitate a unei tumori, exclude cu desăvârșire ideia unui kist ovaric, 
Excepțiunile sunt rari. Vom reveni. 

Când întrun flegmon al fosei ischio-rectale, vom constata prin 
pereusie o sonoritate exagerată, să fim siguri că în cavitatea abcesului 
S'ai introdus gazuri. Perforaţia rectului s'a efectuat. 

Percusia j6că un rol capital în tumorile abdominale. Numai prin 
mijlocul ei vom deosebi o ascită de un kist al ovrnului. 

Putem admite două feluri de percusiuni: una ordinară saă Super- 
ficială și alta specială saă profundă. 

Asupra acestei din urmă, voesc a atrage atențiunea. Se scie că 
semnul patognomonic al unui kist ovaric, este de a fi complect mat pe 
totă întinderea suprafeței sale. Să presupunem însă că, dintro împreju- 
rare Gre-care, una sait mai multe anse intestinale se interpun între tu- 
moră și păretele abdominal. Dacă în asemenea cas ne-am mărgini Ja 
o simplă percusiune ordinară sat superficială, am obţine sonoritate. De 
aci imediat am conchide la o ascită. Să presupnnem însă din contra că 
într'o ascită, ansele intestinale ar rămâne înapoiul mesei lichide. Atunci, 
iarăși printro simplă percusiune, am obţine matitate. De aci imediat 
am conchide la un. kist ovaric. Practicând însă percusiunea profundă, 
lucrul se schimbă. Acesta se face ast-fel: în punctul unde am con- 
Statat sonoritate, exercităm din ce în ce o presiune mai mare cu dege- 
tui, dând continuii lovituri asupra lui cu indicatorul mâne drepte. In 
casul interpunerei unei anse intestinale între păreţii abdominali și kist, 
observăm că sonoritatea descresce treptat pînă dispare cu desăvirșire, 
înlocuindu-se printr'o matitate absolută. Atunci îndoială nu mai încape: 
e vorba de un kist ovaric sai altă tumoră. Tot acelaș lucru vom obţine 
în cel alt cas, când adică intestinele r&mân înapoiul ascitei, Aci, cu cât 
percutăm mai profund, cu atât vom descoperi sonoritatea. Prin acesta 
vom afirma presența ascitei. 

Acâsta constitue semnul numit al lui Latwson-Tait. EL este de o 
importanță colosală. Explicaţiunea este ușdră. In casul I, apăsând cu 
putere pe tumoră, turtim ansa intestinală şi dăm de matitatea reală a 

    

| 
|



39 
  

kistului. In casul al II-ea, respindim lichidul din ascită prin apăsare, și ne 
apropiem de masa intestinală, Atunci descoperim sonoritatea adevărată 
atătân du-ne ast-fel natura afecţiunei. R&mâne însă bine ințeles, că vom 
uza şi de alte mijlâce speciale acestor afecțiuni. Dar asupra lor pentru 
moment nu ne putem opri. 

Cu acesta am terminat, aplicațiunea în chirurgie a celor două sim- 
țură, vedere şi fact. Ele de alt-fel sunt și cele mai principale. Restul este 
de o aplicațiune mult mai restrinsă. Astfel, 

II. Mirosul. De şi lucrul este respingetor, totuşi noi chirurgii, tre- 
buc să facem acestă abnegaţiune. Dinsa constă ca, scoțând degetul dintr'o 
cavitate pe care am examinat-o, să mirosim produsul rămas pe deget. 
Importanța e destul de mare. In adever, or cât de murdari ar fi secrețiunile 
uterine saii vaginale la o femeie, totuși ele nu vor avea acel mirossui 
generis displăcut și pătrundetor ce oferă cancerul, şi care confirmă _diagnos- 
ticul. Cei cari aii practica spitalicescă, imediat ce intră în salon, recu- 
nosc preseuța unei fistule vesico-vaginale, a unci fistule stercorale, “a 
unei gangrene etc. Mirosul de tîn uscat ce exaleză bolnavii coprinși „de 
ftisie sai septicemie cronică complicată de piemie, e tot ce pste fi mat 
caracteristic. 

Un puroii de bună natură; dicea “Boyer, are un miros mat plăcut ca 
acela al unei roze (1). Puroiul ulcerelor neglijate ale gambei ai un miros 
fetid pătrundător. S'a constatat chiar mirosul de amfiteatru în unele plăgi 
anatomice. Puroiul bubânelor în lepră, e dat ca exemplu de cea mai ori- 
bilă infecțiune. Puroiul din pustulele variolice, din amigdalitele foliculare, 
din abcesele 6selor necrosate, din abcesele gurei, anusului, basinului, etc, 
dai pe rînd produse de un miros insuportabil. Cine n'a simțit desgustul 
ce produce prin mirosul s&i urina coprinsă de fermentațiune amoniacală? 
Și cine pote sta lîngă o persână atinsă de acea nenorocită bslă numită 
ozenă scrofulosă (?) Vedem dar că simțul mirosului, chiar de nu am voi 
uza de dinsul, din causa repugnanţei ce am avea pentru lucrurile displă- 
cute, totuși trebue cultivat în sensul chirurgical. Putem trage din el multe 
fol6se. 

IV. Auzul. Se exercită, fie prin aplicarea directă a urechei nâstre 
pe regiunea bolnavă, fie prin intermediul stetoscopului. Dinsul devine ab- 
solut indispensabil în diagnosticarea anervismelor, pentru a percepe dife- 
ritele sgomote și sufluri ce formeză semnele patognomie a acelor afecțiuni. 

Examenul tumorilor abdominale este incomplect, dacă nu aplicăm 
urechia asupra lor. Sarcâmele ai un suflu fârte pronunţat. Suflul pla- 
centar, bătăile cordului și mișcările fatale, ne vor opri a întreprinde ope. 
rațiuni,” credendu-ne în fața unui kist al ovarului, 

  

(1) Vol. 1, pag. 11,
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V. Gustul. Cei vechi eraă atât de devotați, în cât nu se scârbiaii a 

gusta urina, puroiul și alte secrețiuni, pentru a se convinge de altera- 

țiunea lor. Adi însă, mijlâcele fisico-chimice și microscopice, ne dispen- 

seză de acest sacrificii. De altfel ar putea fi forte pericolos pentru noi, pu- 

tendu-ne infecta. Prin accident însă, puroiii saii alte produse pot să ne 

lovâscă în față sati în gură. Să prevenim deci acâsta, desbărându-ne de 

urâtul obiceiii de a sta de vorbă în timpul operaţiei şi a câsca gura! 

Acum când am terminat cu examenul amănunțit al regiunei bol- 

nave şi am profitat în mod complect de tot ce ne-a putut da simţurile 

nâstre, datori suntem ca în gândul nostru diagnostivul să fie deja stabilit. 
Acest diagnostic trebue să conție trei părți: una anatomic, alta nosol- 
logică și alta eliologică. 

Diagnosticul anatomic constă să arătăm în mod precis în ce anume 
regiune şi sistem se găsesce leziunea constatată. Diagnosticul nosologie 
va specifica natura și felul leziunei. Diagnosticul etiologic va arăta care 
e causa intimă ce a produs acestă leziune. De ex.: Eată o fistulă într'o 
regiune Gre-care, de pildă pe terțul inferior al câpsei. Noi în urma di- 
feritelor explorări și în special prin mijlocul unui stilet, constatăm că 
acestă fistulă ne conduce d'a dreptul pe os. Cu acesta am stabilit diag- 
nosticul anatomic arătând sediul leziunei care este os6să. După sensațiu- 
nea ce vom căptta cu ajutorul stiletului, vom stabili diagnosticul noso- 
logic, arătând că e vorba de o osteită rarefiantă sai condensantă. După 
acesta trebue să arătăm diagnosticul etiologic și anume care e causa 
acestei osteite? este dinsa de natură tuberculăsă, osteo-mielitică, sifilitică ? 
ține de presența unui corp străin precum ar fi un proectil sai vre-un 
sequestru? etc., etc. Alt exemplu: In fața unei fracturi, vom determina 
întâiă sediul anatomic arătând ce anume porțiune din os ocupă linia de 
fractură? își are locul pe diafisă, pe treimea inferidră, superidră, pe una 
din extremități, este dinsa intra sat extra articulară? După aceia vom 
stabili diagnosticul nosologic, arătând dacă fractura e tranversală, oblică, 
complectă, incomplectă, cu complicaţiuni, etc. etc. Iar în urmă vom arăta 
etiologia acestei fracturi, adică dacă dinsa a fost traumatică, spontanată, 
tabetică, sifilitică, cancerâsă, etc. Tot ast-fel fiind vorba de o tumoră, vom 
determina mai întâiti sediul anatomic, arătând în ce anume țesut se află. 
Este dinsa în piele, în țesutul subcutanat, aponevrosă, mușchi, tendâne, 
vase, nervi, periost, os, glande, ganglioni? Apoi vom pune diagnosticul 
nosologic arătând natura acestei tumori: dacă este un epiteliom, sarcom, 
lipom, nevrom, gomă, anevrism, etc., etc. lar în urmă vom căuta să 
găsim etiologia, arătând că bla se află sub dependința unei predispo,
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sițiuni ereditare, a unui traumatism sai sub influența unei diatese ori 
b6lă constituțională, precum ar fi tuberculosa, sifilisul, “arterio-sclerosa, 
artritismul etc. Dându-ni-se o tumefacție a regiunei genuchiului, după ce 
vom constata presența unei fluctuații în articulaţie, vom pune diagnosticul 
de lichid articular. Diagnosticul nosologic constă în a arăta felul acestui 
lichid, dacă e sînge, puroi saă simplă serositate. Cu alte cuvinte, dacă 
ne aflăm în fața unci emartrose, pioartrose sat idartrosă. In fine, vom 
pune diagnosticul etiologic. Prin el vom arăta origina emartrosei ca 
fiind de natură traumatică sat neoplasică. Dacă pioartrosa e de natură 
tuberculdsă sati infecțidsă. Şi în fine, dacă idartrosa e resultatul unei 
iritațiuni simple a sinovialei, a unei fongosități tubercul6se, a unei ble- 
noragii sau a unci infecțiuni sifilitice secundare. 

Cu acestea am terminat examenul regiunei bolnave, avend și diag- 
nosticul complect. 

R&mâne acum ultima parte a cercetărilor nostre, care are de scop 
examinarea amănunțită și totală a bolnavului. Acesta este de o impor- 
tanță colosală, căci de aci depinde etiologia diagnosticului nostru. Dinsa 
se resumă în a examina pe bolnav de la cap până la picidre. Nimic să nu 
remâie neexplorat, nimic să nu rămâie ne pipăit. | 

Acum trebue să fim severi și să trecem peste ori-ce scrupul. Vom 
păstra, bine înțeles buna-cuviință, dar vom căuta a vedea totul și a întreba 
de tote. | 

Procedăm întâiti a examina întrega suprafață a tegumentului ex- 
tern. Vom desveli treptat toracele, abdomenul, spatele, membrele supe- 
ridre şi inferidre, pentru a avea o idee justă de starea în care ele s 
găsesc. | 

Șciut este și cu prisosință demonstrat că agenții morbidi cei mai 
secreți din organism, se descoperă graţie unor erupțiuni cutanate. Aces- 
tea sunt representate, fie sub forma de eriteme, papule, plăci, vesicule, 
bule, pustule, squame, ctc., etc. 

Nu mai vorbim de sifilis ale cărei erupțiuni cutanate sunt clasice 
și cu alterațiuni concrete. Sunt alte procese morbide, precum tubercu- 
losa, cancerul și afecțiunile ulterine, cari se manifestă printr'o simplă 
culdre specială a pielci. Ast-fel alterațiunile ficatului dai pete pe torace 
și în special pe pleopa superidră a ochiului (xantelasma). Tuberculosa 
se manifestă și dinsa prin acea erupțiune caracteristică pe torace, numită 
pitiriasis versicolor. In adevăr, de şi acestă afecțiune îşi are origina într'un 
parasit numit microsporom. furfur, totuşi individii tuberculoși prin r6ua
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nutrițiune a tesuturilor şi transpirațiunile lor profuse, favoriseză fixa- 
rea și desvoltarea parasitului. Cachexia cancerâsă ni se arată prin acea 
coldre galbenă de pai. Bâla lui Adison printr'o colsre bronzată şi 
generală a întregului tegument. Femeile însărcinate capătă o colâre spe- 
cială a feţei representată prin pete livide, aşedate pe frunte, obraz, gât, 
și în jurul mamelnelor. Femeile cu afecţiuni cronice ale uterului 
și anexelor adesea le vedem cu întrega față copleșită de asemenea pete. 
Fle le daii aspectul ca și cum ar fi acoperite de o adevărată mască. 
Acestă chloasmă (/doaawv păli, a înverdi) constituie ceiă-ce se numesce 
mască uterină. Diînsa formâză pentru noi un semn prețios în stabilirea 
diagnosticului, 

Nu e eu putință a insista asupra tuturor erupţiunilor cutanate. Acesta 
ar fi a recapitula întrega dermatologie. Vom trece deci peste dermati- 
tele medicamentâse și traumatice. Ne vom opri însă numai la cele produse 
de beladonă, bromur, iodur şi balsam de copaiii, ca fiind mai frecuente 
și mai importante pentru noi. 

Frupţiunile de beladonă se presintă sub formă de plăci eritema- 
tose, Ele apar de obiceiii pe gât, față și pept. Se observă forte des la 
copii, când li se administreză acest medicament chiar în cantități mici. 
Une-ori copleșind tot corpul, ele se impun drept scarlatină, aducând mare 
alarmă și perturbare în familie. Asemenea erupțiune se constată și pe 
adult. Sunt femei cokete cari, pentru a-și face ochii mari prin dilatarea 
pupilelor, își aplică emplastru beladonat pe abdomen. Ele pot fi cuprinse 
de acestă erupţiune. Deci, de nu suntem preveniți, ne pote expune la dife- 
rite erori. Aceste erupțiuni apar fără febră, fără mâncărime și fără des- 
quamaţiuni. Se însoțesc însă de uscăciunea gâtului, de dureri de cap și 

„ dilatarea pupilelor, 
Ingestiunea sărurilor de brom și iod. In afară de erupțiunile ac- 

neice și chiar furunculse ce apar pe față, torace, spate, etc., sunt unele 
ce se arată sub forma de papule. Ele ai fârte multă asemănare cu 
sifilideie, mai ales când ocupă câtele, genuchii, gambele și faţa dorsală 
a mâinilor. Balsamul de copai dă erupţiuni torte întinse. Ele ocupă mâi- 
nile, picidrele, braţele, genunchii putendu-se chiar întinde peste tot cor- 
pul. Acestă erupțiune papulbsă de un roșu-deschis semnând cu pel- 
teua. de ccăze, se însoțesce de mâncărimi ce une-ori devin insuporta- 
bile. Prin acâsta nu putem noi descoperi pe un blenoragic ce ar voi 
să-și ție ascuns păcatul? Sait nu vom cruța pe individ de a-l supune tra- 
tamentului antisifilitic, pe când în realitate, dinsul e simplu blenoragic? 

Arsenicul ne dă și el erupţiuni papulâse pe față, gât și alte re- 
giuni, luând une ori forma de rash erisipelatos. In fine, usagiul de opiă, 
cloral, morfină, chinină, precum şi injgerarea unor alimente și în special



43 

  

trufandalele sunt capabile a se însoţi de diferite erupțiuni papulâse, -ve- 
siculose sai simple eriteme. T6te trebuesc cunoscute, pentru a nu se 
aduce nici o confusiune în spiritul nostru. Să nu luăm de exemplu o ur- 
ticarie drept manifestare sifilitică, etc. etc. 

Terminăm cu acest capitol, atrăgând atențiunea asupra diferitelor 
coloraţiuni ale pielei de natură profesională, sati în urma aplicărei directe 
a diferitelor substanţe iritante. Aci intră arnica, muștarul, untul de cro- 
ton, anilina, coralina, fuxina, etc. Se dice că un profesor, a făcut o 
lecţiune forte frumâsă asupra unui cas rar de scarlatină pe un adult. 
Dar pe când elevii erai mai atenți, iar profesorul mai încăldit, tabloul de 
o dată se schimbă. Se descopere în adevăr că acea colâre a tegumen- 
telor, era de natură profesională. Bolnavul avea profesiunea de boiangii. 

Trecem apoi la examenul altor leziuni ale pielei. Aci vom examina 
cu multă atenţiune, dacă bolnavul presintă dre-cari cicatrice. Sediul, 
forma, coldrea, subțiimea, grosimea, mobilitatea sati aderenţa lor, va fi 
de mare folos. 

Tâte aceste lucruri în adevăr, sunt de o importanță mare. Ele ne 
vor arăta starea diatesică oră constituțională a bolnavului, iar consecutiv 
ctiologia bâlei. Nisce cicatrice profunde, aderente, arată în general o su- 
purațiune veche şi prelungită. Cercetând origina lor, vom descoperi tu- 
berculosa. 

Cicatricele sifilitice aă caractere proprii, grație cărora tot-d'auna le 
vom recunâsce. Ele sunt remarcabile prin coldrea, forma, întinderea şi 
sediul lor. Cicatricele sifilitice de o culdre arămie, de șuncă afumată, 
sunt în general largi şi cu forme determinate. Ele pot fi rotunde, poli- 
ciclice, serpiginose, circinate sai în formă de buchet. Sediul lor de pre- 
dilecţiune este fața anteridră a gambelor, regiunea lombo-fesieră, regiunea 
genitală și crurală posteridră. Ele ne arată tot-d'auna vestigiul unei 
erupțiuni specifice, ce s'a petrecut într'o epocă mai mult sati may puţin 
depărtată. Dar există nisce cicatrite descrise de Parrot, a căror impor- 
tență e din cele mai mari. Ele se găsesc pe regiunea lombară și fisieră. 
Sunt așa de mici în cât abia reuşim să le descoperim. Pentru acest 
cuvint, Parrot le numesce cicatrice fruste, punctiforme, sărăcăcidse, răi 
formulate. Dar tocmai caracterul acesta negativ le dă o importanță mare. 
După Parrot, ele arată o vechime forte mare a unei leziuni sifilitice. 
Ele formeză semnul patognomonic al sifilisului ereditar tardiv. 

Există însă anomalii. | 

Deja în vol. IL am ar&tat importanţa acestui lucru când am vorbit de 
leziunile tuberculdse ale pielei. Reproduc următârele linii, împreună cu 
figura ce am dat. Acâsta pentru a ne convinge o dată mai mult, de marele 
folos ce puţem trage, examinând cu deamănuntul pe bolnav. lată cuvintele
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textuale, (1) Trebue să mărturisim că une-ort leziunile tuberculâse a 
atât de mare asemănare cu cele sifilitice în cât, fără alte leziuni concomi- 
tente, diagnosticul pâte deveni imposibil. Lucrul este clar, mai ales când 
afecțiunea ocupă regiuni neobicinuite ale sifilisului, ci mai mult acelea a 
tuberculosci. In adevăr, o gomă situată pe faţa dorsală a piciorului, e mai 
proprie tuberculosci ; și cu tote acestea în casul arătat în fig. 31, dinsa 
era sifilitică. Dar faptul acesta s'a confirmat prin descoperirea altor le- 
ziuni sirilitice, representate prin tubercule serpiginâse, situate pe copsă 
și. genuchi. De alt-fel vindecarea prin iodur de potasium luat la inte- 
rior, a dat o dovadă și mai mult de natura bâlei, confirmând vechiul 
adagiii:- Curatio naturam morbcrum ostendit. 

  

kig. 31. —. Gomă sifilitică a feţei dorsale a piciorului (personală). 

După ce am examinat tâtă suprafața tegumentului, să nu uităm 
a ne opri asupra unghiilor. Acesta iarăşi este de mare folos. 

Vom examina deci cu atențiune aspectul şi diferitele leziuni ce 
ne oferă aceste organe. Vom căuta să deosebim alterațiunile provenite 
din traumatisme sai alte accidente, pentru a ne fixa asupra celor de 
natură pur patologică. Există în adevăr o deformaţiune a unghiilor fârte 
important de cunoscut, numită onicogrifosd. Dinsa e representată fie sub 
formă de măciucă, de linii profunde transversale, de o creștere dem&- 
surată etc. Faptul este că aceste deformaţiuni pot lua aspectul de ghiare 
sai come de berbec, de unde și numele ce li sa dat. Altă dată în 

(9 Vol. IL, pag. 192—19%,.
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loc de o consistență 'peste măsură cornată, unghiile pot deveni fragile. 
Ele pot chiar să cadă în mod spontanat. De sigur niște asemenea altera- 
țiuni sunt de cea mai mare importanță. Azi e bine demonstrat. că tâte 
aceste leziuni. sunt direct sub dependinţa leziunilor nervilor trofici. Din- 
sele formeză adesea elementul cel mai preţios de diagnostic al bslelor 
nervâse. Dar cine nu cunâște semnul patognomonic al ftisicilor? EL este 
ar&tat prin forma specială de măciucă ce iati unghiile. Forma acâsta a 
rămas şi adi clasică. Dînsa e cunoscută sub numele de unghii hipocra- 
tice, după numele celui mai profund spirit de observaţie ce a existat — 
Flipocrat. 

Sifiligrafii, aii descris şi stabilit adesea-ori diagnosticul unui sifilis 
ascuns, numai după leziunile caracteristice ale unghiilor. Medicina le- 
gală și psihiatria sunt pe cale a trage cel mai mare profit din studiul 
unghiilor. Deci onicologia e menită a juca un rol important în medicină 
și chirugie (1). 

Vom termina cu tegumentul prin examenul părului. După calită- 
țile sistemului pilos, după abondența sai penuria lui, după căderea pre- 
matură și definitivă or tardivă dar pasageră, ni se vor arăta individii die- 
tesici sai constituţional. Un artritic e un om gras și cu aparență de 
voinic, burtos dar Pleşuv. 'Tuberculosul e om slab, ofilit, uscat, dar cu 
gene mari, sprincene late și grâse. Femeile tuberculâse de multe ori 
sunt cele mai împodobite cu frumâse și lungi plete. Și daca ele nu 
atiraă pînă la pămînt, de sigur le bagă pe dinsele în pămînt. Dar acâsta 
nu trebue luat în mod absolut. Sunt în adevăr 6meni fârte păroși 
fără a fi tuberculoși. De aceia s'a și stabilit că omul păros e sai prea 
sănătos sait ofticos: homo pilosus aut libidinosus aut bacilosus. 

In fine, căderea părului sai sprincenilor ne arată fie un sifilitic fie un 
artritic. Deosebirea este că în sifilisul constituțional, căderea părului vine 
la or-ce etate, și se produce în cantități masive. Bolnavul de odată se 
vede fără sprîncene. El este desesperat, că la fie-care peptănătură r&- 
mâne cu șuvițe de păr în mână. Acâsta este alopecia. Numele s'a dat 
prin analogia schimbărei saii mai bine zis a căderei părului la animale 
în timpul primăverei. In specie sa asimilat lucrul cu căderea părului la 
vulpe (ză zs$=vulpc). 

Nu este însă tot ast-fel cu.ceia-ce se petrece cu un artritic saă în 
casul cel mai ușor cu un erpetic, Etă ce am spus în al II-lea volum al 
meit de chirurgie (2). Tabloul erpeticului dat de Lancereaux este: om 
uscăţiv, nervos, iute, alergător, activ daca nu cade în ipochrondie. Des- 

  

(1) Vedi vol. II, pag. 212—213, 

(2) Loc. citat. pag. 183,
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voltarea organismului încă nu s'a terminat şi deja fenomenul bătrineţe 
apare. Maii întâi vine un fel de pitiriasis (mătreța) a pielei capului. 
Dinsa aduce etrofia bulbului pilos şi finesce prin a determina căderea 
mai mult sai mai puţin complectă a părului din regiunea anteridră şi 
superioră a capului. Acestă calviție ce se arată chiar la etatea de 20 ani 
este limitată numai in regiunile sus menţionate. Ia părțile laterale și la 
baza craniului există o corână de ptr. Dar şi dinsa albită în mod pre- 
natur. 

După ce am isprăvit cu tegumentele şi anexele lor trecem apoi 
la explorarea ganglionilor. 

In special ganglionii inguinali sunt aceia cari ne arată în mod pre- 
cis natura unei ulcerațiuni a glandului. Când acesta nu mai există, ne 
descopere gradul de infecțiune ce a avut. 

In adevăr, manifestaţiunile sifilisului asupra ganglionilor se găsesc în 
tâte periddele sale. In perida primară, ganglionii urmăresc șancărul, 
zicea Ricord, ca și umbra pe om. 

Noi am adăugat în al II-lea volum (1),că bubonul e cel mai mare 
vrăjmaș al şancărului. Dînsul îl descopere când e ascuns şiă dă de urmă 
când a dispărut. Prin el putem să descoperim punctul de aperațiune 
sait mai bine dis organul prin care bolnavul a păcătuit. 

Un șancăr al organelor genitale, al anusului, câpsei, perineului ctc., 
dati ganglioni inguinali interni, externi sai crurali. 

Mi-aduc aminte când eram la Paris, că am observat un bolnav în 
serviciul Prof. Fournier. Dînsul avea o ulcerație suspectă pe câpsă. Numai 
existența unui ganglion crural a descoperit natura acestei ulcerațiuni. 
Era în adevăr un șancar indurat. Bolnavul a declarat că în momentul 
unei petreceri făcută î in costumul lui Adam, dînsul a ţinut femeia cu şe- 
dutul pe cpsă. In acest moment dinsa i-a inoculat sifilisul. 

O ulcerațiune a buzei, a limbei etc., ne va face să bănuim natura 
ci șancrâsă, după ganglionul sub-maxilar ce vom constata. Sai diag- 
nosticat ca atare chiar ulcerațiuni specifice ale feței, numai prin exis- 
tența unui ganglion preauricular. 

Vedem deci că din relațiunea ce există între bubon și șancăr pu- 
tem precisa și gradul de perversiunc al simțului omenesc, în casul de 
deviațiune de la calea normală. 

Nimic în adevăr nu justifică mai mult aforismul lui Ricord;, On est 
punit par oi bon a piche de cât acestă relațiune strînsă între şancăr şi 
ganglion. Dar ce e mat mult, prin ganglioni noi vom arăta bo'navului 
spre marea sa mirare, corpul delictului. Vom stabili în mod matematic lo- 

  

(1) Loco citat 244 şi următârele.



47 

cul ce a octipat şancărul. Și acesta numai conducendu-ne după drumul 
cunoscut al limfaticelor. 

Dar cari sunt caracterele după cari putem cunâsce acești ganglioni 
sifilitici? Reproduc lucrul din vol. II al meă. 

I) Ganglionii sifilitici inguinali se găsesc de ambele părți. Sunt însă 
ceva mai desvoltați în partea corespondentă a ulcerului. 

II) Tot-d'a-una e primul grup ganglionar care e prins. 
II) Toţi ganglionii regiunei sunt măriți de volum. Acâstă adenită 

poliganglionară, constitue ceia-ce Ricord a numit pletada sifilitică. 
IV) Un fapt de cea mai mare importanță este, că în acest conglo- 

merat, ganglionii sunt cu totul separați unul de altul, absolut fără cea 
mai mică aderență. Dinşii se pot numerota cu cea mat mare înlesnire. 

V) Lipsă totală de cea mai mică durere saă reacție inflamatorie. 
Nică odată ganglionii sifilitici nu supurează afară de rari excepțiuni și 
anume când intervine diatesa scrofulâsă. Acestui fapt Ricord i-a dat 
numele de scrofulat de verolă. 

VI) In mijlocul acestei pleiade tot-d'a-una vom constata un ganglion 
mai mare, El e primul de unde începe lanţul. Crescerea sa de volum pre- 
vine probabil din causă că el a fost cel întâit copleșit. Acest ganglion 
sa numit de Ricord gangliou anatomic sai ganghon planetă. Dînsul 
fiind mai mare ca toți cei-l'alți din regiune, ar representa în mod figu- 
iat pe un prefect în districtul săi. (Prefet de Laine). 

VII) Tenacitatea acestor ganglioni la regresiune este colosală, In- 
durația sa constatat chiar după 7 ani. Acâsta constitue după Fournier 
un semn postum al șancărului, iar după Ricord uu martor, ce tot-d'a-una 
trebue consultat în chestiune de sifilis. 

Dar importanţa explorărei ganglionilor e și mai mare când dinșii 
nu se găsesc în regiunea inguinală. Atunci vom cerceta ganglionii epi- 
trocleeni, saă cei axilari. Cu deosebire ganglionii cefei, găsindu-i cu ca- 
racterele sus indicate, constitue un semn sigur al sifilisului. Dînșii repre- 
sintă precum dicea Ricord, Pulsul sifilisului. (Le pouls de la syphilis). 

Cu totul alte caractere ne vor oferi ganglionii de natură tuber- 
culosă. Rar dinșii sunt isolați, precum am constatat în cei sifilitici. Chiar 
în casul cel mai simplu și anume în prima lor periddă de desvoltare 
aceşti ganglioni sunt numiţi între ei prin nisce cârde rigide. Aceste lan- 
țuri nu sunt alt ceva de cât o infiltraţiune a vaselor limfatice intermediare, 

Nisce asemenea porțiuni îndurate, dar întrerupte de părți moi s'ati 
comparat cu tije de lulea, sfărimate în mici bucăți și puse cap la cap. 
Semnul acesța e tot ce pâte fi mai caracteristic. In special se constată 
pe cordonul spermatic în tuberculosa testiculelor. 

Tendinţa însă a ganglionilor tuberculoși este de a se reuni între
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"dînșii, de a forma un singur corp și de a suprima ori-ce mobilitate. 

Pielea devine aderentă, iar mișcările se produc în masă abia putând alu- 

neca pe aponevrosă. Acesta formâză ceia-ce se numesce pachet ganglionar. 

In fine, în imensa majoritate a casurilor, invers ca cei sifilitici, 

ganglionii tuberculoși supureză și dai loc la fistule interminabile. 

Explorarea ganglionilor limfatici în afară de aceste diateze se im- 

pune când e vorba a confirma diagnosticul tumorilor maligne. Nu există 

cancer al mamelei, al buzei, al limbei sai al ori-cărei alte regiuni, fără 

resunet asupra ganglionilor corespondenți. S'a arătat existența ganglio- 
nilor chiar în regiuni cu totul depărtate de organul atins. Ast-fel s'a 
găsit ganglion supra-clavicular stâng, însțind un cancer al uterului. Ca- 
racteristica lor este a avea o indurațiune pietrâsă, o iregularitate 
a suprafeței lor, o tendinţă iresistibilă la aderențe. Dar mai pre sus de tote 
propagarea la regiunile profunde. Dinșii trebuesc căutați cu multă răb- 
dare și să nu ne grăbim la afirmără negative. Practica a arătat, şi noi 
trebue să scim că, în casuri de tumori în special maligne, ganglionii 
există chiar când nu-i găsim. Când constatăm unul ei sunt mai mulți, 
iar când sunt mai mulți, sunt numeroși. 

După ce -ast-fel-am examinat întregul tegument extern și ganglionii 
trecem la explorarea sistemului locomotor. | 

1) Oasele. Cel dintâii lucru va fi să examinăm cu minuțiositate 
craniul. Aci putem descoperi leziuni vorbitâre de sine. Unele de- 
formațiuni sunt atât de importante, în cât ele Singure sunt suficiente 
pentru a. nc trăda pe un sifilitic, în special ereditar. Deformaţiunile cra- 

- niene sifilitice îşi ai sediul de predilecţiune pe frunte, căreia îi dă o 
formă cu totul particulară. Se scie că o frunte provădută cu o curbură 
și proeminență moderată, eonstitue fruntea înțelepciunei și a inteligenței. 
Acâsta este fruntea olimpiană. La un sifilitic, curba normală devine mai 
largă, aşa că fruntea ia un aspect cu totul vertical, teșit. Altă dată fruntea 
capătă o procminență exagerată înainte ca şi la idrocefali. Une-ori în 
loc de o proeminență, există dou. Ele aă de ordinar sediul pe părţile 
laterale ale frunţei.. Aceste ridicături s&m&nă mult cu bosele traumatice. 
In general, ele sunt circulare și. sunt formate câte o dată de osteofite 
sati de o ipertrofie parțială a osului. In ori-ce cas, forma acesta represintă 
fruntea boselată sifilitică. în fine, acestă ipertrofie în loc de a fi isolată 
și parțială, dînsa devine totală şi generală. Atunci ocupă întrega suprafață a 
frunței. Resultatul va fi că fruntea se va desvolta în sus și de fie-care lature 
în mod egal. In acest cas dinsa formâză ceia ce se numește fruste pătrată. 

„Dar în afară de aceste leziuni manifeste. și cari isbesc ochiul, mai putem 
întilni pe craniă și alte semne. Ele însă fiind ascunse de podâba capu- 

„ui, de frumusețea părului, vor trebui. căutate ca multă îngrijire pentru a
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le putea descoperi. Vom introduce deci cu complesență degetele pe sub părul bine aranjat Și peptănat al indivului. Prin acâsta vom căuta a ne convinge dacă nu descoperim alte mici ridicătură sai boselură, fie pe regiunea extremă a frunței, fie pe 6sele parietale. Să împingem examenul mai departe și să mergem cu plimbarea mâinei pe suprafața cra- niului. Vom simți o mare satisfacțiune, dacă vom descoperi o lărgime manifestă a acestei bolți. In adevăr, putem întîlni bose parietale escesiv de proeminente şi separate printr'un sghiab profund. Ele vor da capu- lui aspectul unui cranii fetal. Forma acesta caracteristică sifilisului, s'a comparat în glumă cu o pereche de buci sau fese. Cu timpul și în special la adult dinsa dispare. Craniul însă remâne cu o lărgime demăsurată. Faptul acesta pentru noi ne va fi de mare importanță. El ne arată ur- mele unci infecțiuni specifice. Une-ori asemenea ipertrofii nu se constată de cât într'o parte. Atunci tâtă simetria craniului e schimbată. In fine, vom fi atenți asupra ori-cărei exostose ce vom întâlni pe suprafața cra- niului. Examinând şi dând interpretațiunea cuvenită, nu vom regreta de exploraţia ce am făcut. 
Cele ce am vEdut că se petrec pe cranii, putem constata și pe restul scheletului. Vom găsi şi aci aceleași tumefacțiuni și deformaţiuni os6se, cari le vor schimba cu totul aspectul „și forma lor fisiologică. Oasele atinse de asemenea producțiuni vor deveni maj ipertrofice, mai gr6se şi cu incurbaţiuni, ce le vor depărta forte mult de tipul normal. Acele deformațiuni pot ocupa extremitățile sat corpul 6selor. În casul întâiii vom vedea malcolele picidrelor, ale cotului, ale antebra- țului mult mai umflate, ipertrofice, proeminente, dând un aspect parti- cular regiunei. Acelaș lucru ne vor presenta extremităţile câstelor, cari grație acestor noduli iaă aspectul cu totul al unor mătănii. 
Când diafisa 6selor se găsesce atinsă, atunci 6sele lungă sunt de preferință copleșite. Aci intră tibia, cubitul şi umărul. 
Tibia mai ales este organul de predilecțiune al sifilisului. Vom găsi acest os forte adesea mult mai mărit de volum, mult mai ipertrofiat Și cu o mulțime de ridicături pe suprafața sa. In urma acestor lucruri osul tibia își perde cu desăvârșire forma sa regulată. Mese compacte fârte neregulate și cu multe noduri se depun pe suprafața sa. In special cresta tibiei oferă asemenea ridicături. Pe disa plimbând degetele, vom căpăta sensațiunea ca și cum sub piele ar fi aședate nisce nuci. In ca- surile cele mai atenuate crâsta tibiei ne va oferi nisce creneluri întoc= mai ca dinţii de ferăstrăi. Acesta iarăși formeză semnele caracteristice ale sifilisului. 
După tibia, osul care trebue bine explorat este clavicula. Aci, exostosele sifilitice își ai sediul lor de predilecțiune. O ridicătură osâsă 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 
4
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în acestă regiune repede ne va fixa atenţiunea. Să cercetăm însă dacă acestă 

exostosă nu va fi resultatul altor cause, ca de esemplu un calus în 

urma fracturci, etc. 

In fine, vom examina scheletul toracelui pentru a vedea dacă nu 

constatăm acea turtire laterală cu proeminența sternului, dându-ne ceia 
ce în patologie e cunoscut sub numele de piept de găină. 

Nu este locul a discuta rolul rachitismului în tote aceste defor- 

maţiuni şi incurbațiuni ale 6selor. Destul este a spune că după unii, 
și acesta nu e de cât o modalitate a sifilisului ereditar. 

II. Examenul mușchilor. Un ochit exersat, imediat observă dispro- 
porția între un mușchi normal și unul patologic. Vom căuta deci a ne 

convinge prin diferite mijlâce de starea sa ipertrofică, atrofică, degene- 
rată, de contractură or paralitică. Vom uza, în cazuri speciale, de dina- 

mometru. Acesta pentru a constata forța musculară a unui membru în 

compabetica acu cel alt. In fine, vom recurge la curente electrice după 

pr Ve: stabilit în volumul Îl, pentru a vedea gradul lor de 

tracţuitate copiteacijtaţe     
                lare din jurul unei articulații formeză semnul pato- 

ilor albe. Atrofia deltoidului e caracteristică periartri- 
tei scăpulo- -umelal. Leziunile nervului circonflex se însoțesc la sigur de 

atrafia deltoiduilui. De aceia în fracturile sai luxaţiile umărului, vom ex- 

plora cu multă atențiune sensibilitatea regiunci. Prin acesta vom prevesti o 

asemenea atrofie, causată prin contusiunea saii compresiunea nervului cir- 

conflex. Prin ea vom împedica pe bolnav a ne face pe noi r&spun- 

dători de paralisia membrului s&ă. O exploraţie metodică a muschilor 

va fi de mult folos cu privire la existența gomelor ce tot-d'a-una sunt 
de natură sifilitică. In particular muschii braţului și posteriori ai gam- 
bei sunt sediul de predilecție al acestor gome. 

In fine o contractură bruscă a mușchilor ne arată o stare isterică 
a individului. Una lentă și progresivă o alterațiune a axului cerebrospi- 
nal, ctc., etc. | 

Il. Examenul articulaţiilor. Aci vom căuta a ne convinge de inte- 
gritatea mișcărilor, de trosniturile anormâle, de presența de lichide or 

corpi străini. Tâte ai importanța lor în stabilirea diagnosticului etiolo- 

gic. Ele ne arată stările diatesice or constituționale ale individului. La 

isterici, după cum vom vedea, există niște trosnituri exagerate și enorm 

de sgomotâse în articulaţii.Ele se produc adesea după voinţa individului 

și după anume posițiuni. La un reumatic din contra, asemea trosnituri 
se manifestă în momentul când voesce să se scâle și să umble. La 
o pers6nă atinsă de artrită uscată, le percepem atât noi cât și bol- 

(1) Vol. II, pag. 447—457.
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navul în or-ce moment și fără nici o distincțiune. Ne vom opri de ase- menea asupra durerilor articulare. Este știut că aceste artralgii, au anu- 
mite caractere după cum vor aparține gutei, blenoragici, reumatismului, 
sifilisului, etc., lucruri ce vom vedea la locul competent. 

Dar fârte adesea în jurul articulaţiilor vom găsi traecte  fistulese. 
De origina lor trebue să ne dăm scma. Nu insistăm asupra tutulor 
fistulelor ce! deja am descris în vol. Î. Vom arăta numai acest lu- cru, că după sediul unui traject fistulos putem prezice leziunea cu care avem aface. Este destul a reaminti legea stabilită de Charpy. Dupe acestă lege sifilisul iubesce țesutul osos compact, unde nu există vitalitate multă; stafilococul osteomielitei din contra, preferă bulbul osu- 
lui, adică unde e viață multă, iar bacilul tuberculosei termenul medii și deci țesutul spongios. Prin urmare, numai după sediul trajectului vom 

  
Fig. 32. — Sediul traiectelor fistulâse în raport cu natura leziunei (personală). 

deduce imediat daca e vorba de o fistulă sifilitică, tuberculosă sali os- teomielitică. Dar lucrul acesta “1 vom vedea în cursul lucrării, Totuși dai aci fig. 22 care e destul de demonstrativă. a 
Trecem acum la examenul tubului digestiv. Ac&sta o vom face înce- pend cu buzele și terminând cu anusul.
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Buzele scrofulosului vor avea o culdre roză. In special cea supe- 

ridră va presenta o grosime manifestă în totalitatea ei sau sub forma 

unui burelet. 

De la buze vom procede la examenul amănunțit al mucâsei bu- 

cale. Aci vom căuta a descoperi diferitele plăci aparținend fumătorilor, 

manifestaţiilor secundare ale sifilisului sai ulcerațiunilor tuberculdse. 

Limba se va examina în mod fârte atent, cu ochii şi pipăitul. Prin 

acești agenți vom descoperi pe sifilitic, artritic sau tuberculos. O limbă 

ce va oferi largi spintecături sai noduli în groșimea sea, constitue limba 

lui Clarcke sati Fournier. Dinsa formeză semnul patognomonic al sifilisului 
terțiar (limba lui Fournier), Plăcile psoriatice sunt preludiul unui cancer. 

In fine, micile exulceraţii cu sămînţări înprejur, formeză sigiliul tuber- 

culosului. 

Importanţa examenului limbei există de o dată cu medicina. Prima 
vorbă rămasă clasică și populară ce sa transmis din tată în fii în fa- 

milia medicală, este a dice bolnavului score limba. Pe limba bolnavului 

medicul citesce stările sale interidre. Pe limbă e scris febra, turburările 

gastrice, cele pulmonare, jena în circulația bilei, starea de anemie sai 

slăbiciune etc. Uscăciunea sa nearată afecțiuni febrile și supurațiuni pro- 

funde, Descuamarea epiteleului cu un deposit roșu și lucitor este pro- 

priă turburărilor gastrice. Depunerea unui exudat subțire și alb arată 

anemia bolnavului. Un deposit gros și colorat în galben ne indică o 

turburare în circulația bilei, o stare icterică. In fine, presența unci cruste 

păstâse şi aderentă ce se întinde şi pe gingii, este semnul unor stări de 
desorganisare a sângelui, de cachexie a organismului. 

Forma și mișcările limbei iarăși trebuesc observate. O limbă tre- 

murătâre împreună cu buzele, ne arată o paralisie generală, o stare de 

alcoolism cronic a individului. In febrele cousumptive și cea tifoidă, 

limba devine scorojită, detormată, uscată și tare ca lemnul, formând 

limba de papagal. O limbă îngustă și cu virf, ne arată o stare cerebrală. 

Dispepticul va avea o limbă largă și rotundă cu fisuri și deposit alb pe 

dinsa. La tuberculos limba de multe ori e deformată la centru şi cu 

marginile ridicate. | 

Aimigdaleie acestea fiind apanajul sifilisului, vor trebui bine observate. 

Vom căuta a vedea dacă nu există mici plăci mucâse ori cicatrice mici 

și subțiri. Ipertrofia acestor glande ne arată diatesa scroful6să a indivi: 

dului. 

După ce vom examina farinxul și vom constata acea faringită gra- 

nul6să a artriticului, vom inspecta dinții pentru a ne da sema de in- 

tegritatea sai de caria lor. 
Odată cu acâsta vom privi şi pipăi gingiile pentru a constata sta-
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rea în care se găsesc. Intoxicaţiunea prin plumb dă acel lizerei caracte- 
ristic. Cea prin mercur, o umflare și o stare fong6să cunoscută de toți. 
Scorbutul nu exestă fără umflătura gingiilor și abondenta lor sângerare, 
Acesta, unită cu purpura emoragică constitue complectul bâlei. 

In fine, este sciut că mai ales la copii, una din causele cele mai 
apropiate a convulsiunilor, sunt gingiile atinse de inflamație sati alte 
procese. 

Percurgând esofagul ne vom opri la examenul stomacului și in- 
testinelor pentru a ne da bine sâmă de buna sai reua lor funcţionare. 
Vom pipăi, vom percuta tot traectul tubului digestiv, pentru a descoperi 
cele mai mici neregularități. Ajunși la rect, vom practica tușeul. Vom 
inspecta anusul pentru a ne da semă de presența emoroidelor, fisurelor, 
plăcilor mucâse, condil&melor saă a altor procese morbide. 

Vom căuta modul digestiunilor și vom analisa vărsăturile și ca- 
lităţile lor. Cele fecaloide sunt patognomice oclusiunilor intestinale. Can- 
cerele esofagului și ale stomacului ai vărsături caracteristice. Ele conțin 
alimente din ziua precedentă, saă pe cele imediat înghiţite, dacă vărsă- 
tura e bruscă. 

Ne vom interesa de modul cum se execută actul defecațiunei. Vom 
privi, de e cu putință, forma bolurilor fecale. Este ştiut că adesea după 
forma lor vom diagnostica stricturile sai cancerele rectului. Tenesmele, 
scaunele sanguinolente, sai emoragice, sunt de mare importanță, a fi sig- 
nalate. 

După aceia procedăm la examenul anexelor tubului digestiv. Rolul 
ce-l jâcă ficatul și splina în operațiunile chirurgicale este de netăgăduit. 
Stările acestor organe asigură succesul sati compromiterea ori-cărei 
operațiuni. Dar acest lucru se găsesce pe larg descris în primul mei 
volum. 

Aparatul respirator. Nasul va fi primul organ cu care vom începe. 
Examinăm cu atențiune nările și mucâsa, pentru a vedea starea în 
care se găsesc. Vom pune pe individ să resufle pe nas, spre a ne 
da semă de libera circulaţie a nărilor. Vom căuta să vedem de avem 
aface cu o ozenă. Vom observa diferitele deformațiuni caracteristice 
scrofuldsei sai sifilisului, pipăind scheletul organului. Prin ele vom 
căptta tot atâtea noțiuni folositâre. In fine, nu vom scăpa din vedere pe- 
tele ce putem constata pe tegumentul nasului, unele fiind caracteristice 
lupusului După ce ne vom opri la examenul laringelui procedăm la as- 
cultație și percuţia pulmonilor. Aci vom căuta a constata starea lor de 
elasticitate precum și buna funcționare a vesiculelor pulmonare. Vom 
indica cu precisiune sediul și întinderea matităței sati exagerarea sonori- 
tăței. Vom spune dacă am descoperit infiltrație, emfisem, precum. și
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ori-ce alte cracmente. Tâte acestea ne voi arăta sigiliul tuberculsei, 
artritismului sau alte manifestări diatesice or constituționale. 

Aparatul circulator. Leziunile cordului în raport cu tumorile abdo- 
minale sunt perfect demonstrate. Dar examenul cordului ne va ajuta și 

cu privire la cloroformisarea bolnavului. Un cord în degenerescență gre- 

s6să, cu bătăi lente și profunde, chiar dacă nu va presenta leziuni 

ale orificiilor, încă va forma o contra-indicație pentru cloroform. Cel 
puţin ne va face mult mai atenți și scrupuloși în usagiul s&ă. Câţi bol- 

navi n'ai cădut victimă acestei lipse de atenţiuni din partea chirurgu- 

lui. Câţi nai remas morți pe masa de operaţie sati sucombând câte-va 

ore mai tirdiă de sincopă secundară. 

Vom inspecta apoi circulația periferică. Individiă scrofuloşi posedă 

în general o stasă a circulațiunei vin6se. De aci aspectul; de cianosă, 

ce ne oferă extremitățile lor. La alcoolici este de toți cunoscută jena 

acestei circulațiuni. Dinsa se manifestă pe nas şi figură prin acea colâre 

specifică, numită cuperosă. Artriticii ati venele dilatate. Ei posedă varice 
pe membre precum și varicocel pe cordonul spermatic în diferite grade. 

Dar cine nu știe semnificarea dilatațiunei venelor abdominale în 
tumorile intra peritoneale? 

In fine vom termina cu aparatul circulator prin examinarea pulsu- 
lui. Aci ne vom convinge de calitatea și regularitatea bătăilor sale. O 
stare inflamatorie va avea resunet asupra pulsului. La cea mai mică bă- 
nuială vom lua temperatura bolnavului. Relaţiunea dintre temperatură şi 
complicațiile plăgilor se găsesce pe larg descrisă în primul meă volum, așa 
precum sunt sigur că nu se află absolut în nică un tratat din câte există (1). 

Cu ocasiunea luărei pulsului ne vom da semă de starea arterelor. 
Vom vedea dacă nu avem aface cu o arterie sclerâsă și vom determina 
natura ei. Acest lucru este tolositor nu numal pentru diagnostic, dar şi 
pentru intervențiunile operatorii, putendu-ne aştepta la emoragii, fie pri- 
mitive sau secundare. 

Sistemul nervos. Procedăm întâi, ca impresiune generală, pentru a 
a vedea dacă individul are stigmatele isteriei sai altor nevrose. Dacă e 
neurastenic saii dacă presintă fenomene ce stati în legătură cu leziuni 
reale ale axului cerebro-spinal. Ne vom da semă de gradul de iperes- 
tesie, anestesie, analgesie și alte diferite fenomene nervose. Vom uza 

în aceste explorațiuni, fie prin înțepături, prin instrumente speciale (es- 

tesiometru), aplicare de corpi caldi sai reci. Ne vom da sema de reflexul 
tend6nelor, de perceperea culorilor, etc., etc. Am arătat în destul efec- 
tul stărilor nervâse asupra traumatismelor și chiar a operaţiilor chirur- 

(1) Vol. I, pag. 485—522.
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gicale pentru a nu mai insista. Reamintesc că însuși operațiunea de 
emoroide, sa putut une-ori complica de o ataxie locomotrice a indi- 
vidului (1). 

Să fim deci cu fârte mare luare aminte în examenul minuțios al 
sistemului nervos. Adesea fenomene. în aparență străine, ise găsesc în 
strinsă legătură cu dinsul. Cistalgiile, gastralgiile și artralgiile, formeză 
semnul prodromic al scleroselor, ataxiei locomotrice și altor leziuni me- 
ningitice sati encefalorachidiene. 

Examenul organelor genitale. Primul lucru va fi să ne asigurăm de 
buna funcționare a rinichilor. Vom examina prin palpație starea în 
care se găsesc aceste organe. Din calitatea și cantitatea urinei precum 
și din proporțiunea diferitelor elemente, ce intră în constituția sa, vom 
trage consecinţe nu numai cu privire la diagnostic dar și pentru resul- 
tatul operațiunei. Este știut, marea însemnătate a presenței zahărului, 
albuminuriei și crescerei sărurilor. Ele ne indică tot atâtea stă riconstitu- 
ționale precum e diabetul, albuminiria Și artritismul. 

Când un bolnav nu este nică alcoolic, niei epatic şi că urina sa 
conţine deposite mari de urate, putem să afirmăm cu siguranță că acel 
om este artritic. 

Dar de multe ori diagnosticul tumorilor maligne ascunse, se des- 
copere, grație presenței indicanului în urină sai micșorimei urei. Roem- 
melaar din Geneva, şi-a format o reputaţie sciințifică numai pe aceste 

* fapte. 

Cunsscerea exactă în starea în care se găsesc rinichii, decide de 
succesul operațiune nâstre. Deja în 1845, un autor englez Norman 
Chevers, cercetând causele mortalităței după operaţiuni în spitalele din 
Londra, a ajuns la acestă observațiune importantă. Mai toți acei o- 
perați morți, ai presentat alterațiuni grave ale rinichilor, ficatului sati 
splinei. Malgaigne, făcând o analisă a "acestei lucrări pe care a și pu- 
blicat-o în jurnalul s&ă, a declarat că lucrarea lui Norman a fost una 
din cele mai remarcabile opere ce a putut produce medicina Engleză 
în acea epocă (1). 

Astădi nu cred să existe chirurg care înainte de a procede la ope- 
operație să nu examineze cu atențiune rinichiul, ficatul, splina, cordul, 
etc., Este demonstrat până la evidență influența acestor organe asupra 
traumatismelor şi operaţiilor. De aceia s'a și introdus În chirurgie neo- 
logismul de nefrism, epatism, splenism, cardism, etc., lucruri asupra că- 
rora am insistat în: vol. ] la diferite capitole. 

(1) Vedi vol. 1, pag. 315. 
(2) Vedi vol. I, pag. 176. 
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Examenul organelor genitale externe precum penisul, scrotul, tes- 
ticulele, epididimul, cordonul, prostata și glandele seminale, trebue cu 
atențiune făcut. Vom constata starea lor de integritate, diferitele al- 
terațiuni, cicatrice, etc. etc. 

O presiune metodică exercitată pe uretră de la partea sa cea mai 
profundă către meat, va avea de scop a vedea dacă în canalul ure- 
trei există scurgeri sub dependinţa unei inflamaţiuni acute ori cronice. 

Palpând testiculele prin grosimea scrotului, vom căuta să vedem 
în ce stare se găsesc. In sifilisul ereditar, testiculul în general e mic, 
retractat, ratatinat. El e tare fibros, lemnos, semănând cu un bloc de 
cartilaj. Suprafaţa sa e neregulată și de o formă nodurâsă. Un testicul 
tuberculos va oferi ridicături, unele mai dure, altele mai moi iar altele 
cu iminență către supuraţie. Pe tunica albuginee putem descoperi mici 
ridicături, iar în tunica vaginală presența unui epanșament mai mult 
sati mai puţin mare. Epididimul, mai ales către câdă va fi tumefiat, 
neregulat și cu puncte ramolite. Pipăind cordonul vom constata por- 
țiuni tari separate între ele prin țesut mâle. Ele ne vor da sensațiunea 
unor mătănii saă bucăți de lulea spartă. Prin tușeul rectal vom examina 
vesiculele seminale ce vor fi îndurate, sensibile, iar prostate cu dife- 
rite ridicături sai noduli pe dinsa, etc. 

Examenul organelor genitale la temee va fi cât se pâte de com- 
plect. Buzele mari, buzele mici, furculița vor fi pe rînd inspectate. Ade- 
sea pe ele vom descoperi mici ulcerațiuni sai plăci mucâse. In lipsa 
acestora putem observa un edem al uneia din buzele mari. EI va fi semnul 
aprâpe sigur al unei infecțiuni sifilitice. 

Prin tușeul vaginal ne vom da sâma de temperatura organului, de 
abondența și felul secrețiunei, de forma gâtului uterin, de ștergerea saă 
proeminența fundurilor de sac, de starea anexelor, de situațiunea ute- 
ului, de plenitudinea bășicei și sensibilitatea sa, etc. 

In momentul când retragem degetul, să nu uităm a exercita o pre- 
siune pe peretele anterior al vaginului. Facem acesta spre a constata 
presența sati absența de secrețiuni blenoragice în canalul uretrei. 

Dacă este nevoe și circumstanțele ne permit, putem complecta exa- 
menul prin aplicațiune de specul, introducerea isterometrului și chiar 
scoterea unor porțiuni din uter sat dupe col, pentru luminarea unoi- 
puncte subtile de diagnostic. 

Cu acesta am terminat cu desăvirşire examenul complect al bol- 
navului. De aci încolo nu ne mai este permis, nici a-l atinge, nici a-i 
mai face vre-o întrebare. Totul este isprăvit. Cel mult putem să cerem, 
dacă lucrul e posibil, ca bolnavul să umble, să execute diferite mișcări, 
pentru a ne da seama de mersul săă și diferite atitudini.
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Cu acestă ocasiune vom observa și gradul săi de desvoltare. In 
special individii sifilitici în mod ereditar, ai o structură a corpului ce 
nu corespunde cu etatea lor. Ei sunt slabi, subțiri, piperniciţi. Organele 

lor genitale, mamelele, părul de pe muntele Venus sunt incomplect des- 

voltate. Individi cari aii etatea de 20—25 ani, par după aspectul exterior 
că nu sunt de cât de 12 — 13 ani. Acâstă stare de nedesvoltare a cor- 
pului, care apropie pe om de copil, a primit numele de infantilism. 

Din contra, sunt individi cari presintă o talie și o crescere mult 

mai mare a organismului de cât etatea lor. Aceştia, forte înalți, păroși, 
cu toracele srimt, gâtul lung, coldrea pielei albă-translucidă, se consideră 
în general, drept candidați la tuberculosă. Omul erpetic este un om 

uscățiv, nervos, iute alergător. Desvoltarea organismului încă nu s'a 

terminat și deja fenomenele bătrâneţei apar. La 20 ani părul încep să-i 
cadă, putând repede deveni chel. Oasele și muschii însă, sunt de or- 
dinar bine desvoltați, iar țesutul celulo-adipos puţin desvoltat. De aceia 
cei mai mulți erpetici sunt slabi și subțiri, dar 6menii puternici. 

Cu acestea s'a terminat în mod definitiv examenul bolnavnlui, în- 

chidendu-se absolut ori-ce explorațiune sati interogare. 

Stabilirea diagnosticului. După ce avem icâna complectă şi fidelă 
a bolnavului, procurată prin lungul șir de explorațiuni ce am arătat, ni 

se cere a spune bâla de care el suferă, cu alte cuvinte diagnosticul. 

Putem admite trei feluri de diagnosticuri: un diagnostic de visu, un 
diagnostic direci și un diagnostic prin exclusiune. 

Sunt casuri când bâla ni se presintă prin nisce leziuni atât de clare 

și unice, în cât imediat se recunâsce prin simpla vedere — de visa. 

In asemenea casuri nu ni se cere nici o sforțare de spirit. Nu 

rămâne decât a pronunța numele bâlei și a spune tot ce scim despre 

dinsa. 

In fig. 33, 34, și 35 avem trei exemple de asemenea bâle, ce se 

pot diagnostica numai privindu-le. In adevăr, o anchilosă a genuchiu- 
lui, o artropatie tabetică și genuchiă valg simplu ori dublu, se impune 
de la sine. Ele sunt recunoscute de ori-cine le-a v&dut odată. Deci nu vom 
avea de cât a expune tot ce scim asupra acestor bâle clasice. Vom 
arăta cel mult etiologia, natura și legătura ce vor avea cu stările dia- 
tesice sati constituționale ale individului. 

Nu este însă tot ast-fel când bâla se găsesce ascunsă fie prin si- 
tuațiunea sa or prin predominența altor semne, cari primează pe cele 
capltale. Aci se cere multă muncă, multă practică și une-ori chiar in- 
spirațiune pentru a ieși din încurcătură. Am dis că in asemenea casuri 
sunt două căi: stabilirea diagnosticului pe cale directă sai indirectă. 

Diagnosticul direct se face ast-fel : din resultanta tuturor cunoscinţe-



  

  

Yig. 33. — Ankilosă osâsă a genuchiului 
(personală)   

  Fiă. 35. — Artropatie tabetică,
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lor şi cercetărilor bolnavului ne pronunțăm cu fermitate, arătând printr'un 

singur cuvint bola de care sufere pacientul. Lucrul acesta îl susţinem ba- 

sându-ne pe unele semne și simptome, pe cari nu le găsim nici într'o 

altă bâlă ce ar părea să aibă vre-o mică apropiere sai analogie cu dînsa. 

De exemplu, fie o tumoră a sinului. După ce am examinat complect 

pe bolnav, afirmăm d'a dreptul, că dinsul e atins de cancer, de dre-ce 

caracterele ce „le-am găsit sunt proprii numai acestei afecțiuni. Deci 

nu pste fi vorba nici de fibrom, nici de sarcom, lipom, gomă tubercu- 
l6să ori sifilitică, etc., ctc. Pentru ce? Pentru că nici una din ele nuai 

proprietatea de a eontracta aderenţe cu pielea, aderențe cu mușehiul 

pectoral. Nici una nu se însoțesce de o desvoltare a circulațiune perife- 

rice. Nici una nu are acea tărie caracteristică. Nici una nu oferă pre- 

sența de ganglioni în axilă cu caracterele proprii, ca în casul de faţă. 
Metoda acâsta, deşi imposantă, nu e tot-deauna posibilă. Se excepteză 

casurile cu totul simple şi tipice. Mai mult, dînsa ne pote influenţa, gră- 

biți fiind a ne pronunța imediat, așa că ne pâte expune la erori. De 

aceia noi preferim și recomandăm a doua met6dă numită prin exclu- 

siune. 

Diînsa constă în aceia de a elimina treptat bâlele cele mai de- 
părtate, pînă când printrun fel de esclusiune nu ne rămâne de câto 

singură b6lă a regiunei, care e cea mai adevărată. 

Să luăm același exemplu. Incepem cu excluderea tuturor tumori- 

lor din țesutul, unde am găsit pe a nâstră. Ast-fel, cancerul fiind așe- 

dat în țesutul glandei mamare, vom începe prin eliminarea fibronului, 

sarcomului, indurațiunilor cronice, gomelor  sifilitice, etc. Vom arăta la 

fie-care imposibilitatea de a se însoți de caracterele ce ne oferă 

tumora n6stră. Și numai după ce am trecut în revistă tote tumorile cu 

tip conjunctiv și a țesutului epitelial din acinii glandulari, atunci rămâ- 

nem cu tumora nostră. Pe dînsa neputend-o exclude, pe ea o arătăm 

ca fiind în adevăr cancer. 

Nu mai încape îndoială că ori-cât de complect ar fi examenul bol- 

navului și ori-care ar fi metoda în stabilirea diagnosticului, totuși ni se 

cere o cunoscință complectă a tutulor bâlelor unei regiuni. Fără acesta, 

care însemneză a ști tâtă patologia chirurgicală, nu putem ajunge la re- 
sultatul dorit. 

Nu e cu putință a face chirurgie fără a poseda în mod complect 
patologia chirurgicală. 

In adevăr, o lecţiune clinică or cât de bună ar fi făcută și or 
câtă stăruință profesorul va depune a arăta o dâlă, elevul va folosi 

prea puţin sait chiar de loc, daca nu cunâsce prealabil patologia chi- 
rurgicală.
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Prognosticul. Acesta tot-d'a-una trebue considerat din punctul de 
vedere chirurgical. Vom arăta ce se va face bolnavul dacă va fi sati 
nu operat. În principii ori-ce bslă chirurgicală trebue operată, căci alt- 
fel n'ar fi avut raţiunea de a fi. Sunt însă casuri când trebue să ne abţi- 
nem, fie că bâla se găsesce într'un grad prea înaintat, fie din causa dife- 
ritelor stări generale diatesice ori constituționale. Ele se opun la inter- 
vențiuue prin faptul compromiterei individului. Nu este cred trebuinţă 
a insista asupra acestui lucru, de dre-ce întregul prim volum al meă e 
plin de precepte și învățăminte, arătându-ne când şi cum trebue să operăm. 

Tratamentul. Sub nici un cuvânt nu trebue să descurajăm pe bol- 
nav, arătându-i gravitatea operaţiei sai imposibilitatea ei. Din contră, 
dînsul tot-d'auna trebue încurajat, dându-i cele mai mari speranțe și asi- 
gurându-l de o reușită perfectă. Acesta însă depinde și de persnă. Sunt 
unele cărora le putem spune totul, pe când altora nimic. 

Datori însă suntem, ca membrilor familiei să spunem totul și să 
nu ascundem nimic din gravitatea sai pericolul operației. E mai bine 
să promitem puţin și să dăm mai mult, de cât vice-versa. 

Operațiunea odată întreprinsă, vom căuta a uza de metâdele cele 
mai sigure pentru ca operația n6stră să fie radicală. Vom evita ori-ce 
operaţiune incomplectă. Nu vom ceda de cât unor mari insistenţe, sati 
pentru a înconjura un pericol iminent.



PARTEA III" A CHIRURGIEI 

STUDIUL BULELOR CONSIDERATE PE REGIUNI 

DIVIZIUNEA ] 

BOALELE MEMBRELOR SUPERIGRE 

CAP. ]. 

B6lele degetelor mâinei 
  

Ş Î. Traumatismele degetelor. 

Particularitățile anatomice ale acestor organe sunt: | 
1) Pe faţa lor palmară există trei îndoituri de piele. Una la bază, 

cu 21/. c. m. mai jos de articulața metocarpofalangienă Cele alte două sunt 
în dreptul articulației falangelor între dînsele. 

Policele, având numai două falange, nu posedă decât două îndoi- 
turi: una de flexiune la bază, iar alta la mijloc. 

2) Degetele sunt provedute de numersse papile și firişore nervâse. 
Traumatismele lor vor fi deci însoţite de dureri fârte mari. Este sciut, 
că o durere va fi cu atât mai violentă și durabilă, cu cât drumul ce va 
face până să ajungă la cerebru va fi mat lung. Vasele limfatice și tecele 
sinoviale, sunt fârte abondente la degete. Ele înlesnese enorm absorp- 
țiunea or-cărui virus, în urma traumatismelor. 

3) Pielea feței palmare a degetelor e mult mai aderentă de păr- 
țile subjacente de cât cea dorsală. De aci resultă că în plăgile circulare 
sai prin smulgere, se vor obține lambouri cu totul inegale. Pielea dor- 
sală se va rupe mult mai sus ca cea palmară. | 

„_4) Sub pielea feței palmare există un panicul sai strat adipos.
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Dinsul face ernie prin buzele piele secționate. Ac&sta constitue ceia-ce 
Guermonprez a numit plăgi prin flesnire (Eclatement). 

Plăgile prin instrument înțepător. Ele nu presintă în general nici o 
gravitate. Condiţiunea este ca instrumentul să nu fie septic. In acest cas, 
absorbțiunea virusului făcându-se repede, complicaţiunile cele mai grave 
pot să apară. Lucrul devine și mai serios, când virful instrumentului se 
rupe și rămâne în țesut. 

Plăşile prin instrument tăios. 
Aceste plăgi pot deveni grave prin leziunea nervilor, arterelor co- 

laterale, secțiunea tendânelor fie dorsale sai palmare, precum și prin 
deschiderea tecelor sinoviale. 

Este sciut din anatomie că, tecile tendin6se ale policelui și auricu- 
larului comunică cu marea sinovială a antebraţului. De aceia, plăgile 
acestor degete oferă o gravitate particulară. Procesul inflamator se 
pste întinde și provoca un flegmon profund la regiunea antebraţului. 
In afară de aceste complicațiuni, plăgile prin tăietură nefiind prea pro- 
funde, ele sunt benigne, chiar și atunci, când instrumentul a ridicat 
porțiuni mari din pulpa degetului. Reunirea se obține cu cea mai mare 
înlesnire, dându-se vascularitatea regiunei. 

Plăgile contuse, prin sdrobire, smulgere și armă de foc. Sunt fârte 
frecuente. Se observă în special la bărbaţi din causa profesiunilor, sati 
a imprudenței. Ast-fel avem pietrarii, fierarii, lăcătușii, mașiniștiă, vină- 
torii, călăreții, dogarii, etc., cari pe rînd își pot sdrobi, smulge sai să-și 
fractureze degetele. In plăgile prin armă de foc și smulgere, adesea ve- 
dem asociate pe același deget mai multe feluri de plăgi: ici părți sdro- 
bite, dincolo un tendon denudat și smuls, iar alături părți secționate. 
Acesta formeză ceia-ce se numesce păzi mixte. S'a căutat a se stabili 
predilecțiunea unor degete pentru anumite traumatisme. Observaţiunea 
pare a confirma acest lucru. Ast-fel, plăgile prin instrument înțepător, 
în special cu acul, se produc pe police, indice și mediul stîng, ca unii 
ce stau înaintea instrumentului. Cusătoresele, croitorii, cojocarii, etc., ne 

oferă asemenea exemple. 

Plăgile prin smulgere, la călăreți saii mașiniști, cari ţin frinele în 
genere cu indicele, anularul sai auricularul, produc leziuni mai des pe 
aceste degete de cât pe police. El nu intră mai nici odată în Joc. 

Plăgile prin armă de foc, atacă de preferință indicele, mediul şi 
anularul. Acesta se întâmplă mai ales în momente de imprudență, pu- 
nându-se degetele pe gura armei. 

Relativ la plăgile prin smulgere, Segonde a descris o smulgere par-. 
ticulară a tendonului exterior al degetelor. Pentru a se poduce, se cere 
ca ultinia falangă să se flexeze forțat pe a doua, iar acâşta să rămâe
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în extensiune. In acest moment, cele două limbuliţe de tendâne rămân 
fixe pe capul falangei. Ele întinse la exces se rup, iar cu dinsele și în- 
suși tendonul. Acest rol al bandeletelor fibrose, a fost susținut și de 
Schoening. Dinsul a arătat că dacă și a doua falangă se flexeză, atunci 
bandeletele scapă de pe extremitatea osului când reflexându-se, ruperea 
nu mai are loc. 

Tratamentul traumatismslor degetelor. Este astădi stabilit sub formă 
de lege, că nici odată nu trebue să intervenim în mod primitiv, pentru 
următorele cuvinte : 

1) Că bisturiul va lucra în părți mai mult sai mai puțin septice; 
deci putem provoca inoculațiuni. 

II) Că pentru a înlătura acest pericol, ar trebui să sacrificăm, dacă 
nu întreg membrul, cel puțin o mare parte din el. Acesta însă ar fio 
adeverată crimă chirurgicală. Este sciut că la mână, invers ca la picior, 
cel mai inform bont devine de o utilitate fârte mare în existența bol- 
navilor, mai ales la muncitori. Prin urmare, vom căuta prin băi anti- 
septice prelungite, să ne opunem la desvoltarea și absorbțiunea micro- 
bilor. Vom lupta din tâte puterile pentru chirurgia conservatâre. După 
eliminarea părţilor sfacelate, vom aranja lucrurile cum va fi mai bine 
în folosul bolnavului. 

Plăgile degetelor prin instrument tăetor, vor fi cu îndrăsnâlă lipite 
prin suturi. Acâsta nu numai când abia se țin printr'un mic lambci de piele, 
dar chiar şi când ai fost cu totul deslipite. Nici un organ capulpa dege- 
telor și virful nasului nu posedă o proprietate plastică mai mare. Hof- 
facker, medicul duelurilor în Germania, a cusut cu deplin: succes na- 
suri după o oră și mai bine. Personal am obţinut un bun succes pe un 
d. Mihăescu, grefier la curte. Acesta își strivise degetul indicator sting 
între două pietre mari. Ultima falangă era cu desăvirșire deslipită, căci 
nu se ținea de cât printr'o fășie de piele de 2—3 m.m. N'am făcut am- 
putaţia, ci am reaplicat vîrful degetului prin mai multe puncte de su- 
turi. Cu tâte că osul era rupt în eschile, totuși reunirea fer primam s'a 
obținut cu cel mai deplin succes. In primul meă volum se găsesc mai 
multe observațiuni și teorii în acestă privință (1). 

De alt-fel Berenger-Feraud, a adunat 34 de casuri de plăgi ale de- 
getelor în condițiuni anal6ge. La tote reunirea s'a putut obține. 

Când nu avem la disposiţie ace și fire, vom recurgela bande- 
lete aglutinative, spre a obține coaptarea. Acesta formeză metâda lui 
Chassaignac. 

  

(1) Vol. [, pag. 354-352.
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Pe lîngă băile antiseptice vom întrebuința pansamente largi. In 

special pansamentul lui Guerin se recomandă de toți autorii. 

Ş 17. Practurile degetelor. 

Degetele sunt formate din porțiuni de 6se relativ mici. Articula- 
țiunile lor sunt fârte mobile. De aci resultă, că degetele sunt excesiv 

de rar fracturate prin causă indirectă. In adevăr, după tote statisticele, 

fracturile indirecte ale degetelor nu se produc decât în urma unor 

anume circumstanțe. Sforțurile r&ă combinate, ca în jocul de minge, 
împingerea bruscă unui corp cu virful degetelor, o cădere neprevedută, 
saii isbire violentă de un zid, etc. ar forma causele indirecte de frac- 
tură. Dar și atunci, adesea trauma se mărginesce a determina mai mult 
o curbură a osului, a-i impune o mișcare forțată de rotație saii înclina- 
țiune laterală, de cât a provoca o fractură. Cu ttă raritatea însă, frac- 
tură indirecte se pot observa. Ba ce e mai mult, Bellamy citat în Le 
Dentu, a dat un cas de fractură a primei falange a indicelui, chiar 
prin acțiunea musculară. Este vorba de un om de 55 ani, care voind 
a lovi cu dosul mâinei, a dat o lovitură în sec. Prin acesta și-a produs 
fractura menţionată. 

Dacă degetele prin calităţile sus citate se sustrag de la acțiu- 
nea indirectă, nu este tot ast-fel cu fracturile prin causă directă. Dege- 
tele fiind organele de prehensiune, sunt cele mai espuse la tot felul de 

traumatisme. Muncitorii, ferarii, mecanicii, pietrari etc., adesea, își de- 

termină asemenea fracturi din întîmplare sati imprudență, prin căderea 
corpiler grei, ce maniază. Și cu atât mai uşor un deget se va fractura 
prins între dou& corpuri dure, cu cât el e protejat numai de piele Şi 
tendâne. Degetul pe fața sa dorsală nu are țesut gresos abondent, ce 
ar putea să-i procure Gre-care protecţtune. Acesta este și una din cause 
că fracturile degetelor mai tot dcauna sunt complicate nu numai de ru- 
perea tegumentelor, dar și de deschiderea articulaţiilor şi mai ales de 
sdrobirea falange însăși. Cu alte cuvinte, în majoritatea casurilor vom 
avea aface cu fracturi complicate și cominutive. Sunt cu totul rară frac- 
turile simple și subcutanate. Fracturile juxta articulare superidre a in- 
dividilor tineri, sunt considerate de Hamilton ca o deslipire epifisoră. 

Linia de fractură, în general, e transversală și dințată. Mai rar e oblică, 
ȘI escepțional longitudinală. Singur Kroenlein a observat trei casuri de 
fracturi longitudinale pe degete. 

Diagnosticul se baseză pe semnele patognomice ori-cărei fracțiuni: 

crepitația, impotenţa funcțională, deformația, durerea într'un punct fix, etc. 

Crepitaţia în fracturile transversale e forte ușor de obţinut. Vom
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imprima mișcări alternative în sus Și în jos a celor două fragmente. Când 
însă fractura este longitudinală, atunci trebue să imprimăm degetului o 
mișcare de rotațiune. Numai ast-fel putem simți crepitaţia. 

Un singur lucru trebue observat cu privire la crepitație. Să nu luăm 
frecările articulației falangelor din artritele vechi, drept o crepitaţie de 
fractură. De asemensa să nu confundăm crepitația ce ne oferă tend6- 
nele extensorilo+ prinși de tenosite uscate, cu crepitațiile fracturilor. In 
aceste două casuri putem fi înșelați. Am crede într'o fractură, atunci când 
e vorba de cracmente, adică trosnituri articulare, sai de crepitațiuni 
tendingse. Vice-versa se întîmplă când în focarul fracturei se află 
coaguli sanguini, și o tumefacțiune prea mare a degetelui. Acestea, 
mascând crepitaţiunea, ne fac a esclude fractura, când dînsa există în 
realitate. Având deci atenţiunea fixată asupra unor asemenea cireum- 
stanțe, diagnosticul e fârte uşor. Vom căuta a stabili dacă fractura e 
transversală, oblică, unică, multiplă, simplă sat complicată. 

Prognosticul. Este tot-d'auna serios, din causa diferitelor compli- 
cațiuni ce am arătat, și deformaţiunilor la cari pot da nascere, pre- 
cum anchilose, pseudoartrose, etc. O deformațiune specială, asupra 
căreia insistă mult șcâla americană, este tendința degetului de a de- 

„Via din axa sa normală. Diînsa se pote efectua fie în sensul unei fle- 
xiuni forțate, fie către o torsiune. Acesta face ca degelul să-și schimbe 
fața palmară, întorcend-o către degetul opus. O asemenea deviațiune 

e cu atât mai de temut, cu cât dînsa se produce pe “nesimţite. Deci 
dacă nu suntem preveniți și nu inspectăm mai des pansamentul, vin- 
decarea se obține în mod vițios, 

Tratamentul. Vom uza de cele mai largi precauţiuni antiseptice 
de cari dispunem. Ac&sta spre a preveni tot felul de complicaţiuni la cari 
Sunt expuse aceste fracturi, grație numerâselor vase limfatice și termi- 
națiuni nervâse. 

- 
In afară de limfangite și flegmâne, plăgile degetelor pot da nas- 

cere unui tetanos. 

O chestiune de cea mai mare importanță este următorea : în faţa 
unei fracturi complicate a degetelor, trebue să încercăm chirurgia con- 
servatâre sai să procedăm imediat la amputație? Astădi e absolut de 
toți chirurgii respinsă intervenţiunea primitivă. Faptul e perfect demon- 
strat. Pentru bolnav, conservarea degetelor chiar lipsite de estetică, e de 
mare folos. In afară de acesta, fractura complicată însoţindu-se de plăgi 
contuse, am fi expuși a face amputația în părți sănătâse în aparență, 
Fle sunt coprinse de zona sfacelată. Lucrul acesta nu va întârzia 
a compromite bontul făcându-l să cadă în gangrenă. Clinica a arătat că 
tâte intervenţiunile primitive pe degete nai dat resultate bune opera- 

5 Dr, 1. Kiriac, Patologie chirurgicală,
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torii. Unele ai compromis chiar viața individilor. De aceia suntem datori 

a pune în joc tâte resursele chirurgiei conservatore. Experiența a de- 

monstrat că de multe ori fracturile cele mai complicate ale degetelor, 

însoțite chiar de eschile os6se, sai aranjat prin îngrijiri apropriate. In 

casurile cele mai desesperate, reconstituirea degetului încă sa obțiuut 
aprâpe în mod normal. 

Deja Chassaignac nu se sfia a reuni bonturi sdrobite, menținând 

coaptația prin simple bandelete aglutinative. Cu tâtă antisepsia imper- 

fectă şi adaptațiunea primitivă — dacă nu imaginară, succesele eraii destul 
de mari. Astădi se procedeză mai sigur și mai sciinţific, grație mijl6- 

celor de cari dispunnm. 

Deci în fața unei fracturi, or cât de complicate ar fi, vom curăța 
focarul și vom adapta porțiunile os6se. Vom căuta apoi în plagă ca- 
petele tendânelor. Acestea le vom reuni prin suturi, uzând de diferitele 

metsde și procedee arătate în vol. II (1). Cu acesta vom aduce un ade- 
vărat servicii bolnavului. 

Hamilton în tratatul său menționâză mai multe succese. De aceia 

dînsul recomandă și susține acestă practică, 

Când fractura este simplă şi necomplicată, adică fără distrugerea 

tegumentelor, a forfiori suntem nevoiți a lupta pentru conservarea de- 

getelui, lucrul fiind mai ușor. In adevăr, dacă fractura e transversală sa 

chiar oblică, navem de cât a face coapterea, pe care o menţinem prin- 

tr'o mică atelă palmară în carton sai guta-percă. Aplicăm degetele la- 

terale către cel bolnav, pentru a-l fixa și mai bine. Acâsta e met6da 

lui Boyer, Malgaigne, Nelaton, etc. Alţii recomandă a se aplica imediat 
un aparat inamovibil, fie în gips, silicat, sati după metâda americană, 

în gutapercă topită. Menţionăm că imobilitatea degetului nu trebue 

împinsă prea departe. Acesta ar da nascere la anchilosă. De aceia, pen- 

tru a preveni rigiditatea degetului, care e fârte vătămătore și esteticei 

și bunei sale funcționări, se recomandă, ca în casuri de fractură juxta 

sau intra-articulară, bandajul să fie ridicat de timpuriti. După aceia pro- 

cedăm imediat la mișcări provocate. La rigâre mai de preferat este o 
pseudoartrosă decât o anchilosa rectilină. 

$ II. Luxaţiile degetelui. 

T6te degetele sunt capabile a avea trei feluri de luxațiuni, căci 

fie-care din ele aii trei articulaţii. Excepţiune la acesta face policele, 

care are numai două falange. 

  

(1) Loc. cit. 336—350.
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Vom avea deci de studiat: luxațiuni zzezacarpofalanziene sai a de- 
Setelor propriii dis, luxaţii a Jalaugelor între ele și luzaţiuni le falangetelor, 

Dintre tâte, luxaţia proprii disă a degetelor este mai importantă, 
din causa disposițiunei ligamentelor. Dar mai cu deosebire luxaţiunea 
policelui a făcut obiectul unor discuțiuni forte mari. Sa căutat a se 
esplica faptul așa de frecuent observat, adică imposibilitatea de reducere. 
Din causa acestei importanţe atât teoretică cât şi practică, vom începe 
cu acestă luxație. Fără a intra în tâte discuțiunile infinite, vom da nu- 
mai punctele principale utile clinicei. 

Articulațiunea metacarpo falangienă a policelui se compune din două 6se: 
un metacarp, terminat printr'o extremitate rotundă mare, și o falangă pro- 
vădută de o cavitate glenoidă. Acestă cavitate e prea mică în raport 
cu capul metacarpien pe care trebue să-l primescă. Pentru a se com- 
pensa acestă lipsă de întinderea suprafeței articulare a falangei, intervine 
o îngroșare destul de pronunțată a capsulei în jurul falangei. Dînsa mă- 
resce suprafața articulară și o face capabilă a se adapta cu mărimea 
capului metacarpien. Acestă îngroșare a capsulei articulare pârtă numele 
de ligamentul glenoidien. Mai trebue sciut că, capsula articulației me- 
tacarpo falangiene e fârte subțire în sus, unde se înserează pe metacar- 
pien. Din contra e fârte grâsă în jos, unde se înseră pe prima falangă. 

Pentru a se produce o luxație, neapărat se cere ruperea acestei 
capsule. Fără dînsa fenomenul nu pâte exista. Chestiunea este : unde 
se rupe capsula? Evident în partea sa cea mai subțire, adică în nivelul 
capului metacarpiena. | 

Faraboeuf însă adaugă un mecanism cu totul altul, mai ales pentru 
luxațiunea policelui. Pentru dinsui,. gradele acestei luxațiuni precum. și 
secretul nereductibilităţei sale, constă esclusiv în deplasarea 6selor sesa- 
moide. Fără a fi contra și cu atât mai puțin a ne permite să coiba- 
tem pe acest autor, totuși ne pare o exagerare prea mare a rolului 6se- 
lor sesamoide. Mai mul:, aceste mici oscidre nu sunt totdeauna con- 
stante, și totuși luxaţiunile se produc şi rămân nereductibile. Credem 
că vechia teorie susținută de Michel de Nancy se pâte din noi invoca. 
Dinsul atribue întregul rol rupturei capsulei articulare. 

lată ce dice Michel din Nancy. lreductibilitatea luxațiunei metacarpo- 
falangiene constă în modul după care capsula este ruptă. Să presupu- 
nem că capsula se deslipesce în nivelul falangei. Acesta se lux&ză d'a- 
supra metacarpienului. Dînsa însă nu pote trage după ea ligamentul capsu- 
lar. EI rămâne lipit de metacarp. În acest cas nefiind nimic interpus 
între suprafețele articulare, luxaţiunea se reduce cu cea mai mare ușurință. 
Dacă însă capsula se deslipesce după capul metacarpien, atunci falanga 
“luxându-se pe acest din urmă os, târăsce după dinsa ligamentul men-
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ționat. EL se interpune între suprafețele articulare. Reducţiunea e forte 

dificilă, dacă nu imposibilă. Și lucru curios este, că însuși Farabouf 

prin experiențele sale pe cadavre, ia reușit mai nici odată să producă 

smulgerea ligamentului glenoidien în punctul inserțiunei sale pe falanga, 

ci totdeauna pe metarpien. 

Deci cum se putea explica mai ușor imposibilitatea de a reduce 

aceste luxaţiuni, de cât prin faptul unui asemenea fenomen, care con- 

corda în totul cu vederile lui Mihael din Nancy. Cu alte cuvinte, de 

Gre-ce tot-d'auna capsula se rupe în sus, adică în punctul de inserțiune 

pe metacarpien, în momentul când falanga se luxeză pe metacarpien, 

dînsa trage segmentul inferior al capsulei. El interpunendu-se între 

feţele articulare, face mai tot-d'auna ca luxaţia să fie ireductibilă. Cu 

tâte acestea, Farabeuf nu se mulțumesce cu acâstă explicațiune simplă 

şi naturală. EL interpune intervenția 6selor sezamoide, mai ales în luxa- 

ţia policelui. 
Jată, în resumat, ce susține Faraboeuf. In luxaţiunea policelui, tot 

mecanismul se concentreză în 6sele sezamoide și mai ales în cel extern, 

Falanga nu jâcă de cât un rol cu totul pasiv. In adevăr, când dsele 

sezamoide se ridică până în dreptul jumătăţei capului metacarpien-—unde 

există şi o mică crestă ușoră, atuncl falanga e împinsă pe metacarpien 

cu atât pe cât e ridicată de sezamoizi. Dar falanga încă își conservă 

ceva din raporturile sale normale. Numai jumătatea superioră din por- 

țiunea sa articulară a trecut peste capul metacarpien. Dinsa rămâne ca și 

cum ar fi suspendată în aer. Cea altă jumătate inferidră își păstreză con- 

tactul ca suprafața articulară a metacarpului, aflată d'asupra crestei susmen- 

ționată. Acesta e prima și cea mai ușoră varietate. Dinsa se numesce /uza- 
iune încompiectă a policelui înapoi. Dacă însă 6sele sezamoide reuşesc a 

învinge acest obstacol, adică cresta os6să ce împarte în două capul meta- 

carpien, atunci ele tree peste dînsul. In acest cas, falanga, perdând cu totul 

oră-ce raport cu suprafața articulară a capului metacarpien, e împinsă în sus 

și înapoi pe spatele metacarpienului. Dinsa se așeză pe el cu tâtă suprafața 

sa articulară sati glenoidenă, ca și cum ar fi călare. Acesta e a doua 

varietate numită /uzafiune complectă a policelui înapoi. Să presupunem că 

voim a reduce prin manipulaţiuni intempestive acestă luxațiune complectă 

trăgând de falangă spre a o scobori. Osul sezamoid aflat înaintea sea 

va răsturna, Interpuindu-se între falangii și metacarp, dinsul va împiedica 

ori-ce reducere. Acâsta este a treia varietate numită, /zrafiune compleră 

a policeluă înapoi saă luxatie ireductibilă. 

Graţie stăruinței neobosite a lui Farabceuf în acestă privință, astădi 

este admis de toți, mecanismul invocat de dînsul. Sa consacrat deci 

ca divisiune clasică a luxaţiunilor înapoi a policelui aceste trei varietăți:
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încompiectă, complectă şi compleză, după situațiunea și posițiunea ce iai 
Ssele sezamoide pe cari le-am indicat mai sus. Următorele figuri 36, 
37, 38 date de Farabreuf și reproduse în tote trataterile clasice, ne 
arată diferitele varistăți de luxaţiuni ale policelui înapoi. 

  

Fig. 36. — Luxaţie simplă incomplectă Fig. 37. — Luxaţie simplă 
a policelui înapoi. complectă a policelui. 

  

Fig. 38. . 
Luxaţie complexă a policelui. Sezamoidul este răsturnat şi interpus. 

. 

Causele, simtomele şi diagnosticul luxațiunilor înapoi ale policelui. 
Ca predisposiţiune a acestor luxaţiuni avem o relaxare a ligamen- 

telor saă slăbiciunea lor congenitală. In asemenea condițiuni, e destul o. 
simplă r&sturnare moderată a policelui de 45-—909 pentru ca luxaţia să 
se producă. Mai mult, sunt individi cari, după voință, își pot produce o 
lixaţie or în ce moment, precurri și să o reducă iarăși când voesc, fie spon- 
tanat sai printro manipulaţie fârte ușcră. Acâsta se numesce luxaţie 
voluntară sati musculară. Dinsa formeză chiar un joc la copii. Se numesce 
musculară din causă că ligamentele fiind fârte relaxate, e destul ca o 
contracțiune musculară să intervie spre a provoca luxaţia. Dînsa imediat 
se și reduce, odată ce mușchii nu se mai contraztă, intrând în repaos. 
In casurile ordinare însă, luxaţiunea policelui înapoi cere aplecarea unui 
traumatism destul de violent. In special o cădere bruscă pe faţa pal- | 
mară a primei falange este indispensabilă, 

Se citeză în autori casul lui Dugăs, care și-a luxat policele, îm- 
pingând o masă grea.
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Simptomele. In luxaţia incomplectă avem : 
1). Metacarpul este tras în jos şi formâză o ridicătură înainte. EI 

oferă atitudinea de oposiție. Acesta provine din causa tensiunei mușchi- 
lor sezamoidieni și falangieni, ce se găsesc respinși de capul metacar- 
pien. Ridicătura capului metacarpien înainte nu se simte imediat sub 
piele. El remâne acoperit de masa musculară. Acest lucru va servi 
pentru a deosebi luxaţia complectă. 

II). Falanga face înapoiul metacarpului ridicătură variabilă, chiar 
până la un centimetru. Inapoiul săi, imediat se simte o ușdră depre- 
siune. Falanga e ținută într'o extensiune mai mult saii mai puţin forțată 
prin contracțiunea extensorilor. Dinsa nu se pâte flexa din causa pre- 
senței 6selor sezamoide. Ele sunt f6rte puternic aplicate pe capul metacar- 
pien. Mai intervine iarăși contracţiunea mușchilor sezamoidieni și tensiu- 
nea ligamentelor metacarpo şi falango sezamoidiene. 

III) Falanga ungucală sai falangeta se află în flexiune din causa 
tensiunei mușchiului flexor. Acesta, reflectându-se pe capul metacarpului, 
își scurteză din lungime. De aci flexiunea falangetei. Din aceste diferite 
atitudini resultă, că fie-care din 6sele policelui formâză câte un unghii 
între ele, iar din acest total rezultă forma unui Z neregulat. El este admis de 
toți autorii, ca fiind semnul patognomonic al luxaţiunei incomplecte a 
policelui înapoi. Fig. 39 dată de Farabceuf represintă atitudinea clinică 
a accestei luxaţii. 

  

Fig. 39. — Diformaţiunea policelui în luxaţia simplă, incomplectă. 

II). Simptomele luxaţiunei simple complecte a policelui înapoi sunt: 
1) O încălecare complectă a falangei pe fața dorsală a metacarpienului- 
Dinsa fiind cu totul perpendiculară pe acest os, tormeză cu dinsul un 
unghii drept. Acesta provine că, traumatismul fiind forte violent, a rupt 
ligamintele capsulare metacarpofalangiene. Astfel fiind, falanga are tâtă 
libertatea de a înainta pînă unde forța traumatismului o duce.
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2) Dar în acelaș timp, atât tendonul lungului flexor al policelui— 

care represintă mușchiul sezamoidien intern, cât mai cu deosebire acela 

al scurtului flexor—ce represintă mușchiul sezamoidien extern, ati cedat, 

dacă nu chiar s'aii rupt. În or-ce cas, prin depărtarea fibrelor lor a re- 

sultat un fel de ochi, un orificii rotund. Prin el capul metacarpului s'a 

putut angaja. Dinsul va avea d'asupra lui 6sele sezamoide, iar el remne di- 

rect sub piele. Lucrul normal în aceste luxaţiuni este, că singur scurtul 

flexor al policelui, adică sezamoidul extern, se rupe. Lungul flexor 

sati sezamoidul intern se luxeză numai pe gâtul capului metacarpien. De 

aci resultă că, în luxaţia complectă a policelui, nimai osul sezamoid 

extern înainteză pe faţa dorsală a metacarpului. El se pune înaintea fa- 

langei, pe când sezamoidul intern rămâne în loc, mușchiul să fiind 

simplu luxat. Falangeta ce devine? Dinsa va fi mai puțin flexată ca în 
luxaţia incomplectă. Causa este că lungul flexor (sezamoidul intern) ne- 

mai r&mâind intins pe capul metacarpien, ci aruncat alături, nu mai 

are aceiaș putere de flexiune ca în prima varietate. Dar resultatul clinic 

care va fi? Că atitudinea policelui în luxaţia complectă va fi tot forma 

unui Z, dar mult mai neregulată ca la cea incomplectă. Aci vom avea 

falanga perpendiculară pe metacarp cu forte ușdră flexiune a falangetei, 

pe când în cea altă (incomplectă) falangeta va fi forte flexată. Fig. 40 

dată de Farabouf e fârte demonstrativă. 

  

Fig. 40. — Detormaţiunea policelui în luxaţia simplă complectă. 

II). Zzzaziunea complexă a policelul. Aci simptomele ca aspect 

general al degetului, diferă forte mult de cele-alte varietăți. Lungul 

flexor e rupt ca și cel scurt. Atunci falangeta numai e aprope de loc 

flexată. Policele ar avea deci aparența ca și cum ar fi în starea nor- 

mală. Se deosebesce numai prin impotenţa funcţională și proeminența 

capului metacarpien proectat înainte și imediat așezat sub piele. Fig. 41 

arată un model de acestă luxaţie. Drept conclusiune clinică, vom avea



  

Fig. 41. Deformaţiunea policetui înapoi în luxaţia complexă. 

că, în luxaţia policelui, cu cât La falangă va fi mai puţin perpendiculară 
pe metacarp, a Îl-a mai mult flexată pe l-a, iar capul metacarpului mai 
puțin perceptibil sub tegumente, cu atât vom avea a face cu luxaţia. cea 
mai simplă, adică cu prima varietate. Cu cât din contra, vom constata 
că falanga e mai perpendiculară pe metacarp, formând cu dînsul un un- 
ghiă drept, iar falanga va fi mai puțin flexată, fiind în același timp în- 
soțită de o proeminență subcutanată a capului metacarpien sub tegu- 
mente, vom fi siguri că ne aflăm în fața unei luxaţiuni complecte a po- 
licelui. Iar când vom constata o atitudine aprope normală a degetului, lipsită totuși de complecta funcționare fisiologică, atunci vem avea a 
face cu a Ill-a varietate adică, cu luxaţia complexă. Următârele trei 
scheme pot representa întru cât va aceste situațiuni luând ca tip forma de Z. Cu cât acâstă literă va fi mai neregulată cu atât luxaţia va fi 
mai complectă și complexă ast-fel: 

Z lux. incomplectă, forma lui Z puţin neregulată. 

=> 
| lux. complectă, forma lui Z mult mat neregulată. 

2 

N Lux. complexă. Forma lui Z cu totul neregulată. 

Imxafiunea celor-balte degete recunăsce în tocmai aceleași cause și 
acelaș mecanism, cu excepțiune de intervențiunea 6selor sezamoide, cari E]
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la ele nu există. Aci tot rolul îl jâcă ruperea capsulei articulare, pe 

care deja am descris'o la început. Vom avea deci, cașila police, luxa- 

țiuni înapoi a indicatorului, mediului, anularului şi auricularului formate 

din trei varietăți: Luxaţiune înapoi zzconzplectă, complectă și complezră. 

Simptomele fiind aceleași, diagnosticul se impune de la sine. El 

se stabileşte de zisz ca și acelea ale policelui. ! 

Tratamentul. Ori-care ar fi gradul de luxaţiune a ori-cărui deget, 

primul lucru de care trebue să ne ferim este a nu ne lăsa să fim ten- 

taţi de ceca-ce ni se pare mai ușor și mai natural, adică a pune mâna pe 

falangă și a o îndoi. Acesta este procedeul cel mai detestabil. El pote 

transforma luxaţiunea cea mai simplă în cea mai complexă. Nu putem 

mai bine de cât să reproducem întocmai preceptele date de Farabouf 

pentru reducerea luxaţiei policelui înapoi. Dinsa se aplică fără nici o 

modificare la i6te cele-lalte degete. Ast-fel: 
|. Reducerea luxaţiei încomplecie. Se va apuca falanga fără a o îndoi. 

Manipulând cu dînsa ca cu un instrument rigid, să tragem înainte. Prin 

acesta dislocând și împingând sezamoidul sai capsula lipită de capul 

metacarpien, falanga va aluneca de la sine și se va reduce cu cea mai 
mare ușurință. 

II. În luxația complectă iarăşi vom menţine falanga în posiția în 

care se găsesce. Trăgând de dinsa fără a imprima cea mai mică fle- 

xiune, o facem să alunece pe fața dorsală a metacarpului, rădend osul. 

Falanga înaintând, întilnesce sezamoidul pe care-l împinge înaintea că 

în mod laborios, căci e ţinut de cele două buze ale butonierei. Insă, 

odată trecut de marginea cartilagiului, dinsul va aluneca fârte ușor în 

jos, trăgend după elși falanga. Cu acesta reducerea luxaţiunei se efectueză. 

IN. Redacerea luxațiunilor complexe ale policelii. Aci trebue să 

tragem de falangă cât vom putea mai mult pentru a produce o depăr- 

tare între suprafețele articulare metacarpo-falangiene de cel puţin 6 m. m. 

Apoi, fără a înceta tracțiunea, vom ridica brusc fulanga în sus, împin- 

gend-o. pe metacarpien. Prin acest mijloc sesamoidul s'a reintors cu faţa 

cartilogin6să pe metacarpien, aședându-se înaintea basei falangei, aședată 

călare pe fața dorsală a metacarpului. Dar cu acesta am reprodus în- 

tocmai a doua varietate de luxație complectă. Pe acesta ușor o vom 
reduce prin metoda deja descrisă. 

Sunt însă casuri dificile, unde prin tstă stăruința, talentul și apa- 

rate speciale, reducerea nu 'se obține. In acest cas, cel mai bun mijloc 

este a procede da dreptul la artrotomie. Lăsâm la o parte tenotomiile 

subcutanate. Ele sunt infidele, de dre-ce lucrăm orbesce. Deschiderea 

articulației astădi ne este permis a face cu antisepsia ce posedăm. Prin 

ea reușim, făcând o incisiune pe fața palmară, a descleşta sesamoi-
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dul, ligamentele sai capsula, cari sunt interpuse. Intervențiunea acesta 
este fără nici un pericol pentru bolnav. Incisiunile se fac rar pe fața 
dorsală. Numai atunci se practică când tendânele (lungul flexor) încalecă 
în afară capul metacarpien. In casuri excepționale vom practica resecția 
capului metacarpien. 

Îuxaţiunea metacarpo falangienă a policelui înainte. Acestă varie- 
tate este escesiv de rară. Se produce când traumatismul forte violent 
va fi fost aplicat pe fața dorsală a falangei. Atunci ligamentele Jaterale 
și cel dorsal rupându-se, falanga alunecă înaintea capului metacarpien, 
pe care se văd întinse tendânele extensorilor. Acâsta formeză prima 
varietate de luxaţie înainte a policelui. Dacă însă tendânele extensorilor 
în loc de a rămânea aplicate pe capul metacarpien, se deviază pe latura 
sa internă sati externă, resultă alte varietăți de luxaţie : înainte și internă, 
sail înainte și externă, după posiția ce ocupă aceste tendâne. 

Luxaţiile înainte a celor-lalte degete presintă în tocmai acelaș me- 
canism și varietăți. De aceia nu mai trebuesc descrise spre a nu fi 
forțați a repeta aceleași frase. 

Tratamentul constă în a trage de deget în timp ce un ajutor im- 
pinge pe estremitățile falange luxate. In momentul acesta coaptaţia se 
obţine. 

Fig. 42 dată de Faraboeuf pote servi ca tip ori-cărei luxații îna- 
inte a degetelor. 

  

Fig. 42. — Luxaţiunea policelui înainte şi în afară. 

Luxațiunea falanginelor. 

Presintă 3 varietăți : înazute, înapoi şi laterale. Cele mai frecuente: 
sunt laxaţiile înapoi. Falangina trecând peste capul falangei pâte să r&-.
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mâe într'o situațiune verticală, formând un unghii obtus sai drept. 
Une-ori r&mâne înclinată în jos, puindu-se aprope paralel cu axa pre- 

lungită a falangei. 
In luxaţiunea înainte raporturile 6selor sunt inverse : capul primei 

falange proemineză pe fața dorsală, iar al falangetei pe cea palmară ; 

între ele se află o depresiune. 

Luxaţiunile laterale, pot să fie interne și externe, după cum virful 

degetetului deviat privesce către marginea cubitală ori radială, încruci- 

șând direcțiunea degetului vecin. 
Următbrele figuri date de Follin vorbesc mai bine ca ori-ce de- 

scriere, representând fie-care varietate de luxaţie. 
Tratamentul constă în tracțiunea pe talangină, însoțită în același 

timp de impulsiune. 

   
Fig. 44. — Luxaţiunea falanginei înainte. 

Fig. 43. — Luxaţiunile înapoi a fa” 

langinei. (Follin). 

A) Falangina răsturnată înapoi pe 

falangă. 

B) Falangina paralelă cu falanga. 

  
Fig. 45, — Luxaţiunea înăuntru a falanginei mediului.
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Înrafiunea Falangetelor. 

Presintă aceleași varietăți ca și cele precedente. Mecanismul, sim tomele și tratamentul nu diferă aprâpe în nimic de congenerele sale. In luxaţiunile înapoi, ligamentul glenoidien se rupe pe când liga- mentele laterale resistă. Și după cum acestă capsulă se interpune saă nu, or se r&stârnă între suprafețele articulare, luxaţiunea va fi simplă, complectă sai complexă. Contra lor vom observa aceleași reguli ca și în cele-lalte luxaţii deja descrise. 

$ IV. Bâlele inflamatorii ale degetelor mâinei. — Panariţiii. 

Nu putem da o definiție generală a panarițiului. E grei ca să potă satisface tâte genurile şi varietățile, ce dînsa ne oferă. In iadevăr, ple- când de la piele pînă la os, fie-care țesut, ce constitue degetul, infla- mându-se, ne dă un anume gen de panariţiă. Deci inflamația degetelui, ocupând sediuri diferite a părților din cari e compus, represintă un panarițiă. 

Cuvintul panariții provine probabil din parorichia (inflamație d'a- supra sau în jurul unghiei). După alţii însă, origina ar veni din panard (animal cu picidrele sucite în afară). Comparaţiunea acâsta s'a luat din asemenarea ce ar presenta degetul prin deformaţiunile sale capitale în urma bâlei. 

Panariţiul e cea mai frccuentată afecțiune ce se observă la degete. Causa este, că aceste organe sunt cele mai expuse la tâte felurile de traume, de la cele mai mici pînă la sdrobirile cele mai mari, Bogăția vaselor limfatice, ne esplica faptul că, înțepăturile cele mai fine și mai nebăgate în sâmă, devin origina celor mai formidabile panarițiuri. Bola nu stă în raport cu trauma, ci cu natura virusului inoculat. De aceia, înțepăturile de ac, sgârieturile cu o așchie de lemn, cu un os, cut ascuțit etc. produc mult imai ușor un panarițiă de cât plăgile profunde Și sdro- birile complecte. Inoculația mai cu grei se efectue în aceste ultime casuri, din princină că vasele limfatice sunt larg deschise. Din contră, în înțepături, vasele find simplu perforate, microbul e introdus direct și absorbit tocmai ca într'o vaccinare. 
Există mai multe categorii de panarițiuri, după adîncimea unde se desvoltă și organele ce copleșesce:, ast-fel: 
I) Panarițiă superficial. Este când infamaţia e stabilită în stratul cel mai extern al epidermului, sub cuticuia epidermică. Acesta se nu- mește panarițiii s4b epidermic. Une-ori inflamaţia ia un caracter de roșiață difusă. Diînsa se întinde pe o suprafață mai mult sat mai puțin mare. Ea



semenă cu o limfangită reticulară. Acesta se numeşte panarifiă augeulitic. 
Alte dăți inflamația străbate mai adînc. Dinsa deslipesce tote stratele 

epidermice pînă la corpul mucos al lui Malpighi. O vesiculă plină cu 
serositate albă se formâză. Bola ia atunci numele de panarifiă flictenoid 
sai bolă albă, or bolă din întîmplare. 

Când inflamaţia se stabilesce în nivelul unghiei, fie la periferie sati 
pe matca sa, se numesee fanaritii periungueal sali sub ungueal. Şi 

precum acestă inflamație are tendință de a se întinde de jur împrejuriul 
unghiei, panarițiul se mai numesce şi Zuz4z07. In acest cas unghia mai 
tot-d'a-una cade nefiind de cât o dependință a epidermului. Rosenbach 
a descris, sub numele de eriszpeloid al degetului (erisipelas cronicum, 
eritema migrans) o afecțiune identică cu turniolul. Dinsa se observă în 

special la bucătărese, cari umblă cu carne crudă și substanțe iritante. 

Il). Panaritiul subcutanat. Are sediul în stratul celulo-grăsos aflat 
sub pielea feței anteridre a degetelor. Dinsul represintă tipul adevăra- 

tului panarițiu. Recapitularea unor date anatomice datorite lui Tillaux 

sunt absolut necesare. Se scie că pe primele două falange, sub stratul 

gresos al pielei, se află o tâcă osteo-fibrâsă ce conţine tendonul flexo- 

rilor. Pe a Ill-a saă ultima falangă nu există tâcă tendinâsă. Deci ţe- 

sutul gresos subcutanat este direct în contact cu periostul. De aci re- 

tultă că, pentru ultima falangă, panarițiul subcutanat e în acelaș timp 

şi profund. Mai mult încă, acest țesut, fiind în contact imediat cu peri- 

ostul şi lipit de dînsul prin mai multe despărțituri fibrâse, formză întru 

cât-va un acelaș și singur strat anatomic. Prin urmare, panarițiul sub- 
cutanat deja profund e în acelaș timp și periostic. Inflamaţiă se propagă 
la acest țesut imediat, neavând a învinge nici-o barieră. lată pentru ce 
panarițiul ultimei falange mai tot-d'auna e urmat de necrosa osului. Şi 
cu atât mai sigur lucrul se va produce, când bâla a fost lăsată la mersul 
său, fără să se fi luat energice precauţiuni de la început. 

In resumat: ultima falangă nu are de cât două varietăți de pana- 

rițiu : Subepedermic şi subcutanat. Primele două falange ai trei varietăți. 
Subcutanat, al tecei tendinose şi sub periostic. 

Dar să revenim. Panariţiul subcutanat apare direct saă e consecința 

unui panarițiă superficial, adică subepidermic. Dinsul începe prin pulpa 

degetului saii în intervalul coprins între două articulații falangiene. Dar 

or-cum ar fi, durerile, umflătura și fenomenele generali sunt de necom- 

parat cu ale celui superficial. Mai mult, tumefacția nu se limiteză la fața 

palmară; din contră, dînsa e fârte mică aci în raport cu cea de pe fața 

dorsală. Aci pielea fiind mobilă, iar țesutul celular lax, tumefacţia ia o 

desvoltare mult mai mare. Acesta face a crede pe începători că acolo. 

e bsla, iar nu pe fața palmară, unde există maximum de durere.
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III). Panariful tecelor sinoviale. Este proprii numai primelor două 
falange. Dolbeau îl consideră tot-d'a-una consecutiv unui panariții sub- 
cutanat. Cu tâte acestea, străbaterea unui ac direct în interiorul tecei, 
pote la rigâre să producă un panarițiă sinovial primitiv.  Casul însă e 
escesiv de rar. Asemenea panarițiuri s'a însoțit de o infecție generală, 
colecțiuni purulente la distanțe, artrite supurate, albuminurie și chiar 
abcese perinefretice. De alt-fel Duplay a arătat că falangele ca și meta- 
carpienii, pot fi atinse de osteită epifisară întocmai ca şi sele cele mari 
ale membrelor. 

Diagnosticul panarițiului. |n general e forte ușor. Cel mult, când e 
superficial, sar putea confunda cu o limfangită reticulară. Deosebirea 
une-ori e greii de stabilit. Dar acesta nu e tocmai o erâre gravă. Cele 
alte varietăți se vor cunâște după sedii, tumefacție şi mai ales după 
durerea la presiune. Diînsa tot-d'auna e pe fața palmară. Şi numai sediul 
durerei în acâstă regiune ne va feri a ne amăgi de tumefacția enormă 
după fața dorsală. Acâsta nu e de cât resultatul unui edem desvoltat 
în țesutul celular forte lax, dar fără a fi dureros. 

Panarițiul tecei sinoviale, prin retracția și flexiunea degetelor ce 
determină, se deosebește în destul de cel subcutanat, care presintă acest 
fenomen. În plus, tumefacţia se va prelungi în lungul tecelor putând 
trece chinr dincolo de ligamentui anular al corpului, dacă panarițiul se 
află pe police sai micul deget. Se știe că sinovialele acestor degete 
comunică, după cum am arătat, cu marca sinovială a antebraţului. Pana- 
rițiul snb periostic se va recunsște prin durerile mult mai atroce și fe- 
nomenele generale forte grave, proprii or cărei osteo- -periostite. 

Mai există o varietate de panariţii, ce se desvoltă pe fața dorsală 
și laterală a degetelor. Acestuia s'a dat numele de panarițiă antracoid. 
Dinsul semănă fârte mult cu un mic furuncul. E] se desvoltă ca Și acesta 
în glandele sebacee, ce însoțesc foliculii piloși aflați pe fața dorsală și 
părțile laterale a degetelor. Acelaş lucru îl putem observa și pe faţa 
palmară ; dar atunci bâla se desvoltă în glandele sudoripare. Glandele 
sebacee nu există în acestă regiune. Acestă afecțiune, care de alt-fel e 
mai mult un antrax al degetelor sai palmei mâinei de cât un panariții, 
nu oferă nici-o dificultate pentru diagnostic. Totuși lucrul trebue sciut 
spre a evita confusiunea. 

Pronosticul. E forte variabil. De multe ori se însoțesce de consecin- 
țele cele mai grave. Este evident că panarițiul, or-care ar fi varietatea 
sa, depinde de microbul ce i-a dat nascere. Când nu va fi vorba de cât 
de simpiii micrococi, uniți doi câte doisai chiar în lanţ, terminațiunea 
va fi favorabilă. Din contra, absorpţiunea unui virus septic, ca la ana- 
tomiști, inocularea de materii putride or tuberculâse, ca la chirurgi în
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timpul unei operații etc., vor da fenomene mult mai grave. In asemenea 
casuri se compromite nu numai membrul, dar chiar și viața individului, 

larași pronosticul e grav, în panarițiul tecelor tendin6se al primului 

și al cincilea deget. Aci se produce propagarea infiamației la sinoviala 

antebraţului. Dinsa determină flegmâne difuse. Dar chiar şi în casul 

când aceste complicații nu apar, totuși pronosticul rămâne grav, prin 

aceia ca epiteliul sinovialei desquamându-se, se produc aderențe între 

cele dout foi. Tendonul rămâne inclavat, mișcărilese suprimă, iar retrac- 

ţia degetelor devine permanentă. Acesta pune membrul în imposibilitate de 

a funcţiona. De multe ori am fost silit a practica amputaţia antebraţului 

  
Fig. 46. Consecințele unui panariţiă neglijat [personal].
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sait desarticulaţia cotului, la individi cari ati neglijat un panariţiă al de- 
getelor. | 

Un esemplu demonstrativ îl avem în fig. 46. Dinsa nu are trebuință 
de nici-o explicare. 

In fine, gravitatea pronosticului mai depinde și de diatesa bolna- 
vului. La diabetici, albuminurici, alcoolici, etc., micrococul cel mai in- 
ofensiv pâte lua un caracter virulent. EL va da nascere la acele patiari- 
țiuni gangrenâse și cu o tendință forte mare la extensiune. 

Tratamentul tot-d'auna trebue să fie chirurgical. Deschiderea se va 
face fără a aștepta fluctuaţia. Este destul constatarea durerei, pentru ca 
intarvenția să fie motivată. Şi acesta vom avea în vedere, mai ales în 
panarițiul ultimei falange. Acolo, după cum am vădut, țesutul celulo-gre- 
sos subcutanat e imediat în contact cu periostul falangetei. Vom face 
deci incisia până la os, căci numai astfel vom preveni necrosa. Acestă, 
măsură putem să nu o aplicăm la panarițiul primelor dout falange, căci 
la ele, fie-care varietate de panarițiu e independentă. Astfel putem avea 
un panarițiti numai subcutanat, fără ca inflamația să fie propagată la 
tâca tendonului. Deci e de prisos a merge cu incisia prea profund. Ba 
ce este mai mult, o asemenea incisiune ar deveni chiar pnaricul6să, căci 
prin ea, spintesând teca, am provoca o nouă inflamaţiune și complica- 
țiuni seri6se- De aceia in panariţiurile primelor două falange, incisia nu 
se va face drept pe linia mediană, ci mai în afară, tocmai pentru a cruța 
teca tendânelor. Dar când prin semnele ce am arătat, vom fi siguri de 
prinderea tecei tendonului, atunci de sigur bisturiul va merge mai pro- 
fund până la acest organ, exclusiv peretele posterior. In casul de pa- 
narițiă sub periostic, incisiunea de sigur va merge până la os. Nu însă 
pe linia mediană, ci mai mult în laturi Și în afară, spre a nu deschide teca. 
Inainte ca și după incisie, precauțiunile antiseptice cele mari vor fi puse 
în joc. Întrega mână va fi pusă 3—4 ore pe di într'o baie antiseptică 
cu sublimat, creolină sai acid fenic 5%. Pansamentul va fi tot-d'auna 
umed, compus din comprese și vată muiată în sublimat; tote acope- 
rite de gutapercă şi menținute cu feși, spre a împedica evaporaţia. Vom 
obține astfel ceia ce Le Fort numia balreaziune antiseptică a plăgilor. 
Se înțelege de la sine, că tratamentul intern, dirigeat contra diatezei 
individului, nu va fi de loc neglijat. Ne vom conforma principiilor ce 
am stabilit și repetat de atâtea oriîn vol. 1 și II. 

Trebue iarăși a preveni bolnavul de unele consecințe, de cari va 
avea să sufere. Ele sunt ankilosa degetelor, flexarea lor și înțepeneli 
articulare, spre a nu ne face pe noi r&spundetori, după cum e obiceiul. 
Vom da însă Gre-cari speranțe, că prin masagiii, o gimnastică raţională, 
electricitate, băi etc. lucrurile se pot remedia. In adever, de multe ori



SI 
așa se și întîmplă. Noi însă nu trebue prea mult să ne angajăm. Ce conduită vom avea când 6sele vor fi necrosate sai tecile tendinâse sfa- celate? Să așteptăm pină la eliminarea lor spontanată. Or ce tetantivă de extragere prematură, devine vătămătăre. Acesta, din causă că șghiabul de eliminare între partea mârtă şi sănătâsă nu s'a format. Atunci din dou& lucruri una: or smulgem numai o porțiune de os sati tendon și vom lăsa un rest, or în timpul tracțiunei putem rupe și din porțiuni sănătâse. In casul întâi, n'am ajuns la nici un resultat, Intru nimic n'am grăbit vindeca- rea. În casul al doilea, putem provoca o nouă inflamație. De consecin- țele sale vom. fi r&spund&tori. Deci, espectația e cel mai bun și folositor lucru pentru bolnav. 

larăși ne vom abţine din tote puterile a nu întreprinde amputația degetului. Un bont, or cât de inform, este de mare preţ pentru bolnav. Casul devine discutabil, când unul saă mai multe degete vor fi rămas în anchilosă rectilină. Dar și aci, de va fi posibil, vom ridica ultimele două falange, lăsând în loc părțile moi. Acest bont, retractându-se, va aduce mari servicii, maj ales dacă articulaţia metacarpofalangienă își are tote mișcările libere. 

Ş V. Panariţii analgesic sau bâla lui Morvan. 

După cum numele indică, caracteristica acestui panarițiu este: 
ba fi lipsit cu totul de dureri. Fenomenul este deci absolut in- Vers cu ceia ce se petrece în panarițiul ordinar. Aci, durerile atroce CON- stitue tocmai partea sa cea mai fundamentală. In panarițiul analgesie, din contra, bolnavii suportă, fără nici o simţire, incisiile cele maj pro- funde și întinse. 
II) Panariţiul analgesic apare de odată la mai multe degete. Une-ori el le copleșesce pe tâte succesiv. In or-ce cas dinsul e multiplu. Pana- rițiul ordinar este solitar. 
II). Panariţiul analgesic nu e însoţit de fenomene inflamatorii ma- nifeste. Are însă leziuni trofice, precum: crăpături, flictene, exulceraţii, deformarea unghiilor, colâre violacee a tegumentelor, iportermie locală și o sudaţie exagerată. La tâte acestea se adaogă paresia antebraţului, atrofia musculară și analgesia. 
IV). Panariţiul analgesic e urmat maj tot-d'auna de necrosa falan- gelor. Și de Gre-ce acestă afecțiune copleşesce de-odată mai multe de- gete, sau le ia pe fie-care în parte în mod succesiv, individul e ame- ninţat a-și perde tâte degetele. Dinsul devine repede cu totul ciung. Causa. Acestă bâlă a fost studiată pentru prima Gră de Morvan în 1883. De aci şi numele cel portă.. Causa însă nu e cu totul bine cu- 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
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noscută. Noi, împreună cu alți autori, credem că aci ar fi vorba mai 
mult de o lepră anestesică. Monod admite o nevrită a nervilor colate- 
ral ai degetelor. Gombault, pe lângă nevritele periferice, admite o scle- 
rosă chiar a măduvei. Acâstă leziune, dînsul a găsito întrun cas de 
sclerosă în regiunea cervicală. In fine, Joffroi, Achard și Charcot, consi- 
deră panarițiul analgesic ca o modalitate clinică a Siringomieliei. 

$ VI. Bâlă neinflamatorie sai mecanică a degetelor. 

Degete cu resort saă piedică. 

Nume creat de Notta. El a descris pentru prima Gră acestă bâlă. 
Dinsa este mai frecuentă la bărbați între 30—40 ani. Atinge mai cu 
preferință policele și indicatorul, 

Acestă afecţiune constă în aceia, că degetul, în timpul mişcărei 
sale de flexiune saă extensiune, este brusc oprit la un moment dat de 
un obstacol. O dată însă acest obstacol învins, mișcarea se produce 
repede. In acest moment se determină un sgomot. El este analog, ca 
şi cum degetul ar fi trecut peste o piedică, 

Une-ori obstacolul nu se lasă a fi învins cu ușurință, chiar în urma 
unei contracțiuni violente a mușchilor. Atunci, bolnavul e silit a apăsa 
cu putere pe deget, fie cu mâna opusă, sat chiar puindu-se cu ședutul 
pe el. In acest cas, reducerea. e mult mai sgomotosă şi fârte durerâsă 
Ea pote da nascere unei sincope. 

Se susține că ruperea unor virfuri de instrumente ascuțite în drep- 
tul rădăcinei degetelor, ca de ex.: bucăți de sticlă, vîrf de briceg etc., 
pot determina acestă bolă. Noi admitem diatesa reumatică. Între alte 
probe, am un cas tip de deget cu resort pe mediul stâng. E vorba de 
o femee de 43 ani, cu antecedente reumatice clasice. Tratamentul in- 
terior eu iodo-bromur, a adus o vindecare repede, nelăsând absolut 
nici o urmă. 

Sai emis o mulţime de teorii, pentru esplicarea mecanismului 
acestei afecțiuni bizare. Nici una însă n'a avut darul să devie absolută. 
Notta și Nelaton susținea o îngroșare a fundului de sac sinovial 
al flexorilor, care, după cum scim, trece de rădăcina degetelor. Acestă 
îngroșare se transformă într'o mică tumoră, însoțind tendonul flexorului 
în excursiunile sale. Dinsa, în timpul mișcărei degetului, tinde a trece 
sub aponevrosa palmară. In acest moment, se produce sensația particu- 
lară de resort saă pedică. Dar acestă teorie nu e aplicabilă la police și 
auricular. In adevăr, aceste două degete nu ai fund de sac.Teca lor 
se continuă direct cu sinoviala corpului. Mai probabilă e teoria tendi- 
nosă pură. După acestă teorie, obstacolul, îngroșarea sai mica nodosi-
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tatea s'ar afla chiar pe tendon. Dinsa împiedicând alunecarea tendonului 
în tecă, ne dă perfect sensația de resort. 

Menzel şi Blum, aă făcut o experiență fârte demonstr ativă. Ei ai pus 
un fir în jurul tendonului flexor, mărindu-i ast-fel grosimea. Fenomenul 
de resort se producea, de câte ori porțiunea tendonului artificial îngro- 
șată, intra saă eșia din teca sa. 

Mai există încă o teorie numită arziculară. Dinsa se datoresce lui 
Pitha. Fenomenul se atribue presenței corpului străin în cavitatea arti- 
culară. 

„dn crede în existența anormală a unci creste os6se, aședată pe 
extremitatea falangei sati a metacarpienului. Probabilitatea o credem a 
fi din partea lui Kânnig. In adevăr, anatomia arată existența unei ase- 
menea creste pe capul metacarpienilor și chiar a falangelor. Am vEdut 
că în luxaţiile policelui, acestă crestă jocă cel mai mare rol. Este destul 
deci a admite o formă sai volum neobicinuit a acestei creste, pentru a 
ne explica în mod suficient, sensațiunea de piedică și sgomotul produs 
în mișcările unui deget numit cu resort. 

Dar nu mai puţin veridică este ȘI teoria tendin6să. In adever, nimic 
mai ușor de cât îngroșarea și chiar depositul de diferite produse în se- 
rosa tecei tendin6se la individii aflați sub influența unor anume diateze. 
Dar o asemenea îngroșare e capabilă după cum am arătat, să producă 
fenomenele ce însoțesc degetul cu resort. 

Tratamentul e mai rar chirurgical. Băile locale, masagiul, iod la 
interior, adesea produc vindecarea. S'a făcut însă de Blum, Lannelon- 
gue, Kânnig, etc. diferite operațiuni. Câte-o-dată sa scos serositate, altă 
dăți tumori fibrâse sau chiar fungosități. Dar aceste intervenţiuni tre- 
buesc reservate tocmai la urmă, atunci când tumora ar fi maifestată şi 
ar aduce o jenă prea mare în funcțiunea degetului sai a profesiunci 
individului. 

VII. Bâlele specifice ale degetelor. 

Sprua ventosă. 

Am arătat la panariții, că inflamația părţilor moi se pote propaga 
pînă la scheletul degetelor. Ajunsă aci, dînsa îl copleșesce și determină 
în mod secundar o osteită și chiar necrosa sa. Există însă și o infla- 
maţie primitivă a scheletului falangelor. Acesta, invers ca cea precedentă, 
se propagă de la adincime la suprafață. Dar asemenea osteite tot-d'a-una 
sunt de natură specifică. Cele mai principale sunt două : una de natură 
tuberculdsă numită s/iua ventosă, și alta de natură sifilitică numită de 
Nelaton fanariții sifilitic, iar de Chassaignac dactilta Szfilitică.
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Spina ventosă. Sa numit ast-fel din causă că, corpul osului e așa de. 
umflat în cât pare a fi fost insuflat cu aer. Şi în adevăr, osul are acest 
aspect. La rădăcină și extremitatea liberă dinsul e fârte subțire ; partea sa de 
mijloc însă însă e fârte umflată. Acesta îi dă în totul aspectul unui fus, 
precum arată figura 47. La început tot r&ul se mărginesce în scheletul 
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Fig. 47. — Spina ventosă (Parrot). 

falangci. Mai târdiu însă pielea se roșesce și chiar se ulcereză. Lucru 
demn de notat este, că pzișcările degetului român libere. Afecţiunea este 
indolentă și cu mers cronic. Dinsa pote chiar să sc termine prin reso- 
luţie. In casul contrarii se produc ulceraţiuni și fistule. Ele sunt situate 
tot-d'a-una pe partea dorsală și laterală a degetelor. Aceste traecte sunt 
pline cu fungosități și puroi seros. Introducend prin ele un stilet, ajun- 
gem pînă la os și chiar în interiorul cavităței sale medulare. Dar Și în 
acest stadiii, vindecarea spontanată încă se pote obține. Părţile necrosate 
se eliminâdă de ele însăși. Treptat reparaţiunea perderilor de substanță 
se obține. Deci numai în casul când articulațiile vor fi distruse şi tote 
tecele sinoviale prinse, atunci vom recurge la amputaţie. Vom ridica dege- 
tul ce numai e de nică un folos. 

Tillaux e cel mai optimist. Iată ce dice dinsul în clinicele sale. Nu 
trebue a practica pe acești copii nici o operaţie. Simpla aplicare de 
tinctură de iod și îngrijirea stărei generale, procură o vindecare sponta- 
nată. Și faptul important e că adesea, o asemenea vindecare spon-. tanată se face fără nici o deformaţie. Lannelongue a arătat că de Și extremităţile epifisare a unei talange ar putea fi distruse, totuși modi- ficări în lungimea Și scurtarea degetului nu se observă. Causa este, că 
alături de distrugerea unui cartilagiii epifisar, se desvoltă iritația unui alt cartilagii al unei falange vecine. Acesta crescând mai mult, compen-
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<47X scurtarea falangei bolnave. Nu e însă tot ast-fel când spina ven- 
tosă se desvoltă pe capul unui metacarpien. In acest cas, lungimea de- 
getului va fi mai mare sau mai scădută, după cum extremitatea meta- 
carpienului va fi iritată sati distrusă. In primul cas, fiind vorba de 
crescere, degetul va fi împins înainte. EI va deveni mai lung ca cei-l alți. 
In al Il-lea cas, extremitatea metacarpienului fiind distrusă, degetul se 
va retracta, intrând înăuntru. El devine ast-fel mai scurt ca cele-Palte. 

Cât privesce natura acestei afecțiuni este adi pusă în afară de ork- 
ce discuţie. Lucrul e pe deplin demonstrat. Aci e vorba de o osteo- 
periostită tuberculdsă a falangelor sai metacarpienilor. 

Nelaton e cel dintâiii care a arătat că spina ventosă e o bâlă de 
natură tubercul6să. Parrot admite acelaș lucru. EI susține că punctul de 
plecare constă în niște noduli cenușii. Acești noduli sunt analogi cu gra- 
nulațiunile tuberculâse, ce se găsesc in plămâni și cele-l'alte viscere. Pe 
lingă acesta, Parrot invocă și faptele clinice. In adevăr, persânele atinse de 
spina ventosă pot fi copleşite de ulcerațiuni tuberculâse ale plămânului, 
intestinelor și altor organe. Mai mult, Kiener și Poulet, ai obținut gene- 
ralisarea tuberculosei pe animale, injectându-le puroiă și granulațiuni 
fong6se, luate de la o osteo-periostită a metacarpienilor. Lannelongue, 
prin examinără microscopice, a găsit infiltrațiuni de foliculi tuberculoși în 
țesutul medular și fungositățile luate din spina ventosă. 

Singur Volkmann susținea că acâstă bslă nu e de natură tuber- 
cul6să. După dînsul, spina ventosă ar fi la început o medulită cronică, 
caracterisată printro stare fongâsă a măduvei. Mai târdiă, acestă infla- 
maţie cronică se resolvă într'o osteită rarefiantă, iar la urmă într'o pe- 
Tiostită. Adi însă, acordul e general asupra naturei specifice a bâlei. 
Dinsa sa scos din confusiunea în care o pusese vechii autori. In adevăr, 
înainte, prin spina ventosă se înțelegea un grup nedefinit de afecțiuni 
inflamatorii şi neoplastice ale degetelor ca enhondrom, osteo-sarcom, 
'Chondro-sarcom, etc. etc. 

II). Daczi/ita sai panarițiul sifilitic. . 

Are forte mare analogie cu spina ventosă. Se observă că și dinsa 
pe copii. Are ca sediă falangele. Ocupă însă mat ales prima talangă. 
Acestă afecțiune este resultatul unui sifilis congenital. Dinsa represintă 
leziuni terțiare adică gome. Ele une-ori iai o formă cărnâsă, tare; iar 
alte ori o formă coloidă și fluctuentă. Tendonele, în general, sunt scu- 
tite. Pot însă fi copleșite de depositul gomos. Aceste gome se pot re- 
sorbi precum de asemenea și să se ulcereze. În acest cas, dai nascere 
la fungosități, traecte fistulose și eliminare de părtați necrosate din 6se
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Alterația unghielor e rară. Lallier însă a observat o asemenea alterație 
întrun cas. Dactilita sifilitică e însoţită de dureri spontanate, cu exacer- 
bațiuni în timpul nopții. 

Tratamentul specific fârte adesea triumfă contra acestei bsle. In 
casuri vechi însă, când necrosa selor e întinsă și complicată de fistule, 
fungosități sau distrugeri articulare, nu ne rămâne de cât amputaţia. Fig. 
48 represintă o dactilită sifilitică, 

  

lig. 48. — Dactilită sifilitică (Blum). 

Artritele degetelor. Se observă destul de des în urma trecuentelor 
traumatisme. Ele nu oferă nimic de special. Articulația metacarpo-falan- 
gienă a policelui e mai predispusă ca tâte cele-lalte. Aceste artrite 
traumatice forte des devin punctul de plecare a desvoltărei de tumoră 
albe pe individii scrofuloşi, saă a unei artrite uscate pe b&trâni şi artri- 
tici. Ele se recunosc prin distrugerea ligamentelor, de unde o mobilitate 
anormală, mai ales în sensul lateral. Suprafeţele articulare perdend luciul 
normal ne vor da la explorațiune acele trosnituri sa cracmente speciale. 
Ele formâză semnul patognomonic ale erosiunilor și ulcerațiunilor cape- 
telor os6se ce constitue articulația. 

Bâla progresând, numerâse fistule vor apare, Ele vor da loc la scurgere 
de puroiii osifluent, la fungosităţi şi chiar la eliminare de părticele mici 
de 6se. Tâte la un loc, ne arată artrita Supurată în tâtă splendorea ei, 

Imobilisarea și o posiţie convenabilă, însoțită de un tratament ge-



neral, e tot ce putem întrebuința contra lor. În casuri inveterate și 

supuraţiuni prelungite, vom recurge la resecții şi chiar amputație. 

$ VIII. Bâle neoplasice ale degetelor. 

|. Zumorile benigite. 

Vom trece repede peste aceste tumori. Ne vom opri numai asupra 

unor particularități. Restul se găsesce studiat complect în Vol. II, la 

capitolul tumori. 

I. Angidutele. De ordinar sunt congenitale. Se observă însă și în 
urma unui traumatism, dar mai rar. Aceste angiome presintă tote ca- 

racterele clasice. Ele pot fi simple, adică fără pulsație sai suflu. In 

acest cas se numesc zevi materni. Altă dată însă iati forma arzeioma- 

Înă cavernos. 
In ori-ce cas, dinsele constitue tumori sesile, de o colbre albăstrie 

şi de un volum ce se pote mări prin sforțuri, Prin excepţiune, angid- 

mele pot fi chiar pediculate. 

In general, aceste tumori sunt unice. Alte dăți însă multiple. Sa 

observat până la 40 de tumori și chiar 100 pe acelaș deget. Mai tot- 

da-una rămân intacte. Une-ori pot da nascere le fisuri, ulcerații etc. 

În acest cas se complică de emoragiă forte rebele. 
Diagnosticul e uşor, iar tratamentul clasic al] anevrismelor cirsoide. 

ÎI). Anevrismele cirsoide. Nu presintă nimic de special, afară numai . 
de enormele dilatațiuni ale vaselor situate d'asupra tumorei. Acestă dila- 

tație se pste întinde chiar pină în cavitatea axilară. Ele provin sati din- 

trun nevus materni sai dintr'un traumatism. Contra lor avem tâte mij- 

Iscele clasice. Vom evita amputaţia membrului. [Este sciut că tumora 

primitivă distrusă, tote cele-lalte vase dilatate revin de sine la calibrul 

lor normal. (Vedi Vol. II). 

ŢII). Azşzi. Pentru cei sebacei, sudoripari, nu avem nimic de adăo- 

gat, fiind deja studiaţi în Vol. II. larăși vom trece și peste kiștii seroși. 

Origina lor pâte să fie saă dintrun diverticul al sinovialei articulare, 

sai din acela al serâsei tendinose. De aci și diviziunea lor în kiști 

articulară sai sinoviali proprii diși, și kiști tendinoși. Despre ei am 

vorbit în Vol. ÎI și vom reveni la bâlele pumnului. 

Ca o curiositate patologică, să ne așteptăm a întîini pe degete și 

chiar kiștă hidatici. 

In fine, de și forte rar, dar s'aii observat pînă și kiști dermoidi ai 

degetelor. 

Patogenia acestor kiști dermoidi, sar putea atribui unei inclusiuni 

a ectodermului în timpul vieţei intrauterine, conform principiului stabilit



de Cohnheim. Alte dăți însă patogenia lor e grei de susținut, fiind dată etătea prea înaintată a individilor posesori de aceşti kiști. Este mult probabilă origina traumatică a acestor kiști. Ea e baza teoriei emise de Massc din Bordeaux. Acest autor, introduce lambouri de piele în peritoncul unor animale tinere. Aceste lambouri s'a grefat şi cu timpul at produs kiști dermoidi. Dînsul deci crede, că tot ast- fel se întîmplă și în urma unui traumatism. EI susține, că elementele epiteliale, străbătând în adincimea țesuturilor, se pot desvolta, produ- cend kiștii dermoidi. 
Diagnosticul se tace mat mult prin exclusiune. In casuri dificile, presența unei mici cicatrice, arâtându-ne un traumatism anterior, ne pote autorisa să ne gândim la un kist dermoid. 
IV. Papilomele sai negii. Sunt fârte frecuenţi la degete și mai ales la regiunea dorsală. Une-ori îi întâlnim chiar în regiunea unghiilor. Unii din ei pot lua o desvoltare mare, complicându-se de producțiuni cor- nate. Sa observat degenerarea acestor negi în epiteliâne. V. Zzpomele. Se întîlnesc rar pe aceste organe. Une-ori sunt cir- cumscrise, iar alte dăți difuse. In acest cas, se confundă cu diferite si- novite fongâse, saă cu kiști sinoviali, când sunt circumscrise. Dacă se- diul acestor tumori e pe mână, să ne așteptăm a le găsi prelungite sub aponevrosa palmare. Acâsta va constitui o dificultate în extirparea lor, din causa arcadet palmare superficiale, mai ales dacă tumra se află în scobitura palmei mâinei. 

VI. FiBrămele. Sunt încă și mai rată. Ele pot avea conexiuni cu teca tendânelor. Se observă în mod indiferent pe fața dorsală şi pal- mară, pe pulpa degetelor și în spațiurile interdigitale. VII. Veoromzle. Se caracterisă prin dureri vii nu numat în dreptul tumorei, dar chiar și la distanță. Aceste dureri se pot iradia în lungul brațului până la piept. 
Une-ori aceste tumoră sunt fârte numerâse. In acest cas ele dai nascere la operaţiuni delicate. Nelaton întrun cas a fost silit să practice amputațiunea mâinet, 
VIII. Oszeomele. Se presintă sub formă de îperostose epifisare sat chiar de Zz07% 2săse, desvoltate în părțile moi. 
Iperostosele produc o crescere totală a degetelor. Ele devin de o tărie forte mare, împedicând exercițiul funcțiunei. Exostosele epitisare se desvoltă la extremitatea selor în dreptul articulaţiilor. Aci formâză tu- mori une-ori de mărimea unor nuci. Dinsele, ocupând ultima falangă, portă numele de exostose subungueale. Ele de altfel sunt mai rară la degetele mâinei ca la picior.
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In fine, exostosele părţilor moi se caracterisă prin aceia că tumora 
os6să, nu are nici-o conexiune cu scheletul. 

Tote aceste tumori câte-o-dată sunt fârte numărâse. Ele ocupă în 
mod indiferent unul sati mai multe degete, sai chiar însuși mâna. 

Un model de osteom al degetului îl avem în Fig. 4). 

  
Fig. 49. — Osteom al degetului mediă (personală). 

IX) Fnchondromele. Sunt de sigur cele mai frecuente. Mai tot-d'auna 
multiple. Ele pot lua un volum forte considerabil, atingând o circonferință 
de 25 c. m. Ele iai nascere din interiorul osului, din periost, sat din 
părțile moi. De aci enchondroine centrale, periostice saă parostaleşi a părților 
înoi. Afară de acâsta dinsele se mai pot desvolta și în teca tendânelor. 

Enchondrânele centrale se asemEnă fârte mult cu spina ventosa, 
cu care sai și confundat. Ele pot produce o lungime demonstrată a 
degetelui, după cum cartilagiul episar e mai mult sait mai puțin iritat. 
Acâsta se observă mai ales la persâne tinere, la cari osificaţiunea nu e 
terminată. Cele-lalte varietăți nai nimic particular, afară de legătura ce
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aă cu tendânele saă periostul. In acest cas, mobilitatea tumorei este li- 
mitată. Când tumora e desvoltată numai în părțile moi, mobilitatea e cu 
totul liberă și largă. Când sunt multiple, mâna e fârte mult deformată. 
Dinsa e provădută de niște tuberosități, comparate cu castanele și car- 
tofiii înșirați unul lângă altul. Fig. 50 formâză un model tip de acestă 
afecțiune. 

  

Fig. 50. — Enchondrâme multiple ale degetelor. 

Aceste tumori sunt tot-d'auna indolente, afară de casuri de com- 
presiune al unor nervi. Ele ai ca particular o trânsparență caracte- 
ristică. 

Prognosticul e beaign, afară numai de casuri mixte. In adevăr, ade- 
sea se amestecă în ele elementul sarcomotos. De aci şt numele de con- 
drosarcom. În asemenea cas se observă nu numai recidiva, dar chiar ș 
desvoltări metastatice, în special în plămâni. Singurul tratament este 
extirparea, 

$ IX. Tumorile maligne ale degetelor. 

I). Sarcomul. Are diferite puncte de plecare. EI se pâte desvolta în 
os, periost, tendâne, teci sinoviale, țesut celular și chiar piele. 'Trebue să 
ne fie atrasă atențiunea asupra posibilităței desvoltărei unor asemenea 
tumori împrejurul unghiei. Acesta constitue ceia ce vechii autori numită 
onizis. Sarcemele pielei sunt negate de unii autori. Se susține că ele 
trebuesc considerate ca degete anormale, dar cu totul avortate. 

Prognosticul. E variabil. Mat des însă forte serios. În adevăr, dacă 
une-ori mersul este excesiv de lent, punând 20 și chiar 30 de ani pen- 
tru a se desvolta, alte dăți din contra, iat un mers forte repede și cu 
tendință la generalisare, 

Vom căuta a stabili cu atențiune sediul anatomic al tumorei, adică 
dacă aparţine scheletului, tendânelor, etc., Acesta pentru a sci modul
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după care vom interveni. Osteo-sarcomul cere amputația degetului. Acela 

al tegumentelui, numai extirparea siraplă a tumorei. 

II). Epiteliomul are acelaş sedii ca și sarcomul. Dînsul ne presintă 

trei varietăți: papilar sat vegetant, dermic saă infiltrat şi glandular. 

Forma. papilară ce cea mai frecuentă. Mai tot-dauna e consecința 

unui neg neglijat. Forma dermică constă în infiltrațiunea pieleiși a țesutului 

subjacent de elemente epiteliale. Dinsa formeză indurațiuni tari. Une- 

ori se complică de ulceraţiuni. Adesea vedem eșind, prin nisce mică per- 

forări sai ulceraţiuni, filamente galbene. Ele se numesc vermișori epiteliali. 

Forma glandulară se desvoltă pe socotela glandelor sebacee sati sudoripare. 
Dinsa a fost numită de Broca poliadesoin. Se presintă ca tumori mici 

multiple. Oferă la suprafața lor un mic orificii, Il este conductul ex- 

cretor al glandei. 

III). Cancerul melanic. Este cel mai rar. Se presintă sub forma unei 

tumori negre. Ei sem&nă cu un angiom. 

Caracteristica tumorilor maligne este aceia a tuturor tumorilor de 

genul lor. Ele aă tendință la copleșire, recidivă după extirpare şi repro- 

ducese metastatică. Acâsta se manifestă fie în ganglioni sai viscere. 

Ş X. Diformităţile degetelor mâinei. 

Acestea pot fi de dou€ feluri. Când sunt congenitale, pârtă nu- 

mele de vifzuri de conformaținie sai diformități. Cele accidentale, pro- 

venite în urma arsurilor, fracturilor, paralisiilor, sifilisului, lepra grecescă 

etc. se numesc deforma fini. 

Diformităţile sau viţiurile de conformațiune congenitală se împart 

în dou& mari categorii. Une-ori diformitatea constă în avortarea sai lipsa 

organului. Altă dată, din contra, în exagerarea volumului sai chiar a 

numărului. 

Diformităţile prin lipsă, se numesc, în termen generic, ccfromelză. 

Cele prin exces, fo/raze/ză. 

Cu privire la ectromelie, trebue să notăm următorea observaţiue. 

Prin ectromelie pură se înțelege, că unul sai mai multe degete rămân 

mult mai puţin desvoltate decât congenerii lor. Acesta este, când un 

individ posedă câte-va degete mai mici, mai delicate, mai subțiri, mai 

atrofiate ca cele-alte. Dacă însă aeeste organe lipsesc cu desăvirșire, și 

anume când individul în loc să aibă cinci degete, are numai 4, 3, 2, sati 

chiar nici unul, atunci diformitatea se numesce eczrodactilie, Dar altă 

dată degetele nu lipsesc. Ele însă sunt mult mai scurte decât în starea 

normală. Acesta provine, fie dintr'o oprire de desvoltare — deși elemen- 

tele constitutive ale degetului există, fie că unele falange, și în special



ultimele, se lipesc da dreptul pe metacarp. Cu alte cuvinte, în loc de 
a avea trei falange, avem două sai nu nat una. Viciul acesta de confor- 
maţie pârtă numele de kra-idactilie. lar când degetul lipsesce cu to- 
tul, împreună cu metacarpienul s&ă, atunci se numesce eczromelie Jongi- 
Zudinală. In acest cas, există concomitent atrofia radiului și a cubitului. 
“Contra acestor diformități, chirurgia nu pote interveni. Deci navem să 
ne ocupăm de cle. Dinsele aparțin mai mult teratologiei. 

Când însă în loc de ectrodactilie, avem polidactilie, adică mai mult 
“ca cinci degete, atunci ncapărat, acâstă diformitate prin exces, intră în domeniul chirurgici. Noi putem desființa organul născut în plus, mat 
„ales când el va fio pedică la îndeplinirea funcţiunei fisiologice a celor- 
lalte degete. 

În acestă polimelie avem trei varietăţi : 
I). Polidactilia propriii disă, când avem şase sai mat multe degete 
TI). Polifalangie, când avem mai multe falange. 
III). Macrodactilie, când tâte elementele degetelor, fără a fi în plus, 

totuși sunt monstruos desvoltate. 
Polidactilia pste să existe câte odată atât la mână cât şi la picior. S'aii găsit 6 pînă la 13 degete. In acest cas degetele, desigur fiind de- viate, împiedică funcțiunea regulată a membrului. Când sunt însă numai 

în număr de șase, în general nu aduc nici o împiedicare. 
Acest viciă de conformație, numit încă ȘI deget supranumerar, pre- 

'Sintă în special la police două varietăți. Dinsul are une-ori o falangă a 
parte, articulată cu primul metacarpien. Alte dăți, aceeași falangă e co- mună. Ea presintă o spintecătură. Forma acestă, representată în fig 51, 
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Fig 51. — Police bifid, 

prtă numele de police bifa. Degetul supranumerar pote să aibă exten- sori și flexori separați. Ei însă tot-d'a-una vor fi divisați. Degetul su-
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pranumerar, câte-odată posedă un schelet aparte, precum se vede în fig.. 

52, luată din serviciul d-lui prof. Râmnicenu. În fig. 53, luată din tesa. 
d-lui Minculescu, se vede scheletul unui deget supranumărar, luat prin 

> radiografie. Alte dăți însă, degetul nu are decât un simplu pedicul. 

  
Fig. 53. — Deget supranumerar cu schelet separat (Dr. prof. ROmniccanu). 

LI 

cutanat, prin care se implanteză pe degetul normal. Varietatea acesta. 

se vede în fig. 54 şi 55. 
Tratamentul. Constă în ablațiune, dacă aduce o jenă în funcțiunea 

mâinei sai a piciorului. Când e vorba de o simplă implantaţiune, ridi- 

carea degetului se face forte ușor prin secţiune sau aplicarea unei legă- 

tură pe pedicul. Dacă din contră, degetul supranumerar are un schelet a.



  

Fig, 53. — Sche!etul unui deget supranumerar luat prin radiografie. > 
> 1 

3 

  

  
Fig. 54. — Deget supranumecar 
cubital, prin simplă înplantare a 

unui pedicul cutanat. 

Fig. 55.— Degetul supranumerar 
pediculat (personal)
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parte, operațiunea e mai delicată. Baza acestui deget, în special policele, 

fiind sudată cu primul metacarpien, ablațiunea sea pote să deschidă ar- 

ticulația. Pe de altă parte, daca voim a evita acest lucru, și dacă ne mâr- 

ginim numai la amputaţia falangei, atunci cartilagiul epifisar remănend 

în loc, cu timpul va cresce. In asemenea caz e probabil să se repro- 

ducă diformitatea. Lucrul se și întîmplă, dacă operăm pe copii, înainte de 

epoca osificărei complecte a 6selor. Având a face cu o bifiditate a po- 

licelui, altă complicație putem avea. Făcend ablațiunea unuia din ei, e 

posibil a compromite funcțiunea celui Lalt. An vădut, în adever, că une- 

ori şi tendânele în aceste casuri sunt bifide. De aceia, în asemenea ca- 

sur, e mai folositor a lipi ambele degete între ele printro avivare la- 

terală, decât a recurge la ablațiune. 
II. Viciul de conformaţie: printr'un exces de număr de falange, nu 

se observă de cât pe poliee, care în loc de dout are trei falange. Acesta 

se explică după Sappey prin aceia că, primul metacarpien resultă din fu- 

siunea primei falange, ce se unesce cu dinsul. Deci în cas de anomalie, 

dacă prima falangă în loc de a se suda cu metacarpienul, din contra 

se articuleză cu el, atunci degetul va avea trei falange în loc de dou€. 

JI. Macrodactilia. Se caracterisă printr'o crescere enormă de volum a 

tutulor părților constitutive ale degetelor. Acâstă exuberență pote merge 

de la piele pînă la os, 

Casurile sunt fârte rari unde acestă macrodactilie, se datoresce nu- 

mai țesutului adipos subcutanat. . 

Ceia-ee este important în acestă diformitate e că ipertrofia nu se 

mărginesce numai la degete. Dinsa progresiv se întinde la membrul întreg 

și chiar la jumttatea corpului. De aceia, chiar ablațiunea unuia sai a 

mai multor degete ipertrofiate, nu numai că recidiveză, dar nici nu pste 

împedica ipertrofia ulteriră a membrului. 

Patogenia acestei afecțiuni e multiplă. După Trelat și Monod, dînsa 

ar proveni dintr'o paralisie vaso motrice. În urma acestei paralisii, sar 

produce o stagnație sanguină, și deci o congestie. Atunci, tote elementele 

organului atins, se vor găsi într'o exagerațiune de nutrire. Prin urmare 

se vor îngroşa luând un volum mai mare. 

Sindactilia. Este un viciu de conformaţie, care constă în lipirea de- 

getelor între diînsele. 

Avem trei grade de sindactilie : pzenzbranosă, cutanată şi osisă. Acesta 

resultă, după cum lipirea se face printro simplă membrană, printrun 

înveliș comun de piele, sai prin fusionarea totală a scheletului degete- 

lor. În tâte aceste casuri, szzdactilia este complectă ori iîncomplectă, după 

cum lipirea e pe ttă întinderea, saii numai pe o porțiune a degetelor. 

Patogenia acestei afecțiuni decurge de acolo, că în primele luni a vieții



embrionare, mâna ca și piciorul aă o disposiţiune palmată. Degetele însă crescend mai repede, întrec membrana de înveliș. Deci diînsa r&mâind mai înapoi, constitue spațiul interdigital. Dacă în urma unor cause ne- prevăzute, acestă membrană ia o desvoltare prea mare, va produce sindactilia. 

Forma cea mai ușdră de sindactilie este cea membianâsă. Aci, de- getele, nefiind strîns unite între ele, pot exsercita mișcări libere și inde- pendente. In forma cutanată, mișcările sunt mai puţin libere. Causa este că membrana interdigitală e mult mat strinsă. In fine, aceste mișcări independente ale degetelor vor fi suprimate, când sindactilia va fi osâsă, Abolirea complectă a mișcărilor este, când sudura în loc de a fi par- țială este totală. — Fig. 56 și 57 luate cin Vol. VIII de chirurgie ne arată modele de sindactilii. 

  

Fig. 56. — Sindactilie, prima varietate Fig. 57. — Sindactilie, a doua varietate, (mână palmată), 

Iratamentul. Dacă credem de cuviință a interveni, de Sigur nu vom recurge la prima idee ce ni s'ar impune. Dînsa ar fi, a practica o simplă incisiune longitudinală a acestei membrane. Este în adavăr lucru de- monstrat, că prin nici-un mijloc nu putem reuși a obține cicatrisarea separată. Deci în asemenea caz, recidiva mai tot-d'a-una apare. 
Sati imaginat o mulțime de procedee pentru a remedia aces vicii de conformaţie. Cele mai principale însă sunt două : Procedeul lui Zeller Şi Morelle-Lavallee. 

Procedeul lui Zeller, constă în a face un lamboi triangular pe
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fața dorsală a degetelor. Virful acestui lamboi răspunde la mijlocul 
primei falange, iar basa la metacarpien. După ce disecăm acest lamboii 
şi-l ridicăm în sus, atuncă secţionăm membrana interdigitală cu bisturiul. 
Readucem .apoi lamboul în spațiul interdigital fixându-l cu virful în re- 
giunea palmară. 

Procedeul lui Morelle-Lavallce constă în a face două asemenea 
ambouri : unul dorsal și altul palmar. Pe ambele le reunim între din- 
sele. Scopul este de a ne opune la lipirea degetelor între ele. Vom 
avea însă în vedere confecționarea acestor lambouri, mai ales cu pri- 

  

Fig. 57. — Procedeul lui Didot. 

x) Tăetură representând disposițiunea lambourilor dorsal şi palmar înaintea se- 
paraţiunei degetelor. 

y) Tăetură representând disposiţiunea lambourilor aplicate pe degetele separate. 

vire în cel palmatr. In adevăr, sunt casuri de anomalii unde arcada pal- 
mară superficială se lasă mult mai jos. Deci trebue să fim atenți a nu 
o leza. Consecințele sale grave le vom vedea. 

Există o dificultate cu privire la cicatrisarea separată a feţelor la- 
Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 7
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terale ale degetelor. Cu tote compresiunile exercitate în spaţiul interdi- 
gital prin bandelete de diachilom, după cum tăcea Dupuytren, sai cu 

ajutorul unor plăci metalice, după procedeul lui Amussat, totuși scopul 

nu este atins. 

Cel mai bun procedei este a lui Didot din Li&ge. Densul constă 
în următârele: Să luăm de exemplu sindactilia între mediu şi indice. 

Tragem o incisiune verticală pe mijlocul feţei dorsale a mediului, pe o 
întindere egală cu membrana de unire. De la extremităţile acestei inci- 
siuni tragem alte dou€ linii transversale oprindu-ne pe fața dorsală a 
indicelui. Avem ast-fel un lamboti drept unghiular cu basa aședată pe 

indice. Dinsul e destinat a acoperi fața laterală a indicelui. 

Trecem acum pe fața palmară a degetelor. Facem același lam- 

boi, însă invers. Tragem o incisiune verticală pe mijlocul feței palmare 

a indicelui. De la extremităţile sale ducem iarăşi două incisiuni trans- 

versale, oprindu-se pe degetul medii. Avem ast-fel un lamboiă iarăși 
dreptunghiular. Baza sea însă acum se află pe medii. Acest lambot după 
disecțiune e destinat a acoperi fața sa laterală. 

Figura 57 luată din al VIII-lea Vol. de chirurgie arată primul timp 
al operațiunei după procedeul lui Didot. 

Diformaţ:unile dobândite ale mâinelor şi ale degetelor 

Sunt de două feluri: 
Unele de cause locale. Aci intră retracția aponevrosei palmare, ci- 

catrițe vici6se în urma arsurilor, flegmânelor sub-aponevrotice, sinovite- 
lor tendinâse, panarițiilor, retracţiilor musculare, fracturilor falangelor Și 
a metacarpienelor r&i consolidate, afecțiunilor tuberculse ale 6selor Și 
ale articulaţiilor, etc., etc. De ele însă nu ne vom ocupa, fiind deja de- 
scrise în Vol. ]. Tot acelaș lucru vom dice și despre diformităţile pro- 
venite în urma paralisiilor sait contracturilor musculare consecutive com- 
presiunilor saii secțiunilor nervâse. Ele dai nascere diferitelor grife cla- 
sice, pe cari le-am studiat destul de pe larg în vol. II(1) 

(1) Vol. II, pag. 299—417.
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CHESTIONAR. 

i). Particularitățile anatomice ale degetelor. 

Caracteristica generală a diferitelor plăgi a degetelor 

Plăgile prin plesnituri. 

Plăgile mixte. . . , „Pag. 

Smulgerea tendonului extensor al degetelor după mecanismul invocat 

«de Segonde şi invocat de Schening 

Intervențiunea primitivă şi secundară î in traumatismele degetelor : Și 

în special a plăgilor prin instrument tăios. a. 

11). Fractura degetelor prin causă directă, indirectă şi acțiune mus- 

-culară. Casul lui Bellamy. Frecuența fracturelor complicate a degetelor. 

Linia de fractură, diagnosticul dintr'o fractură, artrită cronică, tenosită 

şi crepitațiunea prin sfărămarea coagulilor sanguini. Pronosticul. Deformaţia 

“specială a degetului fracturat. Tratamentul. Intervenţia primitivă şi secun- 

dară. Chirurgie conservatâre modernă. . 

III). Luxaţiile degetelor. Consideraţiune şi clasificare. Mecanismul î în 

special ai luxaţiei policelui. Teoria lui Michel din Nancy și a lui Farabceuf. 

Varietăţile și causa ireductibilităţei. Simptomele. Metoda de reducere. 

IV). Bâlele inflamatorii. Panariţiii. Origina cuvîntului. Consideraţiunea. 

Diviziunea. a) Panariţiul superficial cu varietățile limfangitic, erisipelatoid, 

flictenoid, subungueal etc. b) Panariţiă sub-cutanat; considerațiuni anato- 

mice. c) Panariţiul tecelor sinoviale — caractere. d) Panariţiă osteo-periostic 

cu fenomene generale de osteomielită. e) Panariţiii antracoid. Diagnosticul, 
pronosticul şi tratamentul. f) Panariţii analgesic sai bâla lui Morvan. 
“Caracterele. Causa. Opinia lui Monod, Gaumbault, Joffroiy, Achard, Charcot. 

V). B6lele neinfiamatorii saă mecanice a degetelor. Deget cu resort. 
Caractere. Opinia lui Notta și Nelaton. Fspenionţa lui Menzel şi Blum. 
Opinia lui Pitha și Kânnig. 

VI). B6lele specifice ale degeteior. Spina ventosa. Caractere, Conse- 
cințe; cercetările lui Lannelongue. Dactileta sifilitică. Caractere. Artritele 
degetelor de naturi diferite. PR 

VII). Neoplasmele degetelor: angiomele, anevtismele eirsoide, kistii; 

teoria lui Connheim și Mass€. Papilomele, Lipomele; Fibromele, Nevromele, 

Osteoamele, Enchondromele. Caracterele lor. Tumori maligne. Sarcom, 

Epiteliom cu varietățile vegetante, infiltrate şi glandulară. Caractere. 

VIII). Diformităţile degetelor. Consideraţiuni generale. Ectromelii și 

polimelii. Varietăţi. Polidactilia, Sindactilia. Tratamentul. Diferite metâde. 

Macrodactilia. Teoria lui Trelat şi Monod. Varietăţile sindactiliei. Tratamen- 

> 
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tul. Procedeul Zeller şi Didot. Diformităţile dobîndite şi varietăţi. . . pag. 91-100



CAP. II. 

Bolele mânei. 

Mâna coprinde regiunea ce începe din nivelul îndoiturei cutanate 
inferiore a pumnului, până la rădăcina degetelor. Scheletul mâinei este 
format de cele cinci 6se metacarpiene și Gsele celui de al doilea rând 
al carpului. Mâna are o față palmară, una dorsală, margine cubitală și 
margine radială. Faţa palmară presintă în mijlocul săi o depresiune, nu: 
mită scobrfura mânei. Ea este circumscrisă în sus și în afară de o pro- 
veniență cărndsă numită 7egiunza tenară, iar în năuntru și-în sus de o 
altă proeminență analâgă, numită zpofenară. Aceste două ridicături sunt 
apr6pe reunite în sus. Ele formâză fodu/ palmei mâinel. 

Pe palma mânei există mai multe plăci sati îndoituri. Unele din 
ele ai Gre-cari aplicațiuni practice. Cele mai multe insă aă dat nas- 
cere unei profesiuni speciale. Dinsa constă de a prezice fericirea Și vii- 
torul, prin interpretarea lungimei sati formei acestor linii. Hiromanii însă 
mai adesea speculeză credința superstițioșilor. 

Dintre aceste îndoitură trei sunt mai constante. Una superidră care 
se află aședată la baza regiunei tenare. Eae produsă prin mișcarea de 
oposițiune a policelui. Alta se află în dreptul articulațiunei metacarpo- 
falangienă a indicatorului. Dinsa provine din flexiunea degetului pe mână. 
A treia, care e cea mai inferidră, corespunde în dreptul articulațiunei 
metacarpo-falangienă a ultimelor trei degete. Ele provin din flexiunea 
acestor degete pe mână. Aceste îndoituri ale pielei prin aspectul lor 
general, se apropie forte mult cu forma unui M mare. Dinsele nu ai 
mare importanță. Unele din ele însă servă pentru a determina traec- 
tul arcadei palmare superficiale. Acesta ar corespunde la intervalul ce 
separă prima de a doua îndoitură. Dacă tragem o linie transversală ple- 
când de la comisura policelui la marginea cubitală a mânei, cădem pe 
vîrful arcadei superficiale. Arcada palmară profundă se găsesce d'asupra 
celei superficiale. Deci, fiind siliți a interveni, vom căuta a înfige bis- 
turiul de desubtul saă d'asupra acestei linii transversale. Acesta spre a 
evita arcada. In același timp, incisiunea va fi verticală, adică în sensul
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direcțiunei vaselor colaterale. Arcada palmară profundă este fârte adânc 

situată. Dinsa se atacă mai ușor pe fața dorsală a mânei de câtpecea 

palmară. 

$ IL. Plăgile mânei. 

Tâte felurile de plăgi le putem întîlni pe acest organ. Tâte inven- 
țiunile, fie pentru progresul industriei sai exterminarea semenului săi, 

cu nici un organ nu se pun întrun contact mai direct ca cu mâna. Ma- 

șinele, armele, diferitele instrumente și tote mijlâcele ce omul imagineză 

pentru a produce un profit real, pentru a se apăra saii a se ataca, adesea 

se pot îndrepta contra lui însuși. Şi dintre tâte organele, mâna este după 

cum am dis, mai expusă ca ori-care. Pe diînsa deci vom. întilni plăgi 

contuse, prin smulgere, prin mușcătură, armă de foc, prin aplicarea di- 

rectă a agenților fisici sati chimici. Ele vor produce arsuri de întinderi şi 

mari profunziuni, precum şi diferite alte mutilări. Dar tâte aceste leziuni 

nu aii nimic de special în afară de caracterele generali ce pe larg am 

descris în Vol. I. (1) Un singur lucru au de particular plăgile mâinei. E 
acela de a supraveghia de aprâpe ca cicatrisarea să nu aducă deforma- 

țiuni și jenă în buna funcționare a organului. Aci stă tot pericolul. 

Vom insista însă asupra plăgilor prin instrument tăietor. Ele ne 

pot presenta complicațiuni fârte seriose. 

Emoragiile, secțiunile nervilor şi tendânelor, e tot ce pâte fi mai 

grav. Deschiderea tecelor sinoviale oferă o gravitate specială. Pentru 
acesta plăgile s'aii și divisat în pererrante și nepenetrante, după cum te- 

cile sunt saii nu deschise. Secţiunea tendânelor ne oferă inconveniente 

forte mari. Adesea plaga fiind profundă, nu putem cu ușurință să mergem 

în căutarea capetelor pentru a le coapta și sutura. Pe de altă parte, 
aceste plăgi tendinâse, se însoțesc de deschiderea vaselor şi secțiunea 

nervilor. Consecințele lor regretabile lesne pot fi prevădute. De aceia 

de multe ori observăm în urma acestor plăşi, deformațiuni permanente 

ale degetelor și mâneci. Ele provin din causa retracţiunei tendânelor sai 

inflamațiuniei tecelor sinoviale. 

Una din complicațiunile fârte seri6se a plăgilor mâneci este de 

sigur rănirea arterelor. Gravitatea e cu atât mai mare, când plaga ocupă 

primul spaţii  inter-osos saii o porţiune din arcada superficială or pro- 

fundă. Acâstă emoragie, pentru a se putea opri cu siguranță, trebue 

neapărat a se lega în plagă ambele capete ale arterei divisate. Lucrul 

însă câte-o-dată este forte dificil, dacă nu imposibil. Atunci, dându-se nu- 

merdsele anastomose, cari stabilesc circulațiunea complexă a mâinei, sîn- 
  

(1) Vol. I, pag. 343—537. -
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gele va eși prin ambele capete ale arterei. O asemenea emoragie pote compromite chiar viața bolnavului. Făcând o scurtă recapitulare a 
circulațiunei mânei, lesne ne putem da sema de un asemenea acci- 
dent grav. In adevăr, artera radială, la extremitatea sa inferidră, diri- gindu-se în afară și înapoi străbate în primul spaţii inter-osos. Aci unindu-se în plin canal cu ramura palmară profundă a arterei cubitale, 
formeză arcada palmară profundă. Artera cubitală se anastomozăză cu 
artera radio-palmară. Dînsa contribue la formarea arcadei palmare super- 
ficiale. 

Din acâstă anastomosă resultă. Să presupunem o secţiune arte- 
rială în arcadă. Emoragia nu se pâte opri cu siguranță prin legătură la distanță, de cât legând atât artera cubitală cât și radială. Dar nici acesta 
nu pâte să fie suficient. Artera interosâsă anteridră, dă o ramură lungă 
şi subțire ce însoțesce nervul median pînă în dreptul pumnului. Ajunsă 
aci, dinsa face o curbă în năuntru și se unesce cu artera cubitală. Dinsa 
procură ast-fel sânge arcadei palmare superficiale. Prin urmare, chiar dacă 
am lega în locul de elecţie artera radială și cubitală emoragia nu va 
înceta. Sângele va continua să. vie prin interosâsa anteridră, grație arterei 
nervului median. Așa dară, ar trebui să aplicăm legătura d'asupra originei 
interosâselor, adică tocmai la plica cotului. Dar nici acâsta nu este sigur. 
In adevăr, de la extremitatea superidră e arterei cubitale, nasce recu- 
renta. Dinsa se anastomoseză pe marginea. corespondență a cotului cu 
colaterala internă infericră venită de la artera umerală. Pe de altă 
parte, artera radială dă și ea o recurentă care se anastomoseză cu ume- 
rala profundă. Deci, pentru a fi stăpâni pe emoragie, nu suntem siguri 
nici chiar dacă am lega artera umerală la plica cotului. Va trebui ca 
legătura să fie pusă tocmai dasupra umeralei profunde. Dar acesta în- 
semneză a lega însăși artera axilară. Acelaș lucru se întîmplă, când sar 
deschide arcada palmară profundă. Aci comunicarea se face prin mijlocul 
interosâsei posteridre. Acestă arteră, ajunsă în dreptul carpului, se anas- 
tomoseză cu dorsala carpului. Dar prin dinsa va comunica direct cu 
radiala și cu cubitala, iar prin ele cu arcada palmară profundă. Deci, 
acelaș fenomen ca și cele arătate la arcada superficială. Legând radiala 
şi cubitala în locul de elecţie, sîngele va veni în arcada proiundă prin 
interosâsa posterioră. Dar or și unde am pune legătura, emoragia va 
persista. Raţiunile sunt aceleași, ce am arătat la arcada palmară superfi- 
cială. In fig. 59 se vede în mod clar circulația mâinei. 

lată dar la ce grave consecinţe pote duce rănirea or cât de mică, 
a uneia din arcadele palmare. S'ar crede la prima vedere că e un lucru 
de nimic, de nici-o importanță. In realitate însă dinsa conține germenul 
morței individului. In adevăr, din causa acestor numerâse anastomose pe



Dr 

     Po Azogi: Boti 
? 

Fig. 59. — Schemă, arătând circulația mâinei. 

A, Secţiunea arcadei superficiale. B. și C. Legătura pe artera .radială și cubitală. 

D. Legătura pe umărală la plica cotului (personală.)
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cari le-am vădut, se citeză în sciință casuriextraordinare. Ast-fel este acela 
al lui Carpenter. Acest chirurg, pentru o plagă a mânei, a trebuit să facă 
legătura axilarei. Dar emoragia s'a reprodus. Bolnavul nu a scăpat de 
cât legându-i-se artera sub-clavieră. 

Trebue însă să adăogăm că nisce asemenea accidente regretabile, 
erai mai mult consecința unor emoragii secundare, iar nu primitive. 
Pe acesta, putem mai mult saă mai puţin să o oprim, fie prin pense 
emostatice, sai prin compresiune directă. In vechime însă se observa 
faptul că, după 7—8 dile, emoragia reapărea. Causa era ramolirea coa- 
gulului prin intecțiunea plăgei. Deci emoragie secundară. Astădi, graţie 
mijlcelor de antisepsie, putem preveni o asemenea infecţiune, iar cu 
dinsa emoragiile secundare. 

Cu privire la mecanismul acestor emoragii, recomand a se citi în 
vol. Î, la capitolul «Complicaţiuni secundare ale plăgilor> (1). 

Secţiunile nervâse dai nascere la felurite deformaţiuni. Unele din 
ele formâză tipuri clasice. Altele însă devin atipice, din causa negli- 
genței acestor secțiuni, sati în urma plăgilor neregulate. Lucrurile acestea 
fiind complect studiate în vol. II, trecem peste ele. (2) 

Tratamentul plăgilor mâinei va fi condus de aceleași principii, pe cari 
le-am stabilit pentru degete. Vom lupta cu mijlscele antiseptice pentru 
chirurgia conservativă. Vom căuta să afrontăm capetele tendânelor şi a 
nervilor. Când acesta nu fi va posibil, vom pune mâna în flexiune, pentru 
a ajuta apropierea tendânelor. Vom exercita și Gre-care presiune de sus 
în jos pe antebraț, pentru a ne opune la o retracțiune prea mare a 
mușchilor. | 

Extracțiunea primitivă a corpilor străini se pote face. Vom avea 
însă grijă să nu producem leziuni mai grave prin secțiune de tendone, 
nervi saii artere. In acest cas, când corpul străin ar fi prea profund si- 
tuat, e mai bine a se lăsa în loc, de câta produce distrugeri mari. De 
multe ori acești corpi străini se inkisteză. Altă dată se elimineză spon- 
tanat prin supurațiune. 

Pentru instrumentele ascuţite și în special cele cu urechi, dinsele 
fiind aședate mai superficial, putem recurge la un artificii pentru extra- 
şgerea lor. Dinsul constă în a îndoi pielea, care corespunde Ia virful 
acului. Odată eșit afară, îl apucăm cu o pensă și-l extragem. Dacă acul 
presintă un cârlig la una din extremități, precum ar fi o igliță, atunci 
vom face o secțiune d'asupra extremităței încovrigate şi-l vom extrage, 

  

(1) Vedi vol. I, pag. 470—478. 
(2) Vedi vol. II, pag. 376—480.
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$ II. Fracturile scheletului mâinei. 

De-o cam dată ne vom ocupa de fracturile metacarpienilor. Fractu- 
rile 6selor din al doilea rînd al carpului, le vom menționa la regiunea 
pumnului. Mâna este unul din organele cele mai expuse traumatismelor, 
Faţa sa dorsală, nefiind acoperită decât de piele, nu oferă 6selor aprâpe 
nică o protecțiune contra violențelor exteridre. Diferiţi meseriași, ca pie- 
trarii, mecanicii, fierarii etc., adesea sunt expuşi a-și fractura mâna, prin 
aplicarea directă pe acest organ a corpilor grei ce dinşii maniază. In ase- 
menea casuri, linia de fractură pâte fi unică și transversală ; alte dăți 
însă este cominutivă, eschil6să sait dințată. Acestea sunt fracturi directe. 
In fracturile prin causă indirectă, mecanismul constă într'o cădere bruscă, 
mâna fiind închisă. In acâstă situație, punctul de sprijin se face pe ca- 
petele metacarpienilor. Dinșii fiind supuși unei flexiuni exagerate înainte, 
corpul osului cedeză întrun punt mai mult sai mai puţin departe de locul 
traumatismului. Când, din contra, căderea se face pe fața palmară, mâna 
remâne deschisă. Puntul de sprijin e format iarăși din capetele metacarpiene. 
Corpul acestor 6se însă va ceda întrun punct Gre-care, prin flexiunea 
forțată inapoi, unde se și produce fractura. In fracturile indirecte, linia 
de fractură e mai tot-d'auna oblică. 

Fracturile prin armă de foc se observă mai des. Linia lor de frac- 
tură nu e supusă la nici o regulă, afară de aceia, că focarul este în 
comunicare cu aerul. Fragmentele în genera] sunt cu eschile. Cu alte cu- 
vinte, asemenea fracturi tot-d'auna vor fi complicate, şi cu complicațiuni. 
Am observat un cas de fractură la un lucrător din fabrica de ape gazose. 
Gazul acid carbonic, făcend explosie și producând spargerea sifonului, a 
determinat o plagă întinsă a feţei dorsale a mânei. Examinând bolna- 
vul, nam putut descoperi nici o fractură în 6sele metacarpului. Crepi- 
tația lipsea cu desăvirşire. Exista însă un punct fârte dureros şi tot-d'a- 
una în acelaș loc. Imediat am reunit plaga prin mai multe puncte de 
sutură. După două săptămâni, punctul acela dureros persistând, am fă- 

cut examenul mâinei cu radiograful. Acesta mi-a arătat o fractură ma- 

nifestă oblică, precum există în fig. 60. 

Pollaion, în statisticele sale, a arătat, că nu tâte metacarpienele sunt 

de o potrivă expuse a se fractura. Inadevăr, l-ul și al V-lea, grație mo- 

bilităţei lor, nu se fracționeză de cât în proporție de 100%/, al II-lea me- 

tacarpien de 19%; iar al II-lea și al IV-lea de 350%,. Causa este că 

aceştia din urmă sunt mai mult expuși ca cei-lalți. 

Deplasarea ambelor fragmente în fracturile metacarpiene se observă 
rar. Adesea însă se găsește în fragmentul inferior. Acâsta provine din
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causa flexiunei la care e supus degetul prin acțiunea mușchilor. Resul- 
tatul e că tragmentul inferior este tras înainte. Cel superior nu se pste 
mișca. El e bine fixat de 6sele carpului și cei-l'alți metacarpieni vecini. 

  
Fig. 60.—Fractură oblică a celui de al II-lea metacarpien prin explosie (personală). 

Diagnosticul în general e ușor, mai ales dacă fractura e complectă. 
Când fractura se însoțesce de o umflare exagerată a membrului, atunci 
nu numai că mascheză existenţa capetelor fracturate, dar nu lasă posi- 
bilă nici percepțiunea crepitațiuner. 

Mijlocul cel mai bun pentru a simți crepitarea între fragmente este 
de a executa pe degetul corespondent al metacarpienului, presupus frac- 
turat, mișcări de torsiune, avend cea-l'altă mână aplicată pe faocr. In 
timpul acestei manipulări mai tot-d'auna vom simţi crepitarea. lar dacă 
fenomenul nu se produce, atunci vom exercita o mișcare de propulsiune, 
împingend degetul înapoi, sprijinit pe capul metacarpienului. Atunci la 
sigur vom determina o durere tdt-d'auna constantă și în acelaș punct. 
Dinsa ne va indica focarul fracturei. Mijlocul acesta ne va servi pen-



tru a diferenția contusiunea foste, de o fractură. In contusiune durerile sunt 

respândite pe tâtă suprafața osului ; în fractură, durerea va fi pe unul și 

acelaș punct. Da: acesta să nu o luăm în mod absolut. Este sciut că în 
ori-ce fractură avem și contusiuni. Deci să nu ne grăbim a pune diag- 

nosticul numai basați pe durere. Vom măsura cu totă atențiunea orga- 

nul bolnav. În caz de fractură nu întârziem a constata o scurtare a osului. 

In contusiune organul rămâne acelaș. 

Mai trebue încă să avem atenţiunea fixată asupra casului, când 

fractura are sediul la gâtul capătului superior saă posterior al meta- 

carpienului. Acesta sar putea lua drept o luxație carpo-metacarpienă. 

Dar aceste luxaţiuni sunt excesiv de rari. Este deci destul a fi 

preveniți, pentru ca printrun examen mai scrupulos erdrea să fie înlă- 

turată. 

Tratamentul. Va fi cel clasic. Dînsul constă în reducerea fragmen- 

tului dacă există deplasare, şi în menţiunea sea prin diferite bandage 

apropriate. Vom avea grija ca compresiunile să fie fârte moderate pe 

fața dorsală a mâinei. În casul contrarii, putem determina sfacelul forte 

ușor în acestă regiune. Aci părțile moi sunt forte subțiri, 

Ş III. Luxaţiunea metacarpienilor. 

Luxaţiunea capetelor inferiâre le-am descris la luxaţiunea degetelor. 

Luxaţiunea capetelor superidre sai carpo-metacarpiene se observă exce- 

siv de rar. Aprâpe nici nu sunt descrise. 

Totuşi în casul de a se produce, ele se vor recunâsce prin pre- 

senţa unei ridicături anormale pe fața dorsală a pumnului, dacă luxa- 

țiunea metacarpului e înapoi. Invers, aceiași ridicătură se va afla pe fața 

anteridră dacă luxaţiunea va fi înainte. 

Dar dacă luxaţia celor patru metacarpiene este cu totul excepțio- 

nală, aceia a primului metacarpian de cât-va ori sa observat de Boyer, 

Beraud și Malgaigne. Descrierea și mecanismul seă mai detaliat, s'a făcut 

de Pollaion și Girard. Fie în urma unei cause directe aplicată pe emi- 

nența tenară, sau indirecte efectuată printr'o flexiune forțată a policelui 

însoțită de aducțe sai abducție, ligamentele trapezo-metacarpiene se 

rup. Atunci, capul metacarpien e împins înapoi şi trece d'asupra osului, 

trapez. Acesta formeză singura varietate de luxaţiune înapoi. Se recunâsce 

prin ridicătura anormală ce constatăm în acest loc, precum și prin suspen- 

darea funcțiunei policelui și deviația sa din axa normală. Reducerea în 

general se obține ușor, prinir'o simplă tracțiune înainte a degetului și 
propulsiunea capătului metacarpien luxat.
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$ IV. Bâlele inflamatorii ale mânei. 

ID). Fleemenul mâine. 

Inflamaţia flegmon6să a mâinei are o așa mare analogie și legă- 
tură cu aceia a degetelor, în cât dinsa constitue una din complicațiile 
cele mai frecuente ale acestora. De aceia și descrierea sa e făcută după 
acelaș tip, admițendu-se Și aceleași varietăți. Totuși, din causa unor dis- 
posiţiuni anatomice, abcesele mâinei oferă de considerat particularități 
speciale. In adevăr, eminențele tenară și ipotenară sunt separate numai 
printr'o despărţitâre celulo-febrâsă fOrte subțire, care se însereză pe 
metacarp. Dinsa este însă suficieată de a opune o barieră ca inflamația 
uneia din aceste regiuni, să fie oprită de a merge să copleşâscă pe cea 
altă. Pe de altă parte, scobitura palmei mâinei formâză prin ea însăși 
o regiune deosebită. Ea conține organe fârte importante ca tendânele 
flexorilor, tecele sinoviale, trunchiură nervâse, etc. 

In fine, aponevrosa palmară să divide în jos în mat multe limbu- 
lițe fibrâse. Ele, înserându-se pe părțile laterale a primelor falange, in- 
tercepteză tot atâtea logi separate, ce posedă fie-care deget la baza sea. 
In aceste logi, există un deposit de țesut gresos destul de abondent. 
Dinsul ridică pielea și formâză niște adevărați monticuli. Aci procesuţ 
inflamator se pâte stabili. 

De aci resultă patru specii de abcese ale mâinei : [). Abces al emi- 
nenţei tenare, [l). Abces al eminenţei ipotenare, III). Abces al rădăcinei 
degetelor și IV). Abces al scobiturei palmei mâinei. Acesta din urmă 
e cel mai important. 

Cele dintâi două varietăți de abces presintă acest lucru de parti- 
cular. Mesele musculare ce se află în aceste regiuni ne pot înșela în pri- 
vința fluctuațiunei. Adesea credem în existența fluctuației, atunci când în 
realitate nu e de cât o falșă fluctuație. Dînsa e datorită alunecărei Şi 
turtirei mușchilor între ei. 

larăși ceva patricular e cu privire la deschiderea flegmonului regiunei 
tenare. In adevăr, puroiul se află profund situat. Dacă am voi să practicăm 
deschiderea abcesului prin faţa palmară, ar trebui să secționăm întrega 
masă cărnsă. Dar pe lingă acesta ne-am expune la lezarea arterei ra- 
dio-palmare, precum și la secţiunea fileteler nervâse plecate de la me- 
dian și cubital, ceia-ce n'ar fi de loc în folosul bolnavului. Vroind a 
face deschiderea prin faţa dorsală, ne expunem a tăia artera radială în 
momentul trecerei sale în primul Spaţii interosos, ceia-ce iarăși trebue 
evitat. Adevăratul punct de elecțiune după Kirmison, pentru deschiderea 
flegmonului profund al regiunei tenare, este comisura interdigitală, Di-
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rigem incisia paralel cu acâstă comisură. Străbatem în masa de țesut 

celulo-gresos aflat între aductorul policelui și primul interosos. dorsal. 

Vom putea ast-fel da eșire întregului puroi ce infiltreză regiunea fără 

nici-un inconvenient. Un model de abces al regiunei tenare precum și 

felul deșchiderei sale ne arată Fig. 61. Dinsa represintă mâna D-lui că- 

pitan Albu, care a suferit de acest abces. Fig. 62 arată modul cum am 
operat. 

  

Fig. 62. — Flegmon al reg. tenare a mâinci stângi (personală). 

Abcesul de la baza degetelor. Este situat în acel tufiși gresos. 
Se observă în special pe lucrători cu palmele, ca ferarii, timplarii, gimnasticii, 

etc. La dinșii, în urma deselor contusiuni, se formeză în aceste regiuni 

nisce calosități saă bătături. Sub aceste bătături se desvoltă nisce burse 

ser6se. Ele inflamându-se, propagă procesul morbid d'adreptul la țesutul 

celulo-gresos subcutanat. Aci aponevrosă nu există, prin urmare repede 

se determină abcesul în chestiune. Particularitatea acestui abces este că



tumefacția se desvoltă mai puţin către faţa 1 paimară de cât pe cea dor 
sală. Causa este căci graţie laxităţei țesutului celulo-gresos și mobili- 
tăţei pielei, tumefacția ia o crescere enormă. Ea pâte copleși regiunea- 
și prin părțile laterale a degetelor. Cel care nu e prevenit de acest 

    
Fig. 62. — Modul cum trebue ţinut bisturiul pentru a deschide un abces al 

regiunci tenare (personală). 

lucru, crede că răul aci există, și aşteptă apariţiunea puroiului pe faţa 
dorsală. Așteptarea însă e zadarnică. Dar chiar dacă se realizeză acest 
lucru, el vine așa de tărziă, că adesea degetul e deja compromis. Cu-
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noscând acestă particularitate vom explora mai cu atenție fața palmară. 

Tumefacţia de și mică în acest punct, durerea însă este excesivă. O 

incisie profundă aduce vindecarea, iar prin ea prevenim mutilarea or- 

ganului. 

Flegmonele şi abcesele propriu zise ale mânei. 

Sunt acelea ce se desvoltă în scobitura palmei mâinei.. Studiul sei 

se datoresce lui Beraud, Velpeau, Chassaignac și Dolbeau. 

Cuusele sunt aceleaşi că în panarițiii și cele-lalte abcese studiate 

Deci înţepături, contusiuni, frecături, plăgi profunde și anfractudse, des- 

voltare de bătături sai calosități, arsuri și aplicări de substanțe caustice 

pe piele etc., pot da nascere unui flegmon al mâinei. Se deosebesc trei 
categorii de flegmâne sai abcese ale mâinei: aces superficial sait epi- 

dermic, abces subcutanat şi abces profund sai sub aponevroiic. 

Abcesul superficial presintă tote formele descrise în panarițiul cu 

acelaș nume. El pâte fi eriteniatos, flictenular, ampular și antracoid. 

Asupra lui e de prisos a mai insista. Mecanismul desvoltărei sale este: 

în urma diferitelor contusiuni se desvoltă o calositate. Între dinsa și 

epiderm o mică bursă serdsă. Acâsta inflamându-se, dă nascere tutulor 

fenomenelor cunoscute. 

Abcesul subcutanat. Dinsul se caracterisă prin aceia că rămâne cir- 

cumiscris. Causa stă în bridele fibrâse ce lâgă pielea cu aponevrosa. 
Prin urmare, dinsul nu pâte trece nici dincolo de pumn, nici către ră- 

dăcina degetelor. Când însă prin excepţie învinge acestă barieră, atunci 

tumefacția copleșesce fața dorsală a pumnului. EI ne presintă tote fe- 

nomenele arătate la abcesul bazei degetelor. In acest cas, abcesul subcu- 

tanat oferă ca semn patognomonic că mișcările degetelor sunt posibile 

şi nedurerâse. Se pote însă ca aceste mișcări să fie dificile, din causa 

tumefacției părţilor moi. Dar nu e mai puțin adevărat, că dacă nu se 

cer mișcări prea întinse, bolnavul pâte mișca degetele în mod ușor și 

fără mari dureri. Acâsta e suficient pentru diagnosticul diferențial cu un 

abces al tecelor tendinâse. Aci or-ce mișcare cât de mică e dificilă și 

durer6să. O altă particularitate este: puroiul având tendințe a se dirija 

către piele, perforeză dermul. Şi de dre-ce epidermul e prea îngroșat se 

tormeâză o colecţie sub-epidermică. Diînsa fiind legată printrun orificiii 

strimt, constitue varietatea de abces în bisac, ia după Velpean în buton 

de cămașă. Acesta are importanță practică. Dacă ne mărginim la o in- 

cisie superficială, nu deschidem de cât abcesul subepidermic, iar nu pe 

cel subcutanat. Bolnavul nu simte nici o ușurare cu tâtă intervenția 

n6stră. În casul acesta va trebui să explorăm bine focarul. Nu vom în-
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târzia a găsi un mic orificii prin care încă ese puroiă. Prin acesta in- troducend o sondă canelată și deschidend mai larg, vom face adeverata operație radicală. Să nu ne temem de nici un pericol. Abcesul este supra aponevrotic. 
” 

III. Z/zgmonul sub aponevrotic. Face parte din flegmonul profund al acestei regiuni. După cum dînsul copleșesee numai țesutul celulo- grăsos saii și tecile sinoviale, avem două varietăți: fiegmon sub apoune- vrofic propriă zis și fieemon al tecelor sinoviale, 
Este cu desăvirșire greu a face o descriere separată a acestor dou& forme de flegmâne. In adever, flegmonul primitiv al tecelor sino- viale e excesiv de rar. Dinsul e tot-d'a-una consecința celui sub apone- vrotic. Singura deosebire ar consta : I) că în flegmonul isolat al tecelor, tumefacția palmei e mult mai puțin pronunțată ca în al țesutului celu- lar sub aponevrotic ; II) că degetele sunt imobilisate și aşedate într'o atitudine de flexiune permanentă. Or ce încercare de extensiune e înso țită de dureri exacerbante şi II) că procesul inflamator trece în mod fatal dincolo de ligamentul anterior al carpului, dacă inflamaţia s'a pro- pagat de la police sai "degetul auricular. In flegmonul sub aponevrotic propriii zis, vom avea din contră, o tumefacție enormă. Dînsa va ocupa întrega mână, adică partea sea de mijloc precum și regiunea tenară și ipotenară. Durerile vor fie excesiv de violente. Ele sunt datorite stran- gulațiunei țesăturilor conținute în teca osteo-febrâsă representată prin regiunea palmară medie. In plus, vom avea un edem considerabil al mâinei. Dacă lucrurile vor fi negligeate vom asista la deschideri spon- tanate. Ele vor fi representate prin numerse orificiuri şi tot atâtea fistule. Prin ele vor eși puroiă și părți sfacelate din grăsime și tendâne. Abcesul 

sub aponevrotic lesne pote copleşi tecele sinoviale și chiar acelea ale ante- 
brațului. Aci mai ales se vede representat abcesul în buton de cămașă 
al lui Velpeau, când din fericire puroiul perforeză aponevrosa spre a eși 
la exterior. Dacă însă dinsul are tendințe copleșitâre către părțile profunde, 
în casul acesta totul e compromis. Un flegmon difus nu va întârzia să 
se declare. Dînsul aduce deformația definitivă a membrului, representată 
prin necrose, artrite supurate și fuzee purulente. Viaţa individului e în 
pericol. Cu câtă plăcere dinsul nu ar preleri o amputaţie chiar a bra- 
țului, numai să pâtă trăi. A mat insista asupra diagnosticului, prognosti- 
cului și simptomelor socotesc cu totul de prisos. Dinsele ne sunt im. 
puse din cele deja descrise. Totul va depinde de sediul anatomic al 
leziunei și de natura agentului inoculat. 

Tratamentul. Va fi eminamente chirurgical. Vom avea în vedere 
de a nu deschide arcada palmară. Am arătat deja sediul acestei impor- 
tante vascularisațiuni. Fiind vorba deci de un flegmon sub aponevrotic
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Vom trage mai înâti o linie imaginară transversală. Dînsa va pleca de la baza policelui la marginea cubitală a mâine. Le mijlocul săi, adică între I-a și II-a plică palmară, vom înfige bisturiul vertical pentru a face incisia într'o direcție paralelă cu arterele colaterale. 
Când flegmonul se află în tecele tendinâse, atunci incisia se va face d'asupra ligamentului carpien al pumnului, adică la extremitatea inferidră a antebraţului şi pe partea sa de mijloc. Prin acâstă incisie vom introduce o sondă canelată. Virful său va trece pe sub ligamen- tul carpien şi va veni să proemineze în palma mâine, iarăși între prima și a doua plică palmară. Pe vîrful s&ă proeminent vom face o secțiune cu bisturiul strat cu strat, Prin acest orificii, cu ajutorul pensei lui Lister, vom introduce un tub de drenagii, spre a face largi spălături antiseptice. Vom iriga atât regiunea antibrachială cât și cea palmară. Putem încă uza de un procedei cu totul invers. 
Având a face cu un panarițiă supurat al policelui sai micului de- get, vom introduce sonda canelată prin aceste orificiuri, trecând-o pe sub ligamentul anular al carpului și scoțendu-i virful la extremitatea inferidră a antebraţului. Pe aci iarăși cu ajutorul pensei lui Lister, vom  intro- duce un tub de drenagiii sai o bandaletă de tifon iodoformat. Scopul va fi acelaşi: irigaţiuni antiseptice pe antebraț și palma mâinei, Nu pot în destul a insista asupra urinărilor nenorocite a flegmo- nului sub aponevrotic sai tendinos al palmei mâinei. In adevăr, cu tâtă punerea în joc a celor mai rigurâse precauţiuni chirurgicale și de antisepsie, forte adesea resultatele r&măn nesatisfăcătore. Adesea ultima scăpare a individului de acestă nenorocită bâlă e sacrificarea membru- lui. Și drept culmea decepțiunei, une-ori nici dinsa nu scapă viața bol- navului. 

$ V. B6lele mecanice ale mâinei. 

Refracțiuuea aponevrosei Palmare, sai bola ni Dupuytreu. 

Acesta a fost cunoscută de mulți autori. Dupuytren însă a fost cel dintâiti, care a studiat-o mat de aprope. Din acâstă causă afecțiunea portă și numele stii. Natura intimă a acestei bâle nici azi nu se cu- n6sce. Boyer o atribuia unei uscăciuni a pielei şi a tendânelor. De aci numele de czispatira tendinum. 
După Dupuytren, afecțiunea constă într'o ingroșare parțială. şi de natură profesională a aponevrosei palmare. Ea determină în ace- laş timp scurtarea micilor limbulițe fibrose, cari plâcă de la aponevrosă pe părțile laterale ale faiangelor. După Madelung, lucrurile sar petrece ast-fel: în urma unui traumatism acut saii cronic al palmei mânei, re- 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
8
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sultă topirea panicului gresos subcutanat. De aci inflamația secundară 

a țesutului fibros, ipertrofia sa, şi în urmă retracţia consecutivă. Alţii ca 

Gerdy şi Richet susțin inflamațiunea cronică și simultanee atât a pielci, 

a țesutului celular, cât și a aponevrosei. Goyrand susţine că e vorba 

de producție de nouă formaţie de bride fibrâse pe lîngă cele deja exis- 

tente. In fine Adams şi Paget pun bsla sub dependința unei diateze ge- 

nerale ca gutta și reumatism. După unii chiar sifilisul și scrofula ar fi 
în causă. 

Ori-cum ar fi, acestă bolă are caracterele sale proprii. Dinsa în- 

cepe printr'o îngroșare, printrun nodul aşezat în grosimea aponevrosei 

palmare și în dreptul articulației metacarpo-falangiene. Piela din netedă 

și mobilă se sbircesce. Ea formâză o grâpă și devine forte aderentă cu 

părțile profunde. De la acest nodul plecă o fășie fibrâsă. și forte grosă. 

Ea face relief sub piele şi merge să se termine către degete. De or- 

dinar ultimele trei degete sunt atinse (auricularul, anularul și mediul). 

Se pâte însă ca numai micul deget sati singur anularul să fie prins. 

Nici-o-dată însă indicele sai policele, afară de excepțiuni cu totul rari. 

In urma acestora, bolnavul de unde la început nu simţia de câto ușdră 

jenă în extensiune, vede că încetul cu încetul unul sai mai multe de- 

gete încep a se îndoi în mod progresiv şi anume: prima falangă se 

flexeză pe metacarpien, iar a doua pe cea dîntâii. Mai nici-o-dată ialan- 

geta nu se flexeză pe falangină, adică IIl-a pe Il-a. Dacă încercăm să 

facem extensiuni forțate, simțim în mod manifest cum suntem opriți 

de una sati mai: multe fășii resistente. Unele sunt netede, altele boselate 

sau cu noduri. Ele sunt așezate sub piele și iai o direcţie paralelă cu 

tendânele flexorilor la degetele corespondente. 

Acestă b6lă se mai caracterisă prin aceia că articulațiile degetelor 

sunt sănătâse, iar tâca flexorilor cu totul intactă. Resultă de aci că, acele 

bride odată secționate, bolnavul ar putea în mod perfect să-și reia miș- 
cările de flexiune a falangelor. 

In Fig 63 şi 64 date de Blum se vede represintată acestă bolă 

singulară. 
Diagnosticul. Se impune de la sine. Semnul patognomonic este că 

numai primele două falange sunt flexate către palma mâneci. A treia r&- 

mâne liberă. Acesta servă în a deosebi retracțiunea degetelor consecu- 

tive sinovitelor tendindse. Aci câte trele falange sunt fiexate câtre palma 
mânei. 

Tratamentul presintă seri6se preocupațiuni. Pe de o parte acestă 
regiune conţine organe forte importante, iar pe de alta, bâla are o forte 

mare tendință către recidivă. Dintre tâte procedeele, acela al lui Made- 

lung și Cocher e cel mai de recomandat. Dinsul constă în a face o sec-
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țiune verticală simplă sat asociată cu altele transversale. Este destul 
numai să ne procurăm un lamboă. Acesta ridicat în sus, putem excisa 
t6tă masa de țesut fibros ce întreține retracțiunea. După acesta aplicăm 
lamboul prin suturi spre a obține reunirea per primam. 

            
   

  

AV     
Fig. 63. — Retracţiunea aponevrosei Fig. 64. — Retracţiunea aponevrosei palmare la început. Fibrom subcutanat palmare operată cu succes prin secţiune 

(Blum). subcutanată (Blum). 

$ VI. Tumorile mâinei. 

Pentru a termina cu bâlele mâinei ne rămâne a vorbi de două 
afecţiuni și anume de anezrisme și vzczuri de confor mațiune. 

1). Anevrismele mâine. De şi mai tot-d'a-una se continuă cu acelea 
ale antebraţului, totuși ele pot rămâne limitate la acest organ. 

Cea mai mare parte din ele sunt de- natură traumatică ; forte rar 
spontanate. Nu numai plăgile arteriale pot da anevrisme ale mâinei, dar 
și contusiunile repetate. Ast-fel s'a observat Ja fierari, cari prin mani- 
pularea continuă a ciocanului, ati căpătat anevrisme în palma mâinei.
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Sediul anevrismelor este arcada superficială, spațiul intredigital și arte- 
rile colaterale. Mai rar regiunile tenară și ipotenară. 

Diagnosticul. Nu e grei. Cu tâte acestea, semnele caracteristice 
ale anevrismului adesea lipsesc în acestă regiune. De aciaii și provenit 
erori. Sai deschis anevrisme luându-se drept abcese. Alte dăți sai extir- 
pat ca drept fibrome. 

Tratamentul clasic e fârte grei de aplicat, dându-se considerațiu- 
nile ce am arătat la plăgile mâinei. Nu scit unde am putea pune o le- 
gătură sigură, pentru a opri în mod permanent circulațiunea în sacul 
anevrismal. 

$ VII. Viciui de conformație congenital al mâinei. 

Aci,.ca și la picior, se observă o mână numită bântă sai strâmbă. 
Faptul constă în aceia, că mâna este îndoită în mod permanent pe 
antebraț. După cum acestă deformaţie privesce fața palmară sat dorsală, 
marginea cubitală ori radială, sai în fine posițiuni mixte, resultând din 
combinarea a două stări diferite, vom avea o până boută palmară dor- 
sală, radială saă cubitală. In casuri mixte, mâna bântă va fi radio-pai- 
mară, dorso-radială, sai dorso-cubitală, etc. Tâte aceste expresiuni nu 
aii trebuință de nici o explicațiune. 

In acestă afecțiune Bouvier descrie trei varietăți : 
I). Mâna bântă, unde scheletul, de și are suprafețele articulare, se pre- 

sintă însă în raporturi anormale. Osele carpului se depărteză cu totul de 
tipul fisiologic. 

In a Il-a varietate, scheletul, este complect. Osele însă, cel puţin 
unele din ele, sunt cu totul atrofiate. Atrofia pâte atinge chiar și radiul 
și cubitul. 

In fine a III-a varietate este când unele din 6sele carpului lipsesc 
cu desăvirșire. Acestă anomalie merge chiar până la absența totală sai 
parțială a radiului, a unor metacarpieni și chiar a policelui. Une-ori s'a 
observat însăși atrofia umărului. Contra acestei afecțiuni socotim că 
cel mai bun lucru ar fi, în casură posibile, a recurge la resecție şi su- 
turi osose. 

Mai există încă o diformitate congenitală a mâinei. Dinsa constă 
în aceia că, în afară de existența mai multor degete, mâna este spin- 
tecată în două până în regiunea carpului. Acest vicii de conformaţie 
portă numele de mâză bifidă. Contra ei e grei de a interveni. Există 
însă o operațiune îndrăsnsță a lui Giraldts. Acest autor nu a esitat a 
suprima jumătate din mâna dublă prin amputație. Sunt autori însă, cari 
susțin că, fiind vorba mai ales de copii, putem prin bandage inamovi-
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bile să căutăm îndreptarea, adică apropierea acestor două jumătăţi una 
de alta. Prin acesta, mâna cu timpul pste în mod perfect să-și î 
plinâscă funcțiunile, de şi avend mai multe degete. 

Cât pentru diformităţile dobândite ale mânei (mâna bântă acci- 
dentală), ele provin din cicatrice vici6se, paralisii musculare de origină 
nervosă sati saturnică, artritele tuberculdse, cari dai nascere la luxaţii 
patologice și anchilose, fracturile radiului etc. Contra lor ne vom con- 
duce după circumstanțe. Dacă reducerea forțată sati resecțiunile apro- 
piate nu reușesc, ultimul mijloc este amputația antebrațulul în terțul 
interior. 

CHESTIONAR. 

[). Definiţiunea anatomică a mâinei. Numărul şi importanța indoi- 
turilor sati plicelor cutanate ale mâinei, Plăgile penetrante şi nepene- 
trante ale mâinei. Complicațiuni . PI „+ Pag. 100-104 

11). Fracturile scheletului mâinei. Diviziune. Mecanism. Deplasări. 
Modul de explorare pentru diagnosticul diferenţial eu contusiile, luxa- 
ţiile, etc. Luxaţiile 6selor mâinei şi în special al primului metacarpien. 
Mecanismul > 105-107 

Lil). Flegmonul mâinei. Cele patru varietăți bazate pe considera- 
țiuni anatomice: flegmon tenar, ipotenar, al rădăcinei degetelor şi al 
scobiturei palmei mâinei, Caracterele lor şi indicațiunile terapeutice. >» 108-113 IV). Bâla lui Dupuytren. Caractere şi diferite opiniuni asupra pa- 
togenici: Boyer, Dupuytren, Madelung, Gerdy, Richet, Goyarand, Adams 
Și Paget. 

> 113-115 V). Ancvrismele mâinei și viciile de conformație. Mâna bântă. 
Diviziunea lui Bouvier . 

> 115-117



CAP. III. 

Bolele pumnului. 

ŞI. Traumatismul pumnului. 

Pumnul este regiunea coprinsă de la extremitatea inferidră a ante- 

brațului pînă la basa eminenţelor tenare și ipotenare. De aci încolo în- 
cepe mâna. 

Limitele mai precise ale pumnului aii fost date de Blandin. După 

acest autor, regiunea pumnului coprinde tote părţile moi și os6se, situate 

cu dou& laturi de degete d'asupra interliniei articulare radio-carpienă, și 

două laturi de degete de desubtul acestei linii. 

Din punctul de vedere practic, limitele regiunci pumnului se de- 

termină ast-fel: Se fixeză cu atenţiune vărful apofiselor stiloide ale ra- 

diului și a cubitului. Aceste virfuri corespund cu interlinia articulației 

medio-carpiene, L.a 1!/, c. m. de la aceste virfuri în sus se află interlinia 
articulară a pumnului. De aci punâud două laturi de deget, fixăm limita 
superidră a pumnului. Limita inferiGră tot-d'a-una e uşor de determinat. 
Dinsa este situată la basa eminențelor tenare și ipotenare. 

In bâlele pumnului, pe lingă afecțiunile numerâse a părților moi, 
vom descri și fracturile extremităților inferiâre a radiului și cubitului. 
Aceste 6se fac parte integrantă din regiunea topografică saă chirurgi- 
cală a pumnului. 

Leziunile traumatice. 

Acestea nu oferă nimic de particular în afară de cele ce am spus 

relativ la mână și degete. In adevăr, pumnul este expus la aceleaşi ac- 

cidente din causa profesiunilor sati a imprudenței bolnavilor. 

Plăgile prin instrusaent tăetor sunt mai frecuente la fața anteridră 
a pumnului. Causa este instinctul de conservare. Acâsta este regiunea, 
pe care individul o oferă în momentul unei căderi sai a unei apă- 

rări. De aci plăşi tăiâse ale pumnului în momentul spargere unui 

geam, plagă prin tăetură de sabie ori cuțit în momentul unei agresiuni, 
sai luptă în duel, etc. etc.
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Aceste plăgi vor fi cu atât mai grave cu cât vor fi mai profunde. 
In asemenea cas ele se vor complica de secțiunile tendânelor, nervilor, 

a arterelor radiale și cubitale, etc. 
Pe lîngă cele-lalte consecințe provenite din lesiunile nervose și 

tendin6se, mai putem observa și desvoltarea unui anevrism falș con- 
secutiv. 

$ II. Fracturile pumnului. 

În fracturile pumnului vom studia următorele două mari categzrii: 

fracturile 6selor cârpului, și fracturile extremităței inferidre ale radiului 

şi cubitului. 

Incepem întâiit cu fraczurile dselor proprii ale pumnului sai mai bine 
dis ale carpulii. 

Acestea sunt excesiv de rari. Ele sunt aprâpe imposibil de produs 

prin causele indirecte. În căderile pe mână în flexiune palmară sai dorsală, 

chiar de sar obține asemenea fracturi, ele însă vor fi însoţite de luxația 

pumnului saii fractura extremităței inferidre a radiului. Fracturile pum- 

nului sunt mai frecuente prin causă directă. Ele se observă numai în urma 

unor tranmatisme violente ca dărămăturile de pământ, plăgi prin armă de 

foc etc. Dar atunci, pe lingă fractura pumnului, ce tot-d'a-una va fi compli- 

cată de plăgi și sdrobirea 6selor, vom găsi concomitent și alte fracturi 

de o gravitate și mai mare, fie a mânei sai a antebraţului. In asemenea 

casuri de sdrobiri aprâpe totale ale unui membru întreg, fractura pum- 

nului rămâne în al doilea rang. Noi vom fi preocupați de gravitatea 

altor accidente ce pot periclita viața bolnavului, precum șocul trau- 

matic, gangrena membrului, etc. Conclusiunea deci este, că 6sele car- 

pului, fiind de un volum mic, destul de numerâse și bine protejate, 

scapă de acțiunea traumatismului. Când se rup, ele se complică de mari 

devastațiuni. Acestea absorb tstă atențiunea. 

Dacă în mod excepțional am avea o fractură simplă a pumnului 

sai a unora din 6sele din care e format carpul, singurul tratament 

este reducerea și imobilisarea. Dar mai important este a stabili bine 

diagnosticul într'o fractură, entorsă și luxație. Chestiunea de resolvat 

este: avem a face cu o fractură coprinzând întâiul rînd al carpului, al 

Il-lea rînd, sai numai unele din aceste 6se sunt fracturate în mod se- 

parat? 

Pentru casul | diagnosticul e serios. EI trebue separat de fractura 

extremității inferidre a radiului. Acesta vom vedea imediat. 

Casul al II-lea trebue să-l deosebim de fractura capetelor metacar- 

pienilor. Dacă ducem o linie de la articulaţia carpo-metacarpienă a
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policelui în mod transversal pe fața dorsală a mâinei pînă la marginea 
cubitală, cădem drept pe interlinia articulară a capetelor metacarpie- 
nilor cu 6sele celui de al II-lea rînd al carpului. Deci ori-ce deformație 
sait crepitație d'asupra acestei linii, ne va arăta fractură 6selor carpu- 
lui. Deformaţia flind sub linie, fractura va fi a metacarpienilor. 

Casul al III-lea. Când un anume os al carpului va fl fracturat. 
Atunci trebue să stabilim : dacă dînsul aparține rindului I-ii sat al II-lea. 
Pentru acesta trebue să cunscem bine linia ce desparte aceste două 
rînduri ale carpului. Cu alte cuvinte să scim exact interlinia medio-car- 
pienă. Acesta după majoritatea autorilor corespunde la linia dusă de la 
virful apofisei stiloide a radiului la virful apofisei stiloide a cubitului. 
Deci ori-ce os fracturat și așezat d'asupra acestei linii transversale, va 
aparține primului rînd al carpului. Acum, sciihd situațiunea fie-cărui os, 
vom putea în mod aprâpe precis, procedând de din afară înăuntru, să 
spunem dacă este scafoidul, semilunarul, piramidalul saă pisifformul, cară 
sunt rupte. Când însă osul fracturat se va găsi sub acestă linie transversală, 
atunci el va aparține celui de al Il-lea rînd al carpului. Și aci iarăși, 
procedând de din afară înăuntru și conducându-ne de prelungirea basei 
degetelor vom zice, că osul fracturat va fi trapezul, trapezoidul, osul cel 
mare sait cel cu cârlig, după cum semnul patognomonic al fracturei (defor- 
maţie, durere, crepitație) va corespunde la prelungirea basei policelui, 
indicatorului, mediului, etc. 

II). Fractura extremităţeă înferiore a dselor antebraţului din regiunea 
Pamnului, 

Fractura isolată a extremităţei inferidre a cubitului este fârte rară, 
Dinsa se produce simultane cu fractura extremităţei inferidre a radiu- 
lui. De aceia o vom studia de-odată cu dinsa. 

Fractura extremităței inferidre a radiului a preocupat fârte 
mult pe chirurgi. Dînsa a dat nascere la o mulțime de discuţiuni și 
teorii. 

In Franța chirurgi celebri ca Dupuytren, Nelaton, Malgaigne, Vel- 
peau, etc. au excelat prin cercetările lor clinice şi experimentele asupra 
acestei fracturi. Ce! întâiti autor, care a studiat acestă fractură afost 
Colles din Dublin, în 1814. Modul clar și sciințific dat de autor, a fă- 
cut că și adi, în Englitera, fractura extremităței inferire a radiului să fie 
cunoscută sub numele de fractura lui Colles. 

Francezii însă susțin, că Poufeau este primul, care încă din 1783 
a studiat în detalii acestă fractură şi a sustras'o dintre entorsele și luxa- 
țiile pumnului, cu cari se confunda. Și drept probă, dinșii dai următârea
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frază datorită lui Pouteau: «Nu există o fractură pâte mai ușor de re- 

cunoscut la o simplă aruncătură de ochi, ca aceia a radiului și a cubi- 

tului aprâpe de pumn». De aceia şcâla franceză numesce fractura extre- 

mităței inferidre a radiului, fractura luă Pouteaul. 

larăși un autor, care a contribuit mult la vulgarisarea acestei fracturi 

în America, este Rhea Barton din Philadelphia, prin 1838. lată ce dice 

Packard de acest autor: «Opiniunile sale erati bazate numai pe observa- 

țiunea clinică, iar nu pe fapte anatomice, dar ele erai ingenidse și 

exacte». De aceia ele repede fură îmbrățișate de toți chirurgii din țara sa. 

Prin fractura lui Colles se înțelege soluția de continuitate a extre- 

mităţei inferiâre a radiului, care să nu trecă dincolo de 2—-21/, c. m. 

d'asupra feței sale articulare. Cu alte cuvinte, acestă fractură nu ocupă 

decât porţiunea spongi6să, adică epifisa radiului. 

Robert Smith consideră ca fractura lui Colles, or-ce diviziune a 

epifizei, începând de la 6 m.m. de la suprafața articulară pînă la 21/2 c.m. 

Dupuytren susține acelaș lucru. Dînsul dă ca limită 6-—24 m.m. Cu 

tâte acestea, fracturi și mai sus situate se considerătot ca fractura lui Colles. 

Ast-fel fractura în nivelul punctului de unire al diafisei cu epifisa, deşi 

la rig6re represintă mai mult o deslipire juxta epifisară, totuși intră și ea 

în fractura lui Colles. Ba ce e mai mult, unii autori americani (George 

Vogel din Buffalo) consideră ca fractură a iui Colles şi acelea situate 

chiar la 81/, c. m. d'asupra articulației. Noi credem însă, că acesta e 

un abuz, căci aci e vorba de o fractură a diafisei iar nu a epifizei. 

Astădi se consideră drept fractură a extramităţei inferisre a radiului 

aceia al cărui sediii se află .la 21; c. m. asupra virfului apofisei sti- 

loide a radiului. 

Cum se produce acestă fractură ? 

Nu vom insista asupra tuturor teoriilor ce sa dat pentru explicarea 

mecanismului s&ă. Intervenţiunea unei contracțiuni violente a mușchilor 

supinatoră și mai ales a rotundului pronator, susținută de Pouteau, astădi 

nu mai e admisă de nimeni. 

Singurile teorii, cari ai avut curs în sciință, sunt următârele: 

D). Zeoria luni Dupuytren sai teoria transmisiuneă directe a șocului. 

După acest autor, fractura extremităței inferidre a radiului se produce 

în condițiunile următâre. Individul trebue să cadă și să se sprijine în mod 

puternic pe fața palmară a mânei, în special pe regiunea tenară și ipo- 

tenară. In acestă situațiune, tâtă greutatea corpului este transmisă exclu- 

siv pe suprafaţa articulară a radiului. Dinsa la rîndul s&i apasă puternic pe 

6sele carpului şi în special pe scafoid şi semilunar, cu care e în contact 

direct. Cubitul în general scapă de compresiune. Acâsta se datoresce li- 

gamentului triangular, care-l face să alunece mai mult pe osul piramidal.



Deci, în casul cel mai grei, el nu suferă decât smulgerea âpofisei sale 
stiloide, pe care se înseră virful acestui ligament. Lucrurile fiind ast-fel, 
extremitatea inferidră a radiului, neputând resista greutăței corpului şi 
punctului săă de sprijin pe sol, va trebui să cedeze. Și va ceda în par- 
tea cea mai slabă, adică în porţiunea sa spongi6să. Dinsa se află sub 
limita punctului de reunire între epifisă și diafisă. 

Conclusiunea deci este, că mâna fiind prinsă în extensiune forțată 
între două puteri—resistenţa solului și greutatea corpului— suprafaţa arti- 
culară a epifisei radiale, formând punctul de întilnire a acestor două 
forţe, dînsa va suferi tâtă violența. Și precum cine-va trebue să cedeze, 
apoi cel care va ceda va fi de sigur epifisa radială. Dînsa are consistență 
mai mică, căci ea e formată numai din țesut spongios. Rar se întîmplă 
casurile — precum ar fi de exemplu la bătrâni — ca în asemenea cir- 
cumstanțe, în loc de epifisă să cedeze diafiza radiului. Dar acestea fiind 
excepțiuni rari, noi luăm norma lucrului. Admitem deci pentru moment 
că un individ, cădend și sprijinindu-se pe mână, în atitudinea unei ex- 
tensiuni forțate pe antebraț, epifisa radială se rupe și produce fractura 
de care ne ocupăm: 

Acâstă teorie a lui Dupuytren este identică cu cea deja emisă de 
Rhea Barton. lată ce dice acest autor. «In momentul căderei, mâna în 
mod instinctiv e surprinsă în extensiune. Violenţa căderei este mai în- 
tâiu suportatâ de palma mâinei. Diînsa e cu putere flexată înapoi. Osele 
mâinei se sprijină pe marginea dorsală a suprafeței articulare a radiului. 
Acâsta fiind incapabilă de a resista, cedeză sforțului; se rupe. Un frag- 
ment este ast-fel deslipit din marginea suprafeței articulare a acestui os. 
Diînsul este împins în sus de dsele carpului și se aşcdă pe faţa dorsală 
a radiului. Osele carpului sunt gonite din posițiunea lor, fie prin vio- 
lență, fie prin simpla contracţiune a mușchilor. Se întîmplă une-ori, dar 
mai tar, ca o fractură oferind un caracter analog cu cea descrisă, să 
se observe pe fața palmară a radiului. Acesta e atunci, când violența 
traumatică se aplică pe fața dorsală a mâinei, dinsa find flexată înainte 
la cel din urmă grad.» 

Dar Dupuytreii, vulgarisând acestă teorie, dinsa pârtă numele s&ă. 
Faptele clinice însă, precum și cele experimentale aă arătat că tot- 

da-una în aceste fracturi ale radiului există o regularitate constantă. 
Linia de fractură în regulă generală este transversală. 

Teoria lui Dupuytren de și seducătâre, a început deci să fie bă- 
nuită și chiar atacată. Tot sprijinul ce avea autorul prin marea sa au- 
toritate a fost fără influență. S'a obiectat deci: că dacă fractura se pro- 
duce numai prin faptul transmisiune violente a greutăței corpului pe 
cpifisa radială, pentru-ce în loc de a constata sdrobiri şi neregularități
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se vede totd'a-una o regularitate a liniei de tractură și având un sedii aprâpe 

matematic ? S'a mai adăogat de unii și faptul că, întro cădere pe palma 

mânei, punctul de reunire al puterei și rezistenței se exercită pe eminen- 

țele tenare şi ipotenare. Deci 6sele carpului ar trebui să sufere mai 

mult iar nici de cum suprafața articulară a radiului. 

Pe de altă parte, o cădere pe fața dorsală a mânei pentru ce nu 

dă nascere unei fracturi a radiului? căci chiar de am admite, că aci șocul 

îl primesce mai mult articulația medio-carpienă, totuşi el ar fi capabil 

să producă fractura. Căci nu se pote susține că violența este exclusivă 

carpului, fără a se comunica și la suprafața articulară a radiului. 

II). Nelaton prin teoria sa numită inflexinne forțată a căutat să dea 

un no mecanism acestei fracturi. EL dice: radiul, prins între două pu- 

teră opuse adică între resistența solului și greutatea corpului, va tinde 

să se îndoiască și să se rupă în punctul mai slab. Acest punct se gă- 

sesce acolo unde se termină țesutul compact și începe țesutul spongios. 

Dar acâsta corespunde just cu extremitatea inferidră a radiului. Nelaton 

sprijină teoria sa și prin experiență. Dinsul, lovind cu un ciocan greii pe 

6sele antebraţului — mâna sprijinită fiind pe masă, iar olecranul preala- 

Dil rezecat—vedea că osul ceda la 15 m.m. d'asupra interlinici articu- 

lare, oferind o linie de fractură transversală. 

IID. Zeoria luă Malgaigne şi Lecomte saă teoria smulgerei. Bazaţi 

pe consideraţiunile citate mai sus, Malgaigne în 1855 şi mai în urmă 

Ozanin Lecomte 1860—61 negară cu desăvirșire teoria lui Dupuytren 

şi Nelaton. Ei susțineau că tractura extremităţei inferidre a radiului nu 

se produce prin sdrobirea extremităţei spongi6se determinată de str&ba- 

terea diafisei, precum nică prin inflexiune forțată, ci grație unui alt me- 

canism representat prin smulgere. lată acum : în timpul căderei pe mână, 

acest organ se pune într'o extensiune forțată și întinde la extrem liga- 

mentele anteridre radio-carpiene. Dar acestea fiind forte puternice și 

deci provădute de o resistență colosală, nu se rup., Trăgând însă în mod 

continuă, ele smulg epifisa radiului pe care se inserează, căci dinsa e 

compusă numai din țesut spongios și deci nu pste să resiste. De aceia linia 

de fractură e tot-d'a-una transversală, regulată și aședată în acelaşi punct. 

Ea corespunde exact cu inserțiunea acestor ligamente pe marginea an- 

teriâră a suprafeței articulare a epifisei radiale. Și drept probă că acestă 

fractură se produce prin smulgere de ligamentele anteriGre este că, con- 

comitent cu fractura epifisei, constatăm și fractura altor 6se ale carpului 

și în special a apofisei stiloide a cubitului. Tâte sunt determinate prin 

smulgere. Acesta ne explică și faptul că întro cădere pe fața dorsală 

a mâinei fractura nu se produce. Causa este că ligamentele posteridre 

fiind mai slabe, ele sunt cari se rup iar nu epifisa pe care se insereză.
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Dar și aci se pâte obiecta fenomenul de penetrațiune al diafisei 
radiului în epifisă. EL nu are raţiunea să se producă, dacă în adevăr 
fractura ar recunâsce numai mecanismul de smulgere. 

Dar mai mult de cât atât. Experiențele clinice și autopsiile ati 
arătat că dacă linia de fractură este adesea transversală, de fârte multe 
ori dinsa ia un aspect cu totul diferit. Linia de fractură pote în adevăr, 
dice Packard, să varieze la infinit. Ast-fel, une-ori fractura în loc de a 
fi exact transversală presintă dințături și știrbituri. Linia pote fi oblică 
de dinainte înapoi, de din năuntru în afară, sait să ia o direcțiune pentru 
o porțiune într'un sens, jar pentru alta în alt sens. Câte-o-dată soluţia 
de continuitate se face forte aprope de articulație, alte dăți mult mai 
departe. Une-oră fragmentul inferior este spintecat sat fisurat în mai 
multe direcțiuni. EI pote să formeze două saă mai multe fragmente de 
formă și volum variabil, etc. etc. 

Ei bine, tâte aceste lucruri se pot perfect explica prin teoria lui 
Dupuytren. In adevăr, odată admis faptul penetrărei diafisei în epifisă, 
nimic mai ușor de cât existența fisurelor, plesniturilor și fragmentelor 
multiple. 

Văzendu-se deci că nici-o teorie nu are aplicație absolută, as- 
tădi sa recurs la o /zorie miztă. Se susține deci, că la început, 
fractura extremităţei inferidre a radiului tot-d'a-una este de causă indi- 
rectă. Dinsa se produce prin smulgere. Odată însă efectuată, nimic nu 
împedică diafisa radiului de a străbate în epifisă, dinsa fiind împinsă 
înainte de greutatea corpului. De aceia adi toți autorii admit că fractura 
extremitățeă inferidre a radiulul începe Brin smulgere şi se termină prin 
Penetrare. 

Dai aci Fig. 65 din Hamilton, produsă de autor pe cadavru, ce 
pâte servi ca model de fractură a epifisei radiale. 

IV. Mai există încă o teorie fârte rațională expusă de Lopes în 
tesa sea de doctorat din 1860. Dinsul atribue tot mecanismul acestei 
fracturi //gamentului înferosos al antebraţului. Reproducem cuvintele a- 
cestui autor luate din Le Dentu și Delbet: <Când cădem pe palma 
mâinei, um&rul primesce impulsiunea corpului mărită prin vitesă și o 
transmite la cubit; cubitul o transmite, nu carpului, cu care nu este, ca 
să dicem ast-fel, articulat, dar prin mijlocul ligamentului interosos im- 
pulsiunea se transmite la radiă; acesta la rîndul săi o comunică car- 
pului care la rîndul sei o transmite solului ce oferă o resistență abso- 
lută. Nu e cubitul care se fractureză; Şi apoi acest os nesprijinindu-se 
pe carp, nu există resistență la partea sa inferidră care se pote ai mări 
curbura; ligamentul interosos tinde chiar să îndrepteze acâstă curbură 
trăgendu-o și opune un obstacol la fractură. Este ligamentul interosos
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care primesce șocul aplicat pe cubit şi dînsul îl transmite la radiă. A- 

cesta primesce deci tot șocul ce suferise cubitul și el pote să se frac- 

tureze. Radiul însă nu se rupe nică în corpul s&i nici în extremitatea 

sa superidră şi iată pentru ce: Extremitatea superidră a radiului nu 

primesce de cât puţin saii chiar de loc impulsiunea; este corpul radiu- 

  

Pig. 65. — Fractură transversală a extremitățeă inferidre a radiului produsă 

prin fiexiune forţată înapoi, pe cadavru. 

A. Ligamentul lateral intern. — B. A treia fășie a ligamentului anterior al 

carpului. — C. Ligamentul radio-cubital anterior. ! 

lui care primesce acestă impulsiune; daz focmai la extremitatea sa Zn 

feridră, atolo unde ligamentul înterosos a încetat de a exista, radiul Su- 

portă impulsiunea întrigă, deci acolo cl trebue să se fractureze, de şi este 

cea mai forte a radiului. Am mai putea adăoga încă că corpul radiului 

nu se fractureză, pentru că ligamentul interosos forte mult întins trage 

corpul radiului, îi indrepteză curbura și măresce resistența sea». 

Tâte aceste teorii se aplică la fractura clasică a extremității infe- 

riâre a radiului. In acelaș timp dînsa e şi cea mai comună. 

Excepţional, acestă fractură pote fi represintată numai prin o fi- 

sură unică sait multiplă. Dînsa ocupă epifisa sai și diafisa radiului, or 

numai apofisa stiloidă saă ambele de-o-dată. In acest cas formeză frac- 

fura bistiloidienă. In fine une-ori singură marginea posteridră articulară 

a extremităţei inferidre a radiului e smulsă. În casul acesta avem a face 

cu fractura numită a ui Rhea Barton. lar când numai marginea ante-
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riGră articulară e ruptă, atunci se numesce Fractura lui Rhea Barton 
7ăsturnată. 

Simptome, diagnostic şi tratament. Imediat ce fractura s'a constituit, 
primul fenomen ce se produce, cel puţin în casurile tipice, este stră- 
baterea fragmentului superior în cel inferior. 

Dar fenomenul acesta, există el totd'a-una? Șc6la franceză este aprâpe 
unanimă. Ast-fel Voillemier era așa de convins de existenţa penetrărei 
și considera acâsta ca un semn atât de Caracteristic al leziunei, în cât 
el, pentru a exprima fracturile extremităţei inferidre ale radiului, dicea 
pur și simplu fractură prin penetraţiune. Contra acestei credințe este Ro- 
bert Smith. Dinsul susține că nici odată nu există penetrare. Voillemier 
a fost înșelat de niște simple aparențe. Presupusa penetrare se datorea 
depositelor de țesut noii osos, unor bârne şa osteofite, etc. Exclusi- 
vismul lui R. Smith nu e admis. Sunt casuri evidente de penetrare. 
Fenomenul se explică ast-fel. In momentul producerei unei fracturi trans- 
versale, extremitatea fragmentului superior va avea o suprafață mai mică 
de cât aceia a fragmentului inferior, Acesta resultă din forma osului. 
Epifisa e partea cea mai lată. E natural deci, ca fragmentul superior, 
fiind mai strimt și în acelaş timp mai compact, să străbată în cel infe- 
Tior care e mai larg şi mai spongios. 

Acâstă penetrare a diafisei va fi cu atât mai mare, cu cât violența 
traumatică va fi fost mai intensă. în ce loc se face penetrarea? Natural 
în punctul unde osul a cedat. Deci pe marginea anteridră a feţei sale 
articulare. In locul de inserţie a legamentului anterior. 

In urma acestei penetrațiuni, fragmentul inferior fiind împins înapoi 
și în sus, va face o ridicătură anormală pe fața dorsală a pumnului. 
Dinsa va fi urmată imediat de o depresiune. Fragmentul superior, graţie 
țesutului compact, va străbate în fragmentul inferior. Aci va face o ridi- 
cătură în regiunea palmară. Dinsa va fi urmată iarăși de o mică depresiune. 

Din aceste schimbări reciproce a fragmentelor resultă o formă spe- 
cială a mâinei, comparată de Velpeau cu o furculiță întârsă pe dos. 

Prin faptul penetrațiunei, epifisa radiului se ridică. Apofiza sa 
stiloidă o urmeză şi se așeză pe un plan egal sai chiar superior 
celei cubitale. Posiţiunea acestor două apofise e de cea mai mare im- 
portanță. Se scie în adevăr, că în starea normală apofisa stiloidă a 
radiului se află mult mai jos ca apofisa stiloidă a cubitului. Linia ce le 
reunesce este oblică de sus în jos și de dinăuntru în afară. In fractura 
radiului acâstă linie e aprâpe transversală. Acesta constitue senzzul /uă 
Laugier. Dînsul punea diagnosticul numai pe constatarea acestui fapt. 

In momentul fracturei, mai tot-d'auna ligamentul lateral intern 
cedeză, fiind mai slab. Mâna va fi deviată în afară, privind marginea
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radială. Dinsa formeză cu antebraţul un unghii deschis în afară, iar 

cubitul o ridicătură în partea opusă. Din acestă penetrațiune a fragmen- 

tului superior în cel inferior către partea sa externă, resultă nu numai de- 

viațiunea clasică arătată în fig. 66 dată de Packard, dar și o scurtare 

mai mult sai mai puțin manifestă a antebraţului. 

  

Fig. 66. — Deviaţiunea mâinei în afară în fractura extremităței infe- 

ri6re a radiului. 

Acestea sunt semnele cardinale pe cari se baseză diagnosticul frac- 

turei tipice sati clasice a extremităței inferidre a radiului. 

| Lăsăm la o parte durerea, impotența funcţională, echimozele, scur- 

tarea membrului, etc. Aceste lucruri sunt inherente or-cărei fracturi și 

deci de prisos a insista. 

In ceia ce privesce crepitația, forte rar o putem obţine. Causa este că 

tot-d'auna există penetrarea fragmentelor. Fig. 67 din Hamilton ne re- 

presintă atitudinea mâinei în fractura extremităței inferidre a radiului. 

Sunt de sigur casuri cari se depărteză da tipul clasic al acestei 
fracturi. Mai întâi, ruperea ligamentelor dorsale și laterale fiind prea larg . 

întinsă, iar cubitul la rindul s&ă rupt și sdrobit, deformarea mâinei va fi 

enormă. Atunci fractura sar putea impune drept o luxaţie a pumnului 

înapoi. Alte dăți din contra, deformarea nu există aprâpe de loc. Acesta 

se observă la bătrâni și femei din causa unei prea adânci penetrațiuni. 

Aselaș lucru putem constata cănd fractura este incomplectă, representată 

fiind prin o simplă fisură. Atunci am putea fi înșelați, luând fractura drept en-
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torsă. In fine, traumatismul fiind prea violent, epifisa radială e plesnită 
în mai multe puncte, formând tot atâtea mici bucăţi. Acâsta ni s'ar 
impune drept fracturi a diverselor 6se ale carpului. 

  

Fig. 67. — Fractura radiului aprâpe de extremitatea sa inferigră. 

Cu tote aceste dificultăți, luând însă în consideraţie anamneza, vom 
deduce că avem o luxaţie saii fractură, după modul căderei individului, 
și după sediul durerei. Numai în fractură durerea e fixă și constantă. În 
fine atitudinea mâinci e de mare importanță. Or cât de puțin dînsa ar 
fi deformată, totuși își păstrează ceva din clasicismul seă. 

Dar tocmai în asemenea casuri unde deformațiunea nu e mare, 
iar crepitațiueea lipsesce, diagnosticul devine o chestiune fârte delicată 
între o fractură și entorsa pumnului. Dar entorsele pumnului când sunt 
ușore, adică când nu e vorba de cât de o simplă distensiune a liga- 
mentelor, nici nu merită atenţiunea nâstră. Ele nu aă nici-un punct de 

contact cu fractura extremităţei inferidre a radiului, ori-cât de simplă 
ar fi ea. In acest cas, durerile entorsei își ati sediul în nivelul interliniei 
articulare, în special pe fața dorsală a pumnului, sait în părțile sale la- 

teraie. Nu e rar a constata și un mic epanșament intra-articular. Dar 
el nu va fi capabil a produce o deformare pentru a se impune drept 
fractură. 

Sunt însă casuri de entorse complicate. Ele în adevăr, aduc o di- 

ficultate în diagnosticul diferenţial cu o fractură. Ast-fel, într'o cădere 
pe fața dorsală a mânei, acesta găsindu-se într'o flexiune forțată, întin- 

derea excesivă a ligamentelor posteridre se însoțesc de desordine destul 
de întinse. Ele sunt multiple și variate. Printre acestea avem ruptura 
aponevrosei antibrachiale posteriâre d'asupra pumnului, ruperea fășiilor 

mușchilor extensori în punctul unde se continuă cu tendânele, precum 

și ruperea tecelor sinoviale. 

În general, la unirea carpului și a metacarpului ligamentele sunt 
stișiate, sai ati smuls punctele lor de inserțiune după 6se. Une-ori îm- 

preună cu aceste smulgeri se determină fracturi parţiale. Ele se observă
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în special în nivelul celui de al Il-lea, al III-lea și al IV-iea metacarpien, 
al trapezului, trapezoidului şi osul cel mare. 

In asemenea condițiuni, tendânele mușchilor extensori saă chiar 
partea lor cărnâsă fănced ernie prin aponevrosa brachială ruptă, pot de- 
termina o ridicătură. Dinsa, având re-care analogie cu aspectul de fur- 
culiță, sar putea, dice Henequin, să se impue drept o fractură a extre- 
mităţei inferidre a radiului. 

Același fenomen putem constata, când entorsa violentă ȘI com- 
plicată va avea sediul pe fața anteridră a pumnului. Casul se produce, 
când individul cade pe mână, acesta fiind într'o extensiune forţată. Atunci 
iarăși aponevrosa brachială rupându-se, tendânele și mușchii fac ernie. 
Ei vor forma o ridicătură, care de asemenea va aduce o deformare 
proprie fracturei. Abducțiunea forțată 'se caracterisă prin ruperea apone- 
vrotică a cubitalului posterior, ruperea acestui mușchii, smulgerea vîr- 
fului apofisei stiloide a cubitului și deschiderea articulaţiunei radio-car- 
pienc în partea sa internă. 

Din contra, adducția violentă determină ruperea tecelor aponevro- 
tice, a scurtului extensor și a lungului abductor al policelui, precum şi 
o fractură mai mult saă mai puțin limitată a părței externe a extremi- 
tăței inferidre a radiului (Le Dentu). 

In tâte aceste casuri, neapărat diagnosticul diferenţial între o frac- 
tură și entorsă devine destul de serios. Une-ori e chiar imposibil, dacă 
regiunea e coprinsă de o tumefacție considerabilă. Cu tâte acestea, prin- 
trun examen minuțios și cercetare amănunțită a semnelor cardinale ce 
am dat, cred că putem ajunge scopul. In adevăr dacă n'am constata de 
cât situațiunea celor două apofise stiloide a cubitului și radiului, încă am 
avea un semn aprope sigur de existența fracturei. Ori cât de complicată 
ar fi o entorsă, aceste două apofise îşi vor păstra situațiunea normslă, 
Apofisia stiloidă a radiului va fi pe un plan mult mai jos ca a cubi- 
tului. Linia lor de unire va fi oblică și de dinăuntru în afară. Din con- 
tră, întro fractură a radiului, cel mai mic grad de penctrare a fragmen- 
telor va determina o ascensiune a apofisei radiale. Deci linia de reunire 
între dînsele în loc să fie oblică va fi transversală ŞI pe același plan. 
In casuri imposibile nimic nu ne împedică a aștepta 2—3 qile. Intr'o 
entorsă deformațiunca va avea tendință să se micșoreze. Intro fractură 
dinsa e persistentă. Deviaţiunea mânei în afară și unghiul ce-l formeză 
dinsa cu antebraţul, nu se găsesce în nici-o entorsă ori-cât de compli- 
cată ar fi. Ea e caracteristică în or-ce fractură. Pentru a ne da și mai 
bine seama de situaţiunc, e de preferat ca examenul bolnavului să se 
facă sub cloroform. In timpul acesta odată cu stabilirea diagnosticului 
aplicăm și tratamentul. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 
9



Tratamentul. Constă ca în or-ce fractură a face reducerea, coap- 

tarea și fixarea părților în starea lor normală, prin diferite aparate. 

Reducerea se obţine prin extensie aplicată pe mâna deviată, şi prin 

contra-extensie aplicată pe antebraț sai chiar cot. Acestă manipulare 

fiind excesiv de durerâsă, e bine a se practica sub chloroform. Ast-fel 

tot-d'a-una am procedat. In timp dar când ajutârele fac extensie și 

contra extensie, chirurgul imprimă cu ambele police o mișcare de pro- 

pulsiune împingând pe faţa dorsală a fragmentului inferior. În acelaș timp 

el corecteză şi deviaţiunea mâine ce este în afară, îndremptându-o către 

marginea cubitală. Cu cele-lalte degete apasă pe extremitatea fragmen- 

tului superior afiat pe fața palmară a pumnului, căutând să-l coapteze cu 

cel inferior. 

In timpul când ajutârele mențin mâna pusă în posiția normală, 

chirurgul aplică repede un bandagiii de gips apropriat. Ajutorele nu pă- 

răsesc posițiunea pînă când aparatul nu e complect solidificat. 

Să ne ferim a face o constricție mare. Nimic nu e mai ușor; ne- 

având practica lucrului, de cât să determinăm o gangrenă a membrului. 

Bandagiul se va pogori în jos pînă la rădăcina degetelor. În sus 

el va coprinde întregul antebraț chiar pînă la cot. 

Pentru a preveni înțepeneala articulaţiilor degetelor, bandagiul se 

va ridica cel mult după 15—20 zile. 

Velpeau, care punea mai pre sus ankilosarea sai chiar simpla înțe- 

peneală a articulaţiilor, respingea în mod ostentativ aplicarea or-cărui 

bandagiii. Dindu-se însă, că în 15—20 zile fixarea mâinei nu pâte să 

fie urmată de consecințe grave, e de preferat a trata fractura în mod 

raţional. 

De alt-fel Tillaux e clar în acâstă privință când zice : fără a merge 

aşa departe ca Velpeau, cred că trebue pus un aparat, dar să nul lăsăm 

în loc mai mult ca 15-—20 zile ; şi încă în acest timp trebue să impri- 

măm. uș6re mișcări la tote articulațiile, afară de cea radio-carpienă. 

Când nu avem la disposiţie cele necesare pentru bandagii gipsat, 

putem aplica un aparat compus din comprese gradate. Punem una pe 

fața palmară, iar alta pe cea dorsală. Peste ele vom pune câte-o atelă 

de lemn. Totul va fi fixat prin bande sai plastor aglutinativ. 

Dupuytren mai adaoga o atelă internă pe marginea cubitală a 

mâinei, Acesta spre a menține corecțiunea deviaţiunei în afară. 

Dar nimic nu valoreză mai mult ca un aparat gipsat, sai în gutta 

percă topită, precum fac Americanii. Când însă deformaţiunea nu există, 

precum e casul la bătrâni sai femei, atunci ne putem dispensa de or- 

ce aparat, înlocuindul printrun simplu masagiit.
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III. Luxaţiunile pumnului. 

Luxaţiunile pumnului sunt forte rari. Chirurgi înaintați în etate şi 
petrecendu-și t6tă viața prin spitale, mărturisesc a nu fi avut ocasiunea 
a vedea vre-o dată luxaţiunea pumnului. De aceia și descriptiunile a- 
cestora sunt incomplecte. Ele sunt făcute mai mult pe câte-va experi- 
ențe cadaverice. 

Este cunoscută lupta lui Dupuytren. EI combătea cu înverșunare 
credinţa vechilor chirurgi. Hippocrat susținea frecuența acestor luxaţii, 
admițend chiar patru varietăți. Dupuytren considera drept erezie admi- 
terea luxaţiilor pumnului. După dinsul ele erat imposibil a se produce. 
Toţi aceia, zicea el, cari ati crezut în luxaţie, aă confundat-o cu fractura 
extremităței inferidre a radiului. Acesta e mult mai frecuentă. Dinsa e 
singură capabilă a se produce. Cu tote acestea, observații incontesta- 
bile există. 

Azi se admite dou& varietăți de luxaţii ale pumnului : za înainte 
şi alta înapoi. Luxaţiile laterale interne sai externe sunt contestate. In 
or-ce caz ele nu sunt simple. Se însoțesc de fracturi concomitente fie 
ale extremităței inferidre a antebraţului, fie a celor-l'alte 6se ale pumnului. 

Dar dacă luxaţiunea pumnului, în general, e așa de rară şi grei 
de descris, ce putem zice de luxațiunea separată | a fie-căruia din 6sele 
carpului? Trebue re, basaţi pe una sai două observațiuni de luxaţi- 
une a scafoidului, sai a semilunarului, să ne oprim asupra lor ? De 
sigur nu. Acâsta ar fi a obosi memoria. Să presupunem că întâl- 
nim o rădicătură anormală pe fața dorsală a primului “saă al Il-lea 
rînd din 6sele carpului. Dacă, trecând în revistă tâte bâlele regiunei 
pumnului, nu ne putem opri asupra nici uneia din ele, atunci pâte să 
fim în drept a ne permite să ne gândim la posibilitatea luxaţiei vre- 
unuia din aceste 6se, Dar încă o dată repetăm, lucrul este cu totul ex- 
cepțional. Numerâsele ligamente 'laterale și interos6se, de și permit o 
mobilitate a acestor 6se, le fix&ză însă în mod solid unele cu altele. Ele 
formâză un total ce nu permite o luxaţie separată. Cu tâte acestea, în 
traumatisme mari sai căderi de la re-care înălțime, asemenea luxaţiuni 
se pot întilni. Ele însă forte rar sunt simple. Mai tot-d'a-una se găsesc 
complicate de leziuni întinse ale regiunei, ca plăgi penetrante, fracturi, etc. 

Să admitem existența unor luxaţiuni simple. Atunci ne rămâne a 
constata ridicătura pe faţa dorsală sai anteridră a pumnului. Vom de- 
termina, după datele anatomice, situațiunea fie-cărui os din ambele sîn- 
dusi ale carpului. În urmă vom susține că în adevăr printr'o rară ex- 
cepţiune, ne aflăm în fața unei luxațiuni a scafoidului, semilunarului, 
piramidalului, etc.
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Trebue să menționăm, că luxația cea mai frecuentă dintre dsele 

carpului este acea a marelui os. Dinsa se produce în urma unei căderi 

pe mână aflată în flexiune. În acâstă situație, greutatea corpului se trans- 

mite prin al treilea metacarpien. Violenţa pote să enucleeze osul, dis- 

locendu-l pe fața dorsală, acolo unde ligamentele sunt mai slabe. Se 

mai admite încă producerea acestor luxţiuni și prin contracțiunea ener- 

gică a mușchilor flexoră. 

Semnul caracteristic constă într'o ridicătură pe fața posteriră și 

mediană a carpului, acolo unde se observă și chistul sinovial, numit de 

Gosselin, ganglion. Se deosebesce însă de acesta prin tăria sa caracteri- 

stică, proprie unei scosături os6se. Un kist simplu are tendință a dis- 

pare prin presiune sai în momentul extensiunei pumnului. Intr'o luxaţie, 

reducerea se obține trăgend cu putere de mână și apEsând cu putere 

pe osul luxat. 

Se mai menționeză încă luxațiunea scafoidului şi a semilunarului. 

Ele se vor recunâsce după sediul anatomic, ce ocupă 6sele în primul 

rînd al carpului. 

Luxaţiunea medio-carpienă. Scim că 6sele corpului sunt aședate pe 

două rînduri: unul superior, format din scafoid, semilunar, piramidal și 

pisiform, iar altul inferior format din trapez, trapezoid, osul cel mare şi 

osul cu cârlig. Aceste două rînduri de dse se articuleză între ele şi for- 
msâză articulațiunea medio-carpienă. 

Luxațiunea medio-carpienă, adică a primului rînd a selor carpu- 

lui pe al Il-lea rînd, este excepțională. Nu se citâză în sciință de cât 

vro patru casuri. Dar și acestea sunt discutabile. Se susține de unii, că 

era vorba de fractura extremităței inferire a radiului sati a capetelor 

metacarpienilor. Luxațiunea medio-carpienă nu se pâte produce decât 

în casul unei căderi de la o înălțime mare. Individul trebue atunci să 

se sprijine pe mână fârte mult flexată, In acestă situațiune, Tillaux 

a arătat că greutatea corpului se sprijină tocmai pe articulaţiunea medio- 

carpienă. Atunci, ligamentelele posteridre ale articulațiunei fiind forte 
laxe se rup. Ele permit ast-fel celui de al doilea rînd al metacar- 

pului sa se așede sub cel întâiii. Acesta formeză /zzafiuuca  medio-car- 

Pienă înainte. În general acestă luxaţie nu se complică de smulgerea apo- 

fisei radiului. Causa este că ligamentele posteridre sunt forte slabe pen- 
tru a produce acest lucru. 

Când însă al II-lea rînd al carpului încalecă pe cel dintâi, așe- 
dându-se pe fața sa posteridră, atunci formeză /uxazia înapoi. De altfel 

dinsa e cea mai comună. 

Diagnosticul acestei luxaţiuni e destul de greii. Uşor se confundă. 

cu fractura extremităței inferidre a radiului. Vom sci însă, că pe când
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în fractură apofisele stiloide nu-și mai păstreză situațiunea normală găsin- 
du-se pe aceiaș linie transversală, în luxaţie, din contra, apofisa stiloidă a 
radiului tot-d'auna va fi mai jos ca a cubitului, precum e în starea normală. 

Perraine, pentru a înlătura confusiunea luxațiunei medic-zarpiene 
înapoi cu fractura carpului, recomandă a se fixa articulațiunea policelui 
(trapezo-metacarpienă). De aci să se tragă o linie transversală pe fata 
dorsală a carpului, până la marginea cubitală a mâinei. Acestă linie, co- 
respunde la articulațiunea celui de al II-lea rînd al carpului cu metacar- 
pul. Cu 1—1t/2 e. m. maximum d'asupra acestei linii, corespunde linia 
articulară medio-carpienă. Deci, diagnosticul diferenţial între acestă lu- 
>aţie şi fractura metacarpului se va stabili după sediul ridicăturilor os6se, 
fie d'asupra interliniei metacarpienelor sait la nivelul s&ă. In casul L-iii 
vom avea a face cu o luxaţie iar înal II-lea cu o fractură. 

Tratamentul. Reducerea luxaţielor medio-carpiene și în special cea 
înapoi se obține, exagerând în primul timp flexiunea mâinei, iar apoi 
exercitând tracțiuni destul de seridse. In acest timp se apasă pe al II-lea 
rînd al carpului, ce face ridicătură pe fața dorsală a pumnului. Vom 
căuta în acelaș timp a-l împinge înainte. După reducere vom pune mâna 
întrun bandaj gipsat, pentru a preveni recidiva. 

$ IV. Luxaţiunea propriă zisă a pumnului saă radio-carpienă. . 

Aci avem două mari varietăți. Ele sai fixat după situațiunea ce 
Ssele carpului iai în raport cu dsele antebraţului. Ast-fel, când 6sele 
carpului se așză înaintea 6selor antebraţului, formând o ridicătură către 
fața palmară /uxaziunea se numesce înainte. Când din contră, 6sele car- 
pului dislocându-se, vor face ridicătură pe fața dorsală, /urafiunea se 
nzimesce înapoi. 

Luxaţiunile laterale ale pumnului fie ele interne ori externe, sunt 
imposibil de produs în mod simplu. Apofisele stiloide ale radiului și 
cubitului se opun la asemenea dislocări. Numai în casul de traumatisme 
mari și complicațiuni de fracturi, aceste luxaţiuni laterale se întâlnesc. 
Dar și atunci ele formâză un epifenomen. 

D. Luzaziuuile înapoi ale pumnului. 

Mecanismul cel mai comun în producerea acestei luxaţiuni, constă 
întro cădere de la o înălțime suficientă, individul sprijinindu-se pe palma 
mânei. Acâstă teorie a fost deja emisă de Malgaigne. Dinsul însă sus- 
ținea că punctul de sprijin se face pe eminențele tenare și ipotenare. 
Suprafaţa articulară a radiului, grație planului s&i înclinat, putea să a-



134 

lunece înainte și în jos împinsă fiind de greutatea corpului. Osele carpului 

trecând înapoi, luxaţia era efectuată. Experiențele cadaverice însă, precum 
şi faptele clinice at arătat, că în acest cas se obține fractura extremităţei 

infericre- a radiului, iar nici de cum luxaţiunea pumnului. 

Astădi se admite de toți autorii că, într'o cădere pe mână aflată 
în extensiune. se cere și o mișcare de rotațiune a pumnului de din- 

afară înăuntru. In urma acestui fapt, ligamentul lateral extern al articu- 

laţiunii se rupe. Atunci luxaţia se pâte produce. 

Voillemier, crede că acestă luxaţie se obține printro cădere pe 

mână în flexiune, punctul de sprijin fiind pe capetele metacarpienilor. 

Atunci, suprafaţa articulară a radiului, împinsă de greutatea corpului și 

grație planului săi înclinat de sus în jos și de dinapoi înainte, pâte să 

alunece înainte. Acâsta permite 6selcr carpului a se așeza înapoi. Dar 
și aci experienţele aă arătat, că în asemenea situațiune, se pâte obține 

o luxaţie medio-carpienă sait chiar fractura extremităței inferidre a 

radiului, iar nu o luxaţie propriă zisă a pumnului. 
Conclusiunea deci este, că luxaţiunile înapoi ale pumnului se pro- 

duc într'o cădere pe mână aflată în extensiune, având adieă punctul de 

sprijin pe eminența tenară. Se adaugă în același timp şi o rotațiune a 

pumnului de dinafară în năuntru. Numai ast-fel traumatismul e capabil a 

rupe ligamentul lateral extern al articulației. 

Un alt mecanism este și următorul. Mâna se află deja în exten- 

siune și are punctul de sprijin de eminența tenară. Dacă se aplică o lo- 

vitură puternică pe extremitatea inferiră a feței posteridre a antebra- 

  

Fig. 68. — Luxaţia pumnului înapoi (personală). 

țului, sati pe faţa posteridră a cotului, antebraţul fiind flexat, resultatul 

este același, adică : împingerea extremităților inferidre ale antebraţului 

înainte, iar ale carpului înapoi. Billroth a ar&tat producerea acestei luxa- 

ţii la un individ. Acesta, avend mâna sprijinită pe tamponul unui vagon, 

a fost lovit pe fața posteridră a cotului de tamponul unui alt vagon. 

Lovitura împingând şi supunend antebraţul la o presiune paralelă cu 

axa sa, luxaţiunea a fost produsă. Le Dentu dă și el următorul cas fârte
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important. O femee, descărcând nisce saci ce avea pe umăr, își ținea 

mâna rezemată pe șold. În acest moment, unul din saci cade pe ne- 

aşteptate şi isbesce cu violență fața posteridră a cotului. Luxaţiunea 

pumnului înapoi a fost produsă. 

Figura 68, reprodusă pe schelet, ne arată o luxaţie a pumnului 

înapoi, iar fig. 69 ne oferă aspectul acestei luxaţii, așa precum sar pre- 

senta în clinică. 

  

Fig. 69. — Atitudinea mâinei în luxaţia înapoi a pumnului (personală) 

Diagnosticul. Luxaţiunea pumnului înapoi se recunâsce în special 

prin deformațiunea caracteristică a membrului. Dinsa constă într'o ridi- 

cătură pe fața dorsală a antebraţului. Fa e formată de sele carpului. 

Există apoi o altă ridicătură pe fața anteridră a antebraţului. Acesta e 

formată în special de epifisa radiului. Ori-ce mișcări spontânate sati pro- 

vocate ale mâinei, fie de abducție sati adducţie, sunt imposibile. Difi- 

cultatea câte-odată e fârte mare a diferenţia acestă luxaţie de fractura 

extremităței inferiâre a radiului. De alt-fel, între ambele există o mare 

asemănare, mai ales când acestă fractură e însoțită de o deplasare prea 

pronunțată a fragmentului înainte. Când ieziunea nu e însoțită de o tume- 

facţie mare, putem printr'un examen minuțios, să recundscem în ridică- 

tura dorsală, suprafețele articulare ale carpului. Pe lângă acesta, apo- 

fisele stilolde ale .radiului și cubitului își păstreză posițiunea lor nor- 

mală, aflându-se pe în plan oblic. In fine, axa mâinei nu e deviată 

în afară ca în fractură. In casuri complicate vom recurge la anestesia 

cloroformică. Atunci putem stabili adevăratul diagnostic. 

Tratamentul. Reducerea constă în a exercita tracțiuni continue și 

progresive pe mână. Vom esercita în acelaș timp o presiune directă pe 

sele carpului, căutând a le împinge înainte și în jos. Mayerhofer a reu- 

şit în reducere, puind mâna în extensiune forțată. Un ajutor apasă cu 

policele pe ridicătura carpienă. E de preferat ca bolnavul să fie cloroformisat. 

In casuri de luxațiuni vechi, provocând jenă în funcțiunile mem-



brului, saă atunci când există mart complicaţiuni, se recomandă artro- 
tomia și chiar resecția pumnului. 

II. Zuzaziunile punmnului înainte. 

Ele sunt și mai rar cai cele precedente. Nelaton le consideră cu 
totul excepţionale, dacă chiar nu le negă. 

Mecanismul cel mai comun constă într'o cădere de la un loc înalt 
pe fața dorsală a mânei. Dinsa deci va fi în flexiune forțată. Acelaș re- 
sultat se obține, dacă mâna fiind în acestă posițiune, s'ar aplica pe fața 
posteridră a carpului o lovitură directă, precum ar fi dărămarea de pă- 
miînt, o lovitură de picior de cal, un bloc de piatră, etc., Prin faptu 
căderei saă aplicarea unei lovituri pe fața dorsală a mânei, ligamentele 
posteridre, slabe prin natura lor se rup. Ele permit 6selor carpului să 
alunece înainte şi sub fața anteriră a 6selor antebraţului grație im- 
pulsiunei violenţei traumatice. 

Fig. 70 ne arată posițiunea reciprocă a 6selor în luxaţia pumnului 
înainte. 

  

Fig. 70. — Luxațta pumnului înainte (personală). 

Dacă pe lângă ligamentele dorsale se rup și cele laterale, atunci 
avem combinațiuni de alte varietăți, ca luxaţiuni înainte și în afară, sau 
luxațiuni înainte și înăuntru, după posiţiunea ce ia carpul cu 6sele an- 
tebraţului, 

In luxaţiunea înainte a pumnului, fracturile radiului se observă mai 
rar. Nelaton însă credea, că acestă complicațiune e mult mai frequentă 
de cât își putea cine-va imagina. 

Simptomele consta într'o deformațiune determinată de o ridică- 
tură pe fața dorsală a pumnului. Fa e produsă de Gsele antebraţului. 
Există și o altă deformaţie pe fața palmară. Dinsa e produsă de 6sele 
carpului. Mâna se află în extensiune, iar degetele în flexiune. Mișcările 
pumnului sunt cu totul abolite. 

Tratamentul. Constă în reducere. Dinsa tot-d'auna trebue făcută
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sub cloroform. Dacă nică un ligament sa tendon nu se înterpune între 
suprafețele articulare, reducerea se obține ușor. Exercităm o tracţiune 
a mânei înainte și paralelă cu axa membrului. In acest timp ap&săm pe 
6sele cerpului, căutând a le împinge înainte, iar apoi a le ridica în sus. 
Luxaţia se reduce. O causă de ireductibilitate este când luxația se com- 
plică de fractura extremităţei inferirea radiului. In acest cas, trebue 
mai întâi să reducem fractura, în special deplasarea fragmentului inferior, 
şi apoi vom procede la tratamentul luxaţiei. 

Imxaţia extremitățel înferidre a cubitului. 

Pentru a termina cu luxaţiile pumnului, trebue să dicem câte-va 
cuvinte asupra acestei luxaţiuni. Dînsa, de și excepțională la adulți, se 
observă însă accidental la copii. A fost descrisă de Goyrand. Ea con- 
stă în luxațiunea capului cubitului pe ligamentul triangular. 

Dar ce este acest ligament? Se scie că capul cubitului este 
primit pe o suprafață articulară ce oferă radiul Ja fața sa internă. 
Pe lingă ligamentele periferice, cari există în jurul acestei articu- 
lații, se mai află un ligament interosos forte puternic. EI, prin basa 
sa, se înseră pe tâtă marginea internă a extremităţei inferiâre a ra- 
diului, iar prin virful săi pe apofisa stiloidă a cubitului, Acestă dispo- 
sițiune, dând ligamentului o formă triangulară, a. și primit numele de 
ligament triangular al articulației radio-cubitale inferidre. Dinsul servă a 
uni radiul cu cubitul. Dar în acelaș timp îl separă de sele carpului, și 
în special de piramidal, cu care singur este în contact. 

Intr'o mișcare bruscă de pronaţiune — precum acesta se întîmplă la 
copii apucați cu violență de antebraţ, pentru a-i scăpa de vrun accident — 
radiul, căutând a trece d'asupra cubitului, tîrasce după el ligamentul triangu- 
lar. Acesta viind înaintea capului cubitului, împiedică revenirea acestuia 
în locul normal. In modul acesta se determină nu o laxaţie, căci ligamen- 
tul nu e rupt, ci mai mult o subluxație. Și drept probă este, că redu- 
cerea se obține fârte ușor, îndată ce am reușit a readuce membrul din 
pronațiunea în care remăsese intro supinațiune forțată. Imediat simțim 
o ușdră trosnitură. Atunci durerea, diformația și impotența membrului 
dispărend, luxaţia e redusă. 

$ VI. Afecţiunile inflamatorii ale pumnului. 

Inflamaţia tecelor tendindse ale pumnului se observă în urma trau- 
matismului sai a unor profesiuni ca pianiști, scriitori, bijutieri, ceasor- 
nicari, etc. Teca lungului extensor și scurtului abductor al policelui sunt
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cele mai frecuent atinse. Ca semne caracteristice avem : tumefacție, du- 
rere ușoră, roșiaţă și jenă în funcțiune. La pipăit, în timpul mișcărei 
policelui, simțim acea sensație de frecare, proprie tenositei crepitante ce 
am descris la ai dureros. (1) 

Sinovita fongâsă şi în special cea cu grăunțe riziforme, se des- 
voltă mai rar pe fața dorsală. Sediul s&ă de predilecție e marea sino- 
vială a flexorilor. Dînsa se găsesce pe larg descrisă în Vol. II. (2) 

Flegmonul pumnului. Acesta are sediul sub masa flexorilor, îna- 
intea ligamentului interosos și a pătratului pronator. Deci se găsesce la o 
protunzime destul de mare. Flegmonul pumnului mai nici-o-dată nu e 
primitiv. Este tot-d'a-una consecutiv. Are punctul de plecare întrun pa- 
narițiii al policelui sai micului deget. 

In privința acesta există două teorii. Teoria limfatică, susținută de 
Dolbeau, şi teoria propagărei inflamației prin mijlocul tecei sinoviale a 
celor două degete sus citate. Acestă din urmă teorie pe calea de si- 
novită e mai ales sprijinită de 'Tillaux. Diînsa e bazată pe nisce date 
anatomice positive. Se scie în adevăr că tecile serâse ale policelui și 
micului deget, formeză o continuitate cu serâsa flexorilor. Ele se opresc 
la două laturi de deget d'asupra articulației pumnului. 'Tâca celor-l'alte 
degete se opresce în palma mânei. Fig. 71 luată din Tillaux e forte 
clară, 

Clinica ne arată: 1) că acest flegmon este consecința unui pana- 
riții al policelui sati auricularului, iar 11) că în casură tipice, procesul in- 
flamator se opresce drept d'asupra pumnului, adică unde se termină 
fundul de sac sinovial. Mai mult încă. Dacă facem o deschidere în 
acest loc, putem cu un stilet introdus prin orificii și împingendu-l să 
ajungem cu virful până la pulpa policelui sat auricularului. Și larăși, 
puind câte-un tub de drenagiă în fie-care tecă a degetelor, lichidul ce 
am injecta prin unul va eși prin cel-lalt tub. 

Dar proba cea mai convingătâre representând o adevărată expe- 
riență fisiologică este faptul următor. Avem un panariţiă saă plagă a 
policelui, urmată de un flegmon al antebraţului. După câte-va zile, in- 
flamaţia ia o direcție retrogradă. Ea merge de copleșesce micul deget, 
care până aci era sănătos. Cele-lalte trei degete rămân într'o integritate 
complectă. Acesta demonstră pină la evidență că cele două teci sino- 
viale, în dreptul pumnului, unde se găsesc în contact, aravea o comu- 
nicare anormală stabilită printrun orificiă. Lucrul acesta e susţinut de 
Sappey. După alții însă, acestă comunicare normală nu există. Dinsa se 

(1) Vol. II, pag. 352—355. 

(2) Loc. cit. pag. 358—365.



constată numai în casuri patologice. Dar or-cum ar fi faptul, el nu e mai 

puțin evident. Inflamaţia de la cele două degete se pâte comunica pînă 

d'asupra pumnului. 

Contra acestui mod de a vedea este teoria limfatică sai teoria lui 
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Fig. 71. — Schemă represintând sinovialele flexorilor în nivelul pumnului. a 

mâinei și degetelor. 

B.C. Pungă serdsă saii cubitală, 
B.R. Pungă sersă externă saă radială. 

N.M. Nervul median. 

S.D. Sinoviala degetului indicator. 

Dolbeau. Intre alte obiecțiuni este și acesta. Pentru ce în urma acestor 

panarițiuri, flegmonul nu rămâne limitat la pumn, ci copleșesce întregul 

antebraț, mergând chiar pînă la cot? Adversarii răspund: acâsta nu pro- 

vine din causa limtangitei. Ea este consecinţa ruperei fundurilor de sac
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sinoviale. Acestea fiind forte subțiri, cedâză tensiunei inflamatorie. Atunci, 
lichidele vărsându-se în țesutul celular din -prejur, determină un flegmon 
difus al antebraţului. Și iată proba: flegmonul nu apare de o dată. EI 
remâne mai întâi limitat Ja pumn. Și tocmai după ce fundurile sino- 
viale ai cedat, adică s'a spart, atunci inflamația copleșesce antebraţul. 

Dar cu tote acestea, teoria limfatică a lui Dolbeau este sprijinită 
pe fapte clinice seri6se. Mai întâi, sunt casuri manifeste de flegmâne 
ale mâinei și antebraţului în urma plăgilor și inflamaţiei (panariţii) a 
celor-lalte trei degete din mijloc. In special, Polaillon a publicat un cas 
de panariții al indicelui, complicat de un abces profund al regiunei su- 
periGre a antebraţului. Cum dar se pot explica aceste fapte, dacă nu 
prin calea limfatică. Tecile celor _tref degete nu ai absolut nici-o co- 
municare cu sinoviala flexorilor din regiunea pumnului. Mai mult, putem 
avea flegmâne profunde la antebraț, fără ca tecele sinoviale ale policelui 
și articularului să fi fost interesate. In fine există casuri unde, la autop- 
sie, s'a constatat în mod evident că fuzeele purulente flegmonâse erai 
cu totul în afară de tecile sinoviale. 

Din acestea noi conchidem, că ambele teorii sunt raţionale și se 
găsesc demonstrate în anumite casuri. Pentru acesta le admitem. De 
alt-fel am arătat în volumul al Il-lea, că limfaticile atit cea mai intimă legă- 
tură cu membranele serâse. Nu e deci nimic de surprindător că o si- 
novită se va insoţi de limfangită ȘI vice-versa. 

Partea principală e că acest fiegmon trebue repede deschis. Acesa 
o facem pe de o parte a ne opune la extensiunea sea, iar pe de alta 
a suprima durerile atroce ale bolnavului. Incisia însă va fi forte pro- 
fundă. Ea va trebui să tae în tâtă grosimea sea regiunea antebrachială 
anteridră. Să ne aducem aminte dice Tillaux, că nervul median se află 
așezat puţin în afară de axa antebraţului. Prin urmare, incisia se va face 
imediat d'asupra ligamentului anterior al carpului şi puţin înăuntru de 
linia mediană. Vom tăia strat cu strat pînă vom da de focarul purulent: 
Acesta odată deschis, vom introduce un tub de drenagiii. La necesitate 
vom scote tubul prin palma mâinei. Vom observa regulele ce am sta- 
bilit spre a nu deschide arcada palmară superAcială. 

$ V. Tumorile pumnului. 

ID). A7șiii punmului. 

Cei mai importanți sunt aceia de la fața palmară pe cari deja 
i-am studiat în Vol. IL. sub numele de Ziș 7iziformi. (1) 

(î) Vol. 1, pag. 358—368,



Kiștii după fața dorsală a pumnului, improprii numiți Zane /ion sunt 
iarăși forte importanțiși recunosc două origini. Unii, bine studiați de Gosselin, 
se desvoltă pe socotâla unui fund de sac din sinoviala carpului. Aceste 
cripte sinoviale str&bat prin 6sele carpului și es afară. Fle comunică totuși 
cu sinoviala articulară printrun pedicul. In casul acesta, kistul se psâte re- 
duce prin o ușcră presiune, Conţinutul săi intră în cavitatea articu- 
lară. Alte dăți însă pediculul se oblitereză, şi fundul de sac sinovial se 
pâte chiar cu totul isola. Atunci reducerea conţinutului kistului nu se 
mai pote obţine. Acești kiști se mai cunosc și sub numele de Zanghon. 

Dar în afară de aceștia, mai putem observa și alții descriși de 
Foucher. Ei se desvoltă d'adreptul pe socotela sinovialei unui tendon. 
De aci două mari varietăți de kiști numiţi de Demarquay, fișzi feno si- 
noviali și artro sinoviati. Primii se pot desvolta în or-ce tendon, deci se 
vor întâlni pe or-ce punct al feței dorsale a pumnului. Ce artro sino- 
viali însă, desvoltându-se pe socotela sinovialei medio-carpiene, își ati se- 
diul special în dreptul capului marelui os. 

Caracterele acestor kiști sunt, că nu aă un volum mai mare cao 
alună sati nucă. Ei sunt mobili, une-ori transparenți și ușor reductibili. 
Alte dăți ai păreții fârte groși. Când sunt ireductibili și de o consis- 
tență tare sai putut lua drept exostose. De și indolenți și neprovocând 
de cât Gre-care jenă în mișcări, totuși devin insuportabil prin aceia că 
împiedică executarea unor profesii ca a pianiștilor, violiniştilor, scriitori- 
lor, etc., persâne tocmai la cari acestă afecțiune se observă mai des. 
Fig. 72 luată din al II-lea volum al met de chirurgie represintă un kist 
sinovial după natură. Fig. 73 ne arată un kist tendinos al'extensorului 
propriii al indicatorului. 

  

Fig. 72. — Rist sinovial al pumnuiui (persona!). 

Tratamentul. S'a propus reducerea kistului când comunică cu ar- 
ticulaţia, sai chiar sdrobirea sea cu degetele or cu o piesă de monedă. 
În asemenea cas, conţinutul intrând în caritatea sinovialei sau revărsân- 
du-se în țesutul celular, lichidul dispare. Astăzi însăarmaţi de precauţiuni 
antiseptice, putem întreprinde extirparea totală, chiar și pentru cei articulari. 
Prin acesta prevenim ox-ce recidivă. Vom Jua precauțiuni pentru cei



aflați la marginea externă e pumnului spre a nu tăia artera radială ce 

se află sub kist. Și tocmai din causa situației acestei artere, de multe 

ori kistul s'a luat drept tumoră anevrismală, grație mișcărilor de ridi- 

care și coborire, împrimate de artera tumorei. 

  

Fig. 73. — Kist tendinos al extensorului propriă al indicelui (personală). 

$ VII. Infliamaţiuni specifice ale pumnului. 

Artritele pumnului. 

Pe lingă artritele traumatice și reumatismale, cele mai importante 

sunt de sigur cea blenoragică și tuberculosă. Artrita blenoragică a pum- 

nului represintă chiar tipul acestei afecțiuni. Easervă ca model de de- 

scriere. Şi une-ori confusiunea cu cea tubercul6să e așa de mare, în cât 

diagnosticul devine de o dificultate excesivă. In adevăr, și într'una şi 

în alta observăm aprâpe aceleași semne: tumefacție, împăstare, jenă și 

chiar abolițiunea mișcărilor. Se adaogă apoi subluxaţia cubitului etc. Și 
tâte acestea fără alterațiunca tegumentelor. Deci avem tâte semnele carac- 

teristice tumorei albe. Singura deosebire ar fi că cea blenoragică apare 

pe un om sănătos, începe în mod brusc, și nici-o-dată nu are tendință 

la supurație. Prin urmare dinsa nu se însoțesce de traecte fistulse ca 

cea tubercul6să. Tumora albă, din contra, apare în mod lent, insidos şi 

cu tendință la supurație și fistule. Individul departe de a fi sănătos ne- 

având de cât o simplă blenoragie, e slăbănog și chiar cachectic. EI are 
organismul impregnat cu bacilii tuberculosei. 

Ceia-ce oferă de particular tumora albă, este că sinoviala articu- 

lară fiind bine garantată înainte prin ligamentul anterior al carpului, iar 

în lături de ligamentele laterale și diferite tendâne, partea dorsală for- 

meză punctul săi cel mai slab. Deci fungositățile vor tinde a face irup-
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ție prin acâstă porțiune a sinovialei. De aci resultă că umflătura, des- 

chiderea și fistulele în tumora albă a pumnului, se vor găsi numai pe 

fața sa dorsală. În casuri inveterate însă, când tâte cele-lalte barieri 

se disting, fungosităţile ca şi fistulele pot să apară pe or-ce punct al 

pumnului și chiar pe antebraț. | 

A doua particularitate constă în aceia, că tecele sinoviale ati co- 

nexiuni fârte întinse cu articulația carpului. De aci resultă că tumora 

albă, care în general începe prin o sinovită fongosă, torte ușor se pâte 

propaga în interiorul articulației. Afară de acesta, micile articulații atât 

de numersse ale pumnului ai unele cu altele raporturi fârte intime, atât 

spre regiunea carpului cât și a radiului. In plus, sinoviala radio-carpienă 

presintă o trăsură de unire cu a semilunarului și piramidalului. Acesta 

tace că articulația pumnului comunică direct cu cea medio-carpienă. 

Acestă disposiţie anatomică are de efect că tuberculosa pumnului, 

pe de o parte se propagă fârte ușor la ambele rînduri ale 6selor car- 

pului, iar pe de alta ea se pote ridica chiar pe 6sele antebraţului. De 

aci o mare dificultate pentru resecţie. Distrugerile fiind întinse, ridicarea 

totală a r&ului nu se pâte face. De aci provin şi desele recidive. Contra 

lor numai amputaţia antebraţului pâte lupta. 

Simptomatologie. Inceputul tumorei albe a pumnului e acelaș ca al 

tuturor artritelror tuberculâse. El e lent, insidios. Nu atrage mult aten- 
țiunea bolnavului. Să fim deci cu luare aminte asupra oboselei orga- 
nului. In adevăr, primul lucru de care bolnavul începe ase plinge, este 
că mâna i se obosesce forte repede. După câte-va mișcări ele silit să-și 
odihnescă mâna. În special, mişcările de flexiune și extensiune nu numai 
că devin obositore, dar încep a fi și durerâse. Bolnavul caută a-și pune 
membrul în diferite posiţiuni. Un alt semn prodromic, asupra căruia in- 
sistă Gangolphe și care e de mare importanță, este următorul. Bolnavul se 
plinge de o slăbăciune repede în mușchii regiunei, De și nu constatăm 
nici o micșorare manifestă în masa musculară, totuși dinamometrul arată 
o slăbiciune extraordinară. Bolnavul, cu tăte că are membrul în condi- 
țiunile normale, nu este însă capabil a executa cea mai ușdră lucrare. 
EI rămâne surprins că nu pâte să ridice un pahar de apă, sai o greu- 
tate de câte-va sute de grame. Acâsta îl constringe mai repede ca du- 
tea, să se arată medicului și să câră a i-se pune mâna în repaos. Nu 
trece mult timp și bsla e confirmată. Primul lucru ce observăm e o tu- 
mefacție ce apare pe fața dorsală a pumnului. Sediul săi este în nive- 
lul marelui os. Acolo sinoviala radio-carpienă are eşire, când e inflamată. 
Mai târdiă bla atinge ultima peridă. Atunci constatăm: tumefacție, 
edem, sensaţie de falșă fluctuație datorită fungosităților, fuzee purulente 
multiple și o atitudine specială a pumnului, ce se așeză în flexiune. Pe



fața dorsală există o ridicătură anormală, formată de capul cubitului ; 

ei chiar se pote luxa pe radiă, dacă ligamentele sunt prea relaxate 

sait distruse. Se întîmplă ca întregul carp să se luxeze înapoi (Richet, 

Nelaton). In mijlocul acestei diformități, degetele se subțiază la extre- 

mitățile lor, masele musculare se atrofiază, antebraţul devine fârte sub- 

țire. Din întrega mână nu r&mâne de cât o masă inertă. Fa e repre- 

sentată prin o enormă umflătură a pumnului, care împedică or-ce mișcare. 

Bolnavul desgustat de membrul să, cere cu insistență a se scăpa de 

dinsul, devenit un focar de infecție pentru întregul organism. 

Diagnosticul. Când bâla se află în ultima peri6dă, diagnosticul nu 
are absolut nici o dificultate. Nu vorbim de copii, la cari cea mai mică 

jenă și deformare a pumnului ne pâte autoriza la sigur a anunța o tu- 

moră albă. Chestiunea este când avem a face cu un adult. Aci trebue 

să respundem cel puțin la următârele întrebări: Bâla ce ni se presintă 

este o artrită reumatismală, blenoragică, sai tuberculdsă? Când tumora 

albă e la începutul s&ă, de multe ori e greti a ne pronunța. In adevăr, 

in tâte aceste artrite găsim durerile articulare spontanate sait provocate 

precum și jenă în mișcări. O ușâră tumefacţie datorită idartrosei sunt 

semne comune atât tumorei albe incipiențe cât și artritelor reumatismale 

și blenoragice. Dar, pe lângă antecedentele bolnavului și examenului mi- 

nuţios al organelor genitale, vom avea de observat. Tumora albă nici 

odată nu începe brusc și nici nu se însoțesce de fenomene inflamatorii 
generale și locale ca o artrită blenoragică sati reumatică. Apoi frzora 

albă se va însoți de friuderea ganglionilor epitrocleeni şi chiar axilari. 

Acest lucru lipsesce în cele-alte artrite. Extremitatea os6să în tumora 

albă repede vor fi tumefiată și durerâsă. Durerile în artritele reumatice 

cedeză salicilatului. EI e fără efect în tumora albă. Dar încă odată, tre- 

cutul și starea presentă a bolnavului trebuesc bine posedate. 

Tratamentul radical constă în resecția pumnului. Acestă operație, 

de și practicată de Moreau la finele secolulul al XVIII, Lister însa este 

adevăratul promotor. EI în 1855 aduse 15 observații. Boeckel, con- 

tribui și el fârte mult la acestă operație. Dar Ollier prin metoda sa 

sub capsulă periostică, a susținut cu multă ardore în 1882 nu numai 

resecția, dar chiar posibilitatea reconstituirei carpului prin o masă osteo- 

fibrâsă şi consecutiv restabilirea funcțiunilor. Când decidem resecţia, se 

înțelege de la sine ca nervii și.tendânele trebuesc respectate. Intre a- 

ceștia din urmă însă, mai principali sunt extensorii și flexorii. Cât pentru 

radială, cari împrimă o mișcare de totalitate a mâinei, sati aceia cari 
mişcă numai pumnul precum sunt cubitalul ânterior şi lungul supinator, 

dacă nu e posibil ai conserva, la rigore pot fi secţionați. În adevăr, dacă 

ridicăm odată pumnul presența sai absență lor nu cântărește mult în



acestă afacere. Dâr acesta nu e un cuvânt a sacrifica cu tot dinadin- 
sul. Presența lor devine imperi6să dacă credem în asigurarea lui Ollier, 
de a reda după resecție tote funcțiunile membrului. In casul când de- 
bilitatea individului va fi prea mare, iar leziunile întinse prea mult la 
carp, metacarp şi antebraț, e mai de preferat o amputaţie. Motivele sunt 
inutil a le mai număra. 

Mai înainte însă de a recurge la mijlâce pur chirurgicale, putem 
încerca tratametnul paliativ. Primul lucru va fi să asigurăm repaosul ab- 
solut al membrului. Prin nimic nu atingem scopul, ca prin bandagiul 
gipsat. Mâna va fi pusă într'o ușră flexiune spre a evita ankilosa rec- 
tilină. Indată însă ce bsla va tinde a progresa, atunci timpul nu trebue 
perdut. Intervenţiunile tardive sunt cari daă cele mai rele resultate. 
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CAP. UL. 

Bolele antebraţului. 

Prin antebraţ se înţelege în clinică porțiunea membrului superior 

care plâcă de la două laturi de deget sub indoitura numită pâca cotului, 

şi se opresce în jos la două laturi de deget d'asupra interliniei articu- 

țici pumnului. 

Între bâlele inflamatorii ale antebraţului,cea mai importantă este 

"de sigur flegmonul. Acesta însă fiind o extensiune al celui de la pumn, 

nu e trebuință de o descriere 'aparte. Vom adăoga numai că, de îndată 

ce flegmonul mâinei și al pumnului s'a întins pe antebraţ, fie pe calea 

limfatică sai prin perforarea fundului de sac a sinovialei, fuzeele puru- 

lente se respândesc prin intersticiile numeroșilor mușchi. Distrugerile de- 

vin atunci colosale. Adesea în casul acesta, or-ce intervențiune remâne 

inutilă. Tâte băile antiseptice or cât de prelungite ar fi, tote persecuţiu- 

nile cu bisturul a or-cărui focar purulent cât de mic, tâtă atențiunea și 

scrupulositatea cea mai profundă a celui mai desăverșit chirurg, de 

multe oră tâte rămân zadarnice. Nimic nu folosesce. Nimic nu împedecă 

r&ul din mersul săi progresiv. Deformaţiunile cele mâi îngrozitâre și 

definitive, rămân o consecință funestă și inevitabilă a acelui flegmon. 

Ele resultă din distrugerea țesutului celulo-gresos profund şi intermus- 

cular, din adesiunea suprafețelor serose a tecelor sinoviale, din scurtarea 

consecutivă a tendânelor și mușchilor, în fine din retracțiunea tutulor 

țesuturilor de natură fibrâsă şi conjunctivă. Când dar tâte elementele con- 

stitutive ale unui organ ajung într'o atât de profundă alterațiune, de si- 

gur organul acela e perdut. De multe ori, pentru a scăpa pe individ de 

a deveni prada unei piemii, suntem siliți a recurge la amputația mem- 

brului..Dar căte-odtaă, nică prin acest sacrificii bolnavul nu se pote răpi de 

la o morte sigură. Şi când ne gândim că acesta nu e de cât resultatul 

unei simple înțepături a policelui sai auricularului ! 

Sunt casuri unde prin persistență și urmărirea asiduă a flegmonu- 

luă, reuşim a stîrpi procesul inflamator și cuiburile de supurație. Dar și 

atunci aprâpe n'am făcut nimic. Cel mult am vindecat organul anatomi- 

cesce; fisiologicesce însă e cu totul mort. Un antebraţ ciuruit de tra-



Jecte fistul6se, cu retracţiuni musculare şi aponevrotice, terminat printr'o 
mână cu degetele deviate și sucite, este ca și cum n'ar fi. Din contră, 
un asemenea organ trebue eliminat. El nu mai servă la nimic. Ele o 
povară și piedică pentru întreținerea vieței individului. Un muncitor, maj 

"ușor se hrăsnesce cu un bont de antebraț de cât cu o mână extropiată 
și ankilosată. 

Aneorismele antebrațului sunt rari. Se observă une-ori în regiunea 
carpienă. Când sunt mici s'aă luat drept kiști sinoviali. Cu tâte acestea 
sai vedut anevrisme, atât spontanate cât și traumatice, ocupând artera 
radială sai cubitală. Şi dacă une-ori ele trec nebăgate în semă din cauşa 
micului volum, alte dăți însă daă nascere la fenomene de compresiune. 

„Acâsta e un motiv puternic pentru extirparea lor. Nicăeri ca în aceste 
anevrisme, compresiunea la distanță nu a Jat resultate mai încurajetâre. 
Compresiunea se face pe umerală. Insă degetul sai instrumentul com- 
presor trebue pus d'asupra umeralei profunde. Numai aci apăsând, putem 
întrerupe circulaţia în sacul anevrismal. Causa pentru care compresiunea 
trebue făcută așa de sus, am arătato la plăgile prin instrument tăios ale 
mâinei. Cu tote acestea, extirparea este încă tratamentul cel maj sigur 
și mai radical. 

Iipomele antebrațului aă aceleaşi caractere ca și ale mâinei. Ele 
pot fi supra saii sub aponevrotice, circumscrise saă difuse. Maj putem 
observa kiști de diferite naturi, nevrome, angiome și une-ori chiar en- 
condrâme. Tumorile maligne ca sarcom și epiteliom sunt fârte rari. 

| Diagnosticul acestor tumori în general e uşor. Alte dăți însă este 
bazat pe probabilități. 

Tratamentul va fi special pentru fie-care caz. Extirparea însă a 
tumorei va representa adevărata cură radicală. 

Ş II. Traumatismele antebraţului. 

Acestea sunt forte frecuente, din causa situațiunei membrului. Mai 
expusă este regiunea dorsală. Aci contusiunile și în special smulge- 
rile se complică fârte ușor de plăşi, ruptură de tendâne și chiar de 

„mușchi, Osele antebraţului sunt protegiate de un tegument forte subțire. 
Nu există sub el țesut celulo-gresos abondent. Deci ele vor fi expuse a 

-se fractura cu inlesnire în urma contusiunilor prin loviri de baston, saiă 
aplicare directă de corpi duri. 

In traumatismele antebraţului, dacă une-ori satura tendânelor ŞI 
“Chiar a mușchilor pote să previe deformaţiunile ulteridre, chirurgia 
"conservatâre adesea cedâză pasul, intervențiunei primitive. In adevtr, 
de multe ori sdrobirile, smulgerile și fracturile cominutive, impun chi-



rurgului amputațiunea membrului de cât conservarea sa. Un atebraț 

mutilat și fără mișcările normale, nu se pâte compara cu un bont cât 

de inform al mâinei. De aceia în asemenea casuri, amputaţia antebra- 

țului chiar în terțul superior, va fi mult mai folositâre bolnavului, decât 

acelaș membru întreg, dar lipsit de mișcările de pronație și supinație. 

$ III. Fracturile antebraţului. 

Precum fractura extremităței inferidre a acestor 6se am studiat-o la 

regiunea pumnului, ca făcând parte din ea, tot ast-fel vom face cu frac- 

tura situată d'asupra extremităței lor superidre. Acesta o vom descri la 

regiunea cotului, unde aparține. Cât privesce fracturile terțului superior 

ale antebraţului, ele sunt rari și tot-dauna de causă directă. Simp- 

tomatologia lor se va vedea în descrierea isolată a fie-căruia din a- 

ceste 6se. 

Ne vom ocupa deci pentru moment numai de fracturile corpului 

sati diafisei acestor 6se- 

Studiul acestor fracturi se împarte în două: în fracturi isolate a 

radiului și cubitului, și în fracturi simultanate a ambelor 6se. Acesta din 

urmă ia numele de fractura antebraţului. 

Ca particularități anatomice avem, că 6sele antebraţului, prin situaţia 

lor, sunt fârte des expuse la fracturi, mai ales prin causă directă. Frac- 

tura isolată a radiului e cea mai frecuentă. Fractura exremităţei infe- 

ridre am studiat'o deja. 

Corpul sau diafisa radiului forte rar se rupe prin causă indtirecă, 

adică într'o cădere pe mână. In acest cas este epifisa care cedeză, dia- 

fisa fiind mult mai compactă. Se cer deci anume condițiuni pentru 

fractura indirectă a corpului radial. In special este indispensabil o rare- 

facţie a țesutului osos. Ia pste fi determinată, fie prin etatea inaintată 

a individului, fie prin existența unor anumite boli, ca osteomalacie, can- 

cerul, ataxie locomotrice, etc. Ele formeză stări ce predispun la asemenea 

fracturi. In adevăr, în ast-fel de condițiuni, nu numai în urma unei că- 

deră, dar chiar şi printro simplă contracţiune musculară, osul ușor se 

pâte rupe. În volumul Î, am arătat pe larg rolul ce-l jâcă bslele consti- 

tuționale sai diatesice în producerea acestor fracturi numite spontanate. 

Deci e de prisos a mai insista. 

Prin urmare, în starea normală diafisa radiului se fractureză tot- 

d'auna prin causă directă, ca o lovitură de baston, o lovitură cu piciorul, 

pumnul, etc. Sediul fracturi va fi în punctul unde trauma s'a aplicat. Li- 

nia de fractură va fi în general transversală, rar oblică sau eschilosă. 

Violenţa însă fiind puternică, putem observa tote varietățile, inclusiv 
fracturi cominutive.
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Ceia ce este mai important în acestă fractură, sunt deplasările 
fragmentelor. După ele se va judeca și pronosticul. Teoria a arătat, iar 
observaţiunile pe bolnavi aă confirmat, că fracturile situate d'asupra ju- 
mătăței diafisei radiale sunt mai mult seriâse, decât cele aflate sub acest 
punct. Pentru ce? pentru că fragmentul superior rămâne sub influența 
bicepsului. EI va fi ridicat înainte, tindend a se flexa pe braț. Dar în 
acelaș timp el va căuta să se încline și în afară; acesta prin acţiunea 
scurtului supinator. Dar fragmentul inferior? EL va fi tras în năuntru 
de rotundul pronator. Acţiunea mușchiului lung supinator, care ar putea 
să contrabalanseze pe rotundul pronator, este anihilată prin faptul sec- 
țiunei osului. De aci vedem o tendință forte mare a fragmentului inferior 
a forma un unghiii in năuntru. Dinsul, fiind tras de rotundul pronator 
către cubit, va tinde a șterge spaţiul interosos. Resultatul e grav, căci 
mișcările de pronaţie și supinaţie rămănănd distruse, funcțiunile mem- 
brului vor fi compromise. Dacă linia de fractură e de desubtul jumătăţei 
osului, adică mai jos de inserția rotundului pronator, atunci. fragmentul 
superior rămâne sub acțiunea atât a bicepsului, a scurtului supinator, 
cât și a rotundului pronator. Dar pe când bicepsul şi scurtul supinator 

  

  

  

Fig. 74. — Fractura corpului radiului către treimea su eridră. Radiografic (personală). > 
> 

tind a aduce fragmentul în supinaţie, rotundul pronator luptând în sens 
cu totul contrariă, deviațiunea va fi prea mică sai de loc. Fragmentul 
inferior, fiind tras înăuntru de patratul pronator, va paralisa acţiunea 
lungului supinator ce va căuta a-l ridica în sus. Deci deformația în 
acestă fractură va fi minimă, și în consecință pronosticul forte favorabil. 

In figura 74 ni se arată un model de fractură a corpului radiului



către treimea sa superidră. Aci se vede tendința fragmentului inferior 

de a forma un unghiii îaăuntru, iara celui superior de a fi deviat înafară 

și în sus. 
Fractura cubitului. Acest os, prin situația sa formând marginea in- 

ternă a antebraţului, e forte expus la fractură prin causă directă. Tot- 

d'a-una, în mod instinctiv şi conduşi de simțul de conservare, ne apărăm 

cu acestă regiune a antebraţului, or de câte ori voim a împedica loviturile 

pe față, sai craniii. Afară de acesta, cubitul e forte r&i protejat. El e 

cu totul lipsit de țesut gresos. Nu este acoperit de cât de o piele sub- 

țire și mobilă. El e lăsat ast-fel expus la tâte traumatismele. 

Fracturile directe ale cubitului se produc mai mult în terțul săi 

inferior. Aci el este mai subţire. Deplasările sunt mai rari aci, din causa 

radiului ce servă ca o atelă. Fragmentul superior ar putea fi deviat în- 

nainte prin acțiunea brachialului anterior, sai înapoi de triceps. Din 

causa însă a ligamentelor articulației cotului, acest fragment fiind destul 

de fixat, deviațiunea e nulă sai prea mică. 

Fragmentul interior însă, tinde a se devia fiind tras de patratul 

pronator, precum chiar și de ligamentul interosos. Fig. 75 luată din teza 

D-rului Minculescu ne arată o fractură a cubitului prin causă directă. 

Aci se vede clar acestă deviaține arătată prin radiografie. 

  

  

  

Fig. 75. — Fractura cubitului stâng. (Membrul a fost aşedat cu fața 
palmară pe placă.) Radiografie. 

Fractura propriă disă a antebrâţului. . 

Pentru ca acesta să existe, trebue ca ambele 6se, adică și radiul 
și cubitul să fie simultaneă rupte în momentul accidentului. Une-ori, 

6sele antebraţului se fractureză prin causă directă, ca lovituri de baston, 

mușcătură de cal, trecerea unei râte de trăsură, isbirea între dou€ tam- 

pâne de vagâne, etc. etc. În asemenea casuri, linia de fractură în general 

e transversală și dințată. Ea coprinde ambele 6se rupte în acelaș nivel. 

Fractura antebraţului prin causă directă se produce mult mai ușor
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în terțul săi inferior. Aci 6sele nu sunt acoperite de cât de piele și 
tend6ne. În treimea superidră ele sunt bine protejate de enormele mese 
musculare. În consecință fracturile se produc aci mai cu greă. 

Fracturile indirecte nu sunt rară. Cele prin contracțiuni musculare 
sunt excepționale. Se cere pentru aeâsta anumite condițiuni de slăbire 
a scheletului. Asupra lor în mai multe rînduri am insistat. Fracturile 
indirecte se produc în momentul căderei individului pe mână, spriji- 
nindu-se pe fața sa palmară și chiar dorsală. Demanquay spune că 
a observat o asemenea fractură pe un student. Acesta voind a evita o 
cădere bruscă, sa sprijinit cu ambele mâini de un zid. Imediat sa 
produs o fractură a antebraţului. 

Velpeau și Malgaigne ai arătat fie-care un cas de fractură prin 
contracțiune musculară la indivizi, în momentul ridicărei unei lopeţi de 
pământ. Dacă fractura indirectă se produce în urma unei căderi pe 
mână, atunci 6sele nu se rup în acelaș nivel. Radiul, al cărui diametru 
merge descrescând de jos în sus, se va rupe către partea sea superidră. 
Cubitul, al cărui diametru din contra merge crescend de Jos în sus, se 
va rupe către partea sea inferidră, unde e mai subțire. 

Cu tote acestea Hamilton citeză o observațiune absolut contrarie 
regulei. Radiul era fracturat la 2 c. m. d'asupra extremităței inferidre, 
iar cubitul la 21/, c. m. dedesuptul apofisei coronoide. 

Mecanismul fracturilor indirecte nu este tot-d'a-una clar. Acesta 
depinde probabil de posițiunea membrului în momentul căderei, precum 
şi de intervențiunea contracțiunilor musculare. De aceia vedem une-ori 
că într'o cădere pe mână, câte-o-dată se produce numai fractura extre- 
mităței inferidre a radiului, alte dăți aceia a ambelo: 6se, sai numai a 
uneia din ele, fie în acelaș nivel sait puncte diferite. 

Deplasările între fragmentele 6selor depind de sediul linict de 
fractură. Ele se produc după acelaș mecanism ce am arătat la fractu- 
rile isolate a radiului și cubitului. Trebuc însă a spune că, cu tâtă mul- 
țimea mușchilor ce se inseră pe aceste se, deformaţiunile sunt rari. 
Incălecarea fragmentelor nu se observă mai nici-o-dată. E probabil că 
secretul constă în presența ligamentului interosos. Dinsul inserându-se pe 
marginile corespondente ale acestor 6se, ele se găsesc bine fixate. Deci 
cu totă fractura lor și acțiunea muschilor, totuși nu se deplaseză. 

O singură deviațiune e mai frecuentă și în acelaș timp mai peri- 
culosă. ]. I.. Petit a insistat mult, arătând tendința iresistibilă ce ai fvag- 
mentele a se apropia unele de altele. Ele se dirig în acelaș timp către 
spaţiul interosos, pe care caută a-l șterge, a-l distruge. Or nimeni nu 
lucrâză mai cu energie în acest scop ca muschiul patratul pronator. EI
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cu atât va produce deviațiunea fragmentelor prin contracțiunea sea, cu 

cât ligamentul interosos va fi rupt. 

Dar sunt și alți factori cari contribue la ștergerea spațiului înter- 
osos. Demarquay a arătat:[) că dacă unul sati ambele fragmente supe- 

ridre se insinusză între celc inferidre, atunci spaţiul este mărit în jos și 

strimtorat în sus; II) Violenţa lucrând pe faţa laterală externă a ante- 

braţului, pâte să împingă cele două fragmente ale radiului către spaţiul 

interosos. El se va găsi ast-fel strimtorat şi chiar şters. lar când vio- 

lența se va aplica pe fața internă a antebraţului, un efect analog se pâte 

produce, dar numai de fragmentul carpien al cubituiui. Capătul săă su- 

perior este solid fixat în sus. EI nu se pâte mişca de cât în sensul 

antero-posterior, 

Diagnosticul. Am arătat că 6sele antebraţului nu sunt acoperite 

pe feţele lor laterale de cât de piele, tendâne şi un țesut celular fârte 

lax. Tocmai grație acestui lucru, 6sele se vor putea explora cu cea mai 

mare ușurință pe tâtă întinderea lor. Ele sunt situate imediat sub piele 
și forte superficial. Vom palpa deci în mod metodic aceste 6se, începend 
de la apofisele stiloide pînă la extremitatea superidră. In timpul acesta 
nu vom întârzia a descoperi soluţia de continuitate. Atunci vom percepe 
semnul patognomonic-crepitația. 

Prin acest mijloc vom stabili sediul fracturci precum și varietatea 
sea de complectă, incomplectă, simplă, dublă etc.. Dacă ambele 6se vor 
fi fracturate, și dacă linia de fractură va fi interesat scheletul în parte or 
în tâtă grosimea lui, etc. Vom căuta iarăși să ne dăm se&ma dacă linia de 
fractură ocupă ambele 6se în acelaș nivel. Dacă radiul e fracturat mai 
sus, iar cubitul mai jos, or vice-versa. Când fractura însă va ocupa ter- 
țul adică treimea superidră a antebraţului, crepitarea prin explorarea 

obicinuită va fi forte greii de perceput. Causa este grosimea meselor 

musculare. In acest cas, putem descoperi crepitația fracturei, aplicând o 
mână pe antebraț, iar cu cea-taltă să imprimăm membrului mişcări de 
pronaţie și supinaţie. 

Se întîmplă însă că fiind rupt numai un os nu simțim crepitația. 

Causa este că cel-lalt os rămas intact servă ca o atelă. El deci se o- 
pune la frecarea fragmentelor între ele; Atunci, printr'o exploraţiune a- 
tentivă, vom reuși a descoperi fractura numai prin determinarea unui 

punct fârte dureros și tot-d'a-una așezat în mod invariabil în acelaș loc. 
Vom mai lua în fine în considerație și forma ce ia antebraţul. Acâsta 
mai cu deosebire e importantă când fractura e complectă. Ast-fel, dacă 

fractura e în terțul inferior, antebraţul devine cilindric. El nu mai este tur- 

tit de d'inainte înapoi şi cu diametrul transvers cel mai mare. 

Mai există încă o dificultate în stabilirea diagnosticului. Acesta în
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special la copii. Se ştie că 6sele antebraţului formeză o curbă având 
concavitatea înainte. In urma unei căderi, dacă acestă concavitate se 
măresce, se va produce o deformaţiune destul de pronunțată. Dinsa ne 
ar face a crede că ne aflăm în fața unei fracturi, pe când în realitate 
nu e de cât exagerarea unei stări normale. Dacă acum venim să reducem 
presupusa fractură, tocmai atunci o determinăm, cel puțin în mod in- 
complect, pe fața posteridră a osului. Mecanismul e analog întocmai cu 
ceia-ce se petrece când voim a îndrepta un cerc. Acesta tot-d'a-una se 
va rupe în partea sca convexă. Deci să fim preveniți și cu luare aminte. 

Pronosticul. Este acela propriii or-cărei fracturi. Totul depinde după 
cum focarul fracturei e complicat de plagă, e septic, fragmentele mul- 
tiple, sdrobite, etc. etc. Dar în afară de acestea, pronosticul fracturilor 
antebraţului depinde de condițiunile speciale ce oferă regiunea. 

In afară de leziuni primitive ale vaselor, cară sunt rari, precum și 
de posibilitatea contusiunei și inclavărei trunchilor nervoși ca median, 
cubital şi radial între fragmentele fracturei, pronosticul devine grav şi 
din următârele fapte: 

ID). Tendinţa iresistibilă a fragmentelor de a străbate în spațiul in- 
terosos. La acesta contribue pe de o parte direcțiunea ce se dă frag- 
mentelor de agentul vulnerant în momentul aplicărci sale, iar pe de alta 

  

  

    

lig. 76. — Fractură complectă a antebraţului cu lipsă de consolidare (radiografie). 
(Prof. Dr. Assaky.) 

contracțiunea muschilor rotundul pronator și mai ales a patratului pro- 
nator. Resultatul e din cele mai seri6se. Dinsul pune membrul în im- 
posibilitate de a mai funcționa. Suprimarea mișcărilor de pronaţie şi 
suplinație impedică cu desăvărșire rolul antebraţului. Un model de o a- 
semenea deviațiune a fragmentelor precum şi lipsa lor de consolidare 
îl avem în Fig. 76 luată din serviciul D-lui Prof. Assaky prin radio- 
grafie. Bolnavul a fost la început tratat în serv. D-lui Prof. Severeanu.
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II). Dar lucrul cel mai grav al fracturilor antebraţului este cople- 

şirea membrului de gangrenă. Acâstă nenorocită complicație e determi- 

nată câte-o-dată de neglijența chirurgului. EI, uitând saii nesciind că va- 

sele în jos sunt direct aplicate pe os, și deci nu sunt protejate de cât 

de piele și tendâne, nu ia precauțiunile necesare cănd așeză atelele sau 

pune un bandagii. Dacă chirurgul nu are practică de constricțiunea ce 

trebue dată bandagiului, bolnavul după un scurt timp va începe să su- 

fere, plângendn-se de dureri. Şi dacă se mai recurge și la detestabilul 

obiceiii ca pentru ușurarea durerilor să se facă o injecție cu morfină, 

atunci, momentana satisfacţie că bolnavul e liniștit, e înlocuită a doua 

zi prin cea mai îngrozitâre lovitură, prin gangrena membrului. 

Dar în afară de acestă gangrenă a chirurgului, există o alta inhe- 

rentă fracturei. De acâsta nimeni nu e vinovat. In adevăr, în urma unui 

traumatism violent, pe lîngă fractură se produce și un extravasat prea 

mare de sânge. Dacă pielea r&mâne intactă, emoragia nare pe unde 

eși, şi nică nu pote ocupa volumul cerut. Causa este resistența apone- 

vroselor. Atunci neapărat se va determina o compresiune. Dinsa exer- 

citându-se direct pe vase le va astupa lumina. De aci încetarea circula- 

ţiei, iar cu dînsa aparițiunea gangrenei. Pentru acâsta trebue multă aten- 

țiune. Să ne abținem a aplica imediat după accident vre-un bandaşiă. 

Vom aştepta cel puţin 48 de ore. Vom observa dacă în acest tinip nu 

apare vre-o tumefacţie a membrului. Vom cerceta bătăile pulsului ex- 

plorănd arterele radială și cubitală, temperatura locală etc. 

Pentru a întări mai mult cele zise n'am de cât să reproduc cuvin- 

tele lui Malgaigne. Acest autor la fractura 6selor antebraţului zice: A- 

desea vedem că apare o umflătură forte întinsă ; şi nu există o fractură 

care să se complice mai uşor de gangrenă ca aceia a antebraţului. 

In afară de aceste casuri, consolidarea fracturei antebraţului se face 

regulat între 20—30 zile. Câte-o-dată însă se întârzie formarea calusului. 

Consolidarea merge de la câte-va luni și chiar pînă la 2 ani, după cum 

a observat Hamilton. - 

Muhlenberg a arătat 37 de casuri de întărziere și chiar lipsă de 

consolidare în fracturile antebraţului. De sigur, pe lingă o rea coaptare, 

intervine și diferite diateze sati bole constituționale. Ele contribue la 

asemenea pseudo-artrose. 
Interpunerea între fragmente de fibre musculare, tendâne, lam- 

bouri de aponevrosă etc. contribue în prima linie la împedicarea con- 

solidărei fracturilor antebraţului, mai ales când ocupă terțul superior. 

| Pseudo-artrosa va fi totală și dublă, dacă nici unul din 6se nu se 
va consolida. Dinsa va fi parțială, când de exemplu numai radiul se re- 

unesce, iar cubitul rămâne nesudat.
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Există încă o pseudo-artrosă determinată de calusuri vicise. In a- 
devăr, un calus exuberent străbătând în spaţiul interosos, împedică su- 
dura 6selor, fie în mod complect sai parțial. In fine, putem observa 
pseudo-artrosă și sinostosă. Acâsta este o reunire în bloc a tuturor 
fragmentelor printr'un calus vicios. Dar în acelaș timp avem și lipsă de 
reunire a capetelor fracturei, cari remân flotante. 

Tratamentul. Constă în reducerea și coaptarea pertectă a frag- 
mentelor. 

Pentru asigurarea conservărei spațiului interosos, ar trebui ca mem- 
brul să fie pus în supinaţie. Dar acâstă atitudine fiind intolerabilă pen- 
tru bolnav, sa admis măsura mijlocie. Ea e cea mai comodă și fără a 
vătăma principiul. După reducere, se așeză deci membrul între pronație 
şi supinaţie, policele privind în sus. 

Ce aparat punem? Acela al lui |. L. Petit, vulgarisat de Nelaton. 
EI constă în comprese gradate puse una pe faţa anteridră și alta pe cea 
posteridră. Ele ai de scop a se interpune între 6se, pe cari depărtân- 
du-le să menţie intact spațiul interosos. Pe d'asupra lor punem câte o 

“atilă de lemn de o lărgime ast-fel, în cât să trecă de nivelul mărgine- 
lor radiului și cubitului. Fixăm apoi totul prin feși. Peste acestea apli- 
căm un bandagiii gipsat de la mână până la cot. 

Repet încă o dată, să nu uităm a ne feri de a face cea mai ușGră 
constricțiune. Să ne mărginim pur şi simplu a aplica feșele peste atele, 
fără a stringe mai de loc. Gipsul va face de la sine o constricțiune su- 
ficientă pe măsură ce se va usca. Termin reproducend cuvintele lui 
Nelaton: «Când voim să punem aparatul lui [. [.. Petit, este necesar de 
a nu'l aplica prea strîns, căci deja, precum de mult a observat profe- 
sorul Roux, fractulile antebraţului sunt acelea cari produc cele mai 
multe exemple de gangrenă. Ele sunt consecutive unei opriri a circu- 
laţiei prin bandagiă.» 

In casuri de pseudo-artrosă și sinostosă, când spaţiul interosos e 
şters, iar antebraţul cu abolirea funcțiunei sale, atunci singurul lucru 
este să deschidem focarul, să avivăm extremitățile fragmentelor și să 
le reunim prin suturi, D-nul prof. Dr. Assaky a făcut acestă operaţiune 
la individul cu fractura representată în fig. 77 de mai sus.
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CAP. V. 

B6lele cotului. 

Anatomia. descriptivă înțelege prin cot, articulaţia extremităţei in- 

feridre a umărului cu suprafețele articulare a cubitului și radiului ce 

presintă epifisele lor superidre. In limbagiul ordinar lucrul e și mai re- 

dus. Prin cot se înțelege numai punctul pe care se rezemă antebraţul, 

când mâna primesce în fața sa palmară capul individului. Dar acâsta 

ar însemna că numai apofisa olecranului represintă cotul. 

in anatomia topografică și deci în clinică, prin cot se înțelege cu 

totul alt-ceva. Este o regiune coprinsă între braț și antebraț. Ea con- 

ţine tâte părțile moi ce înconjoră cele trei se, cari _unite împreună 

constitue articulația cotului. Limitele acestei regiuni s'aă fixat a fi co- 

prinse le două laturi de deget d'asupra și de desubtul îndoiturei pielei 

numită plica cotului. Acesta se obţine prin flexiunea forțată a antebra- 

țului pe braț. Ast-fel fiind, pe lângă bâlele părților ce formâză articula- 

ţia, vom descri și fracturile atât a extremităților superidre a cubitului și 

radiului cât și a celei inferidre a umărului, căci şi ele intră în regiunea 
cotutui. 

ŞI. Lesiunile traumaice ale cotului. 

Cotul este supus la traumatisme diverse. În timpui când venesecția 

juca un rol preponderent în societate, cotul era organul :care suferea 

mai des aceste plăgi, ce se aplicau pe fața sa anteridră. Presenţa venei 

basilice a făcut ca sus numita regiune să fie al6să ca loc de predilec-
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țiune a venesecţiei. Nu rare-ori, în urma acestui abus, deschiderea 
venei aducea complicațiuni fârte grave. Anevrismele arteriale și chiar 
arterio vendse ocupau de multe ori primul rang. 

Tillaux spune, că însuși Malgaigne povestesce în tratatul săă de 
anatomie chirurgicală, că a avut într'o di nenorocirea să deschidă artera 
umerală, practicând o veneseţie. Astădi asememea accidente nu se mai 
observă. Causa este că venesecția aprâpe a dispărut din terapeutica 
medicală. Totuși, chiar dacă ar trebui să maj recurgem la acest mijloc, 
conduita cea mai bună și sciinţifică este, de a descoperi vena printr'o 
incisiune antiseptică. După ce isolăm vena, o putem secționa fără nici un 
pericol. Ast-fel am procedat în şase casuri, între cari două în oraș și 
patru în spital. Cât pentru caracterele acestor anevrisme, trimitem pe 
cititor la Vol. I, cap. anevrisme. 

Căderile pe cot și traumatismele directe pe partea sa posteridră, 
nu sunt casuri rari. Dintre complicaţiunile cele mai seridse avem ru- 
perea bursei olecraniene, sai deschiderea sa printr'un instrument ascu- 
țit, or. tăios. Acesta pote să provoce limfangite și chiar flegmâne difuse. 
Mai avem iarăși ca complicațiune fractura olecranului, despre care vom 
vorbi. In fine, violența fiind mare, articulațiunea pote să fie deschisă și 
să se complice de fractura tutulor 6selor ce o constitue. Ast-fel sunt 
plăgile prin armă de foc, spargeri de obuze, explosiuni, etc. Nervul 
cubital, aflându-se la partea internă a cotului, pote să fie contusionat 
sai chiar rupt de aceste diferite traumstisme. Consecințele contusiunei 
sau secțiunei acestui nerv se pot cu mult folos studia în volumul II la 
leziuni nervâse (1). Dar oră-cari ar fi devastările, aci iarăși chirurgia 
conservatore trebue pusă în practică. O anchilosă a cotului obţinută în 
bune condițiuni, este fără îndoială mult mai de preferat decât amputaţia 
brațului. Ba ce este mai mult, cu mijlGcele antiseptice putem practica 
chiar o resecție a cotului. Dinsa va permite bolnavului a executa a- 
prâpe tote mișcările. lar când din diferite împrejurări nu putem inter- 
veni, vom avea tot-d'a-una grijă a fixa antebraţul pe braț în unghiii 
drept. Acesta e singura posițiune prin care membrul pote satisface 
maximum de cerințe, în afară de îndeplinirea complectă a funcțiunilor 
sale fisiologice. 

Relativ la contusiunile cotului un lucru trebue să notăm. Partea internă 
a articulației, fiind provădută de un țesut celular lax, se lasă cu multă înles- 
nire să se infiltreze de epanșamente sanguine. Aceste epanșamente sai re- 
vărsări sanguine colectându-se, se pot impune drept tumori solide ale re- 
giunei. Şi cu atât mai mult lucrul e posibil, cu cât emoragia nu provine din 
  

(1) Vedi vol. II, pag. 380—410,
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„ruperea vaselor peri-articulare, ci din ruperea fibrelor mușchiului brachialan- 

-terior. Nimic dar mai natural că sîngele, revărsat între fasciculele musculare, 

îndată ce se coaguleză, să fie luat drept o tumoră, fie a mușchiului sait o tu- 

morăfibrâsă aregiunei. In asemenea cas numai timpul și antecedentele resolvă 

chestiunea. Un hematom cu timpul se resolvă; o tumoră cu timpul cresce. 

$ II. Fracturile cotului. 

Prin fracturile cotului se înțelege ruperea simultanată a celor trei 

6se cari formeză articulația. Se cere însă ca linia de fractură, atât a e- 

pifisei inferire a umărului cât și a epifiselor 'superidre a 6selor ante- 

„brațului, să nu trecă dincolo de inserțiunea capsulei. Cu alte cuvinte, 

linia de fractură să se cprescă sus, la baza extremităței interne și ex- 

terne a um&rului, iar în jos, sub capul radiului și apofisa coronoidă a 

„cubitului. In jurul acestor puncte se insereză capsula. 
Ast-fel limitat lucrul, fracturile tipice saii clasice ale cotului sunt 

excesiv de rari. Se cere un concurs de circumstanțe anumite, pentru ca 

tâte dsele ce formâză articulaţia să se rupă de o dată, şi în acelaș 

timp linia lor de fractură să nu depășescă inserțiunea capsulei. 

Dacă ne reamintim însă limitele ce am stabilit regiunei cotuiui 

lesne deducem că, în afară de aceste fracturi mai sunt şi altele, al cărui 

sedii e cu totul în afară de interiorul articulației. Vom avea decă: 

fracturile extra-capsulare şi intra-capsulare. Cele extra-capsulare își au 

_sediul pentru umăr la 4 c. m. d'asupra tuberosităților umerale. Pentru 

_6sele antebraţului, sediul este tot la aceiași distanță de 4 c. m., dar sub 

capul radiului și apofisa coronoidă. Atât fracturile extra și intra-capsulare 

„le putem divide în totale și parțiale, după cum câte trele 6sele articulațici 

_sunt de o dată ruptesaii numai unele din ele. Iată tabloul tutulor frac- 

„turilor cotului ce putem formula : 
Fractura extremităţei inferiore a umărului cu tu- 

berosităţile sale pînă la 4 c. m. d'asupra condililor. 
1). Fracturi extra-cap- : ui Și Ă 

) F a-cap- ] Fractura extremităților superire a 6selor ante- 
sulare. oa 3 : ARII 

brațului pînă la 4 c. m. sub capul radiului şi apo- 

fisa coronoidă a cubitului. 

11). Fracturi intra-cap- | Fractura troclei umerale şi fractura capului ra- 
sulare. | dial şi apofisa cronoidă. 

- 11). Fractura olecranului (intra-articulară). 

Mecanismul acestor fracturi pînă la un punct Gre-care este ușor 

"de înţeles. Ar deveni însă forte complicat și obositor de: descris, dacă 

_am căuta să-l arătăm în detaliii pentru fie-care porţiune isolată a celor 

trei 6se, și inal cu semă pentru fie-care tuberositate din cari ele se 

compun.



Noi ne mărginim a fi forte scurți în descrierea acestor multiple 
fracturi ale cotului. Vom da un simplu resumat conținend faptele pur 
clinice. Vom studia mai în detâliii fractura extremităței inferidre a umă- 
rului cu varietățile sale de supra-condilienă și bicondilienă, precum și 
fractura olecranului. Ele sunt cele mai frecuente și importante. Asupra 
celor-lalte vom trece repede aprâpe numai enumerându-le. 

I). Fractura epitroclei. 

Este sciut că la partea internă a extremităței inferidre a umă&rului 
există o ridicătură os6să numită epitroclee. Acestă escrescență este forte 
superficial așezată. Ea nu e acoperită de cât de piele. Din acestă causă 
lesne înțelegem, că o lovitură aplicată direct pe acestă regiune, saii într'o 
cădere avend punctul de sprijin pe extremitatea infero-internă a umă- 
ruluă, pâte cu înlesnire să producă fractura epitroclei. 

După observaţiunile lui Astley Cooper, Girtl și alții, cartilagiul 
de conjugaţiune a epitroclei cu diafisa umărului nu se osifică înainte de 
17 ani. Prin urmare, pînă la acâstă epocă, traumatismele aplicate pe a- 
cestă regiune dai nascere mai mult unei dijoncțiuni sai deslipiri a epi- 
troclei, de cât unei fractură. Malgaigne declară că nici-o-dată nu a vEdut 
vre-un cas de fractură a epitroclei la adult. Cu tâte acestea, există ob- 
servațiuni de fracturi autentice, între cari acelea ale lui Hamilton în 
număr de 17. Dar și aci adesea nu se vede o fractură cu totul isolată 
a acestei epifise, ci o asociațiune dacă nu totală. cel puțin parțială cu 
a trocleci. | 

In ori-ce cas, acâstă fractură când există, nu se produce de cât 
numai prin causă directă. Fracturile indirecte determinate prin smul- 
gerea ligamentului articular sai contracțiunea violentă a muschilor re- 
giunei, sunt așa de rari, în cât nici nu se admit. Teoreticesce zcrul ar 
fi posibil. Iată condițiunea. Individul cădend, să se sprijine pe mână, să 
aibă cotul în iperextensiune și cu puțină rotație înăuntru. Atunci, liga- 
mentul lateral intern al articulației sau contracțiunea muschilor epitroc- 
leni fiind impinsă prea departe, se pâte la rigâre ca epitroclea să se 
rupă, dând nascere fracturei numită prin smulgere. 

Fig. 77 luată din Hamilton, ne represintă o fractură a epitroclei 
cuprindend și o parte din troclee. 

Dacă epitroclea nu este sdrobită, iragmentul săii va fi tras în sus 
și înainte de către muschi. Aceștia vor tinde ao pune în contact cu 
trocleia și chiar cu cavitatea sigmoidă a oleocranului. Fractura epitroclci 
se manifestă printr'o durere locală violentă, prin deformaţiunea regiunei 
și prin deplasarea cpifisei. Vom percepe crepitațiunea, dacă linia de frac-



  

Fig. 77. — Fractura condilului intern. 

țiori crepitarea va fi mai ușor de descoperit, când fractura va fi comi- 

nutivă. 

I]). fractura trocleci (intra-capsulară), 

Acesta represintă tipul fracturei intra-articulare a cotului. Dînsa se 

mai numesce și fractura Ini Laugier. EI a fost primul și pote singurul 

care a menționato în 1853. Aci avem dou& varietăţi: prima în care 

linia de fractură ocupă exclusiv troclea, adică porţiunea cea mai largă 

a umărului acoperită de cartilagiii, și secunda cănd la acâsta se adaogă 

și fractura epicondilului. Dinsa în acest cas formeză fractura Îi Chaussier. 

Or-cum ar fi, fractura intra-articulară se observă prin excepţiune. De aceia 

e incomplect descrisă. Un singur exemplu se găsesce dat de Giirtl. 

Dinsul crede, că acâstă fractură nu se pâte produce de cât dacă 

cotul fiind într'o extensiune complectă, o lovitură puternică s'ar aplica 

pe fața posteridră a olecranului. Acesta ar putea să rupă o parte din 

cilindrul articular, împingându-l înainte. Semnul cel mai principal al a- 

cestei fracturi dat de Laugier este posibilitatea mișcărilor de lateralitate 

în articulațiunea cotului. Vom avea în plus, cele-lalte semne ale fractu- 

rilor în general, ca durere, echimose, crepitaţie etc. 

III). Fractura condilului (intra-capsulară). 

Fractura isolată a condilului e și mai rară, așa în cât aprâpe nu 

există o descripțiune specială. Dînsa însoţesce mai tot-d'a-una fractura 

troclei. Se produce prin același mecanism și are aceleași simptome ca 
Și dinsa.
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Când troclea nu este atinsă, atunci linia de fractură a condilului încă 
nu remâne limitată la acestă porţiune de os. Ea se prelungesce în sus 

  

Fig. 77. — Fractura condilului extern, 

trecând dincolo de capsula articulară, coprinzend ast-fel și tâtă porţi- 
unea os6să pe care se află așezat epicondilul. 

Fig. 77 luată din Hamilton represintă un model de acest gen de 
fractură. 

IV). Fractura epicondilului (intra capsulară). 

Este atât de rară în cât e negată mai de toți autorii. In adevăr, 
acestă epifisă, care în definitiv nu e de cât resultatul rotunjimei dia- 

  

Fig. 78 Fractura epicondilului. 

fisei um&rului, are un volum prea mic pentru a putea fi atinsă și frac- 
turată isolat. Pe lingă acesta, ea mai este puternic protejată de inserţi- 
unea superidră a lungului supinator. EL prin grosimea sa, o apără şi 
mai mult de acțiunea unei violențe exteridre. 

Dr. 1. Kiriac, Paiologie chirurgicală. 14
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Ar trebui deci o cădere directă pe regiunea externă a cotului, fiind 

în același timp și antebraţul flexat pe braț. Numai ast-fel lungul supi- 

nator relaxându-se, epicondilul pâte să fie atins. 

Semnele acestei fracturi ar fi existența unei dureri vie şi mobili- 

tatea fragmentului care se pâte ridica în sus și în jos. 

Fig. 78 de şi mai mult schematică, totuși e dată de Hamilton ca 

representând fractura epicondilului. 

Fractura extremităţei inferidre a umerului (extra capsulară). 

Este cea mai frecuentă și în același timp cea mai importantă. Se- 

diul săi e la 4 c. m. d'asupra tuberosităţilor umerale. 

Inainte de a intra în studiul acestor fracturi, trebue să menționăm 

că pînă la etatea de 17 ani, efectul traumatismelor pe extremitatea infe- 

riâră a umărului produc nu o fractură, ci o deslipire a epifisei de dia- 

fisă. Acâstă deslipire se face în nivelul punctului  cartilagiului de con- 

jugaţiune. Se obţine după Faraboeuf, când individul primesce o lovitură 

retro-umerală, în timp ce antebraţul este flexat, iar mâna sprijinită pe 

mâsă sai sol. 

Se admit două mecanisme în urma cărora extremitatea inferidră 

a um&rului se pote produce. 

„D. Să presupunem că individul cade pe cot avend antebraţul flexat 

în unghiii drept. Dacă în acâstă situațiune umărul basculâză în afară 

sati înăuntru, ligamentele laterale corespondente ale articulației se vor 

întinde la extrem. Ele pot reuşi să smulgă epifisa umerului. Acesta 

constitue fractura numită prin smulgere. 

Noi credem că o asemenea Îractură prin smulgere în acestă con- 

dițiune, nu se pote realisa de cât admițend o mișcare de basculă for- 

țată a umărului și efectuată cu o repeziciune fârte mare atât înainte 

cât și înapoi. Atunci simultaneii ambele ligamente laterale concură la 

smulgerea epifisei. Dacă numai unul din ligamente rămâne în acţiune, 

nu se produc de cât fractură isolate a uneia din condilii corespondenți, 

sau chiar luxaţie. 

Mecanismul fracturei prin smulgere se înțelege însă mult mai ușor 

în chipul următor: Să presupunem că individul cade pe mână, avend 

întregul membru superior în iperextensiune. Dacă antebraţul face o bas- 

culă forțată înapoi, atunci ambele ligamente laterale intern și extern 

sunt împinse la exces. Ele smulg cu ușurință epifisa umerală. In ase- 

menea condițiuni, fractura extremităţei inferidre a umerului, când se pro- 

duce în mod tipic, e reprepresentată printr'o linie transversală. Dinsa 

plecă de la o margine la alta a umărului și se află la limita tuberosi-



163 

tăților. Acesta formeză prima varietate numită Jractură transversală. A- 
cestă fractură va fi formată din două fragmente : unul superior repre- 
sentat de diafisa osului umeral, iar altul inferior format din extremitatea 
articulară a acestui os. 

Malgaigne luând în consideraţie că fragmentul inferior conţine 
ambii condili, iar linia de fractură este aședată just d'asupra lor, i-a dat 
numele de fractura supracondilienă. Fig. '79 luată din serviciul d-lui prof. 
Dr. Râmniceanu ne dă un model de asemenea fractură, 

  

Fig. 79. — Fractură supra-condilienă a umerului stâng complicată de plagă. 
(Prof. Dr. Râmniceanu.) 

Al Ilea mecanism de producere a fracturilor extremităței infe- 
riore a umărului este și următorul. Individul cade pe cot. Umtrul e 
prins între două puteri: una de resistență care e solul, și alta de greu- 
tatea corpului aplicată pe umer. Aflat în acestă posițiune, pe când bra- 
țul basculând a produs deja fractura precedentă prin smulgere, atunci 
intervine cresta sigmoidală aflată pe faţa anteridră a olecranului. Dinsa 
apăsând cu violență în sus, spintecă troclea și condilul pe cari le des- 
parte în două. Acâstă a doua linie de fractură, dacă e perfect rectlină 
şi cade perpendicular pe mijlocul liniei transversale ce a determinat
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fractura de la basa condililor, ne va da perfect figura unui T. Pentru acesta 

a și luat numele de fractura extremităței inferiore a umerului în Ţ. 

Acestă fractură se compune din trei fragmente: unul superior, format 

din osul umeral, iar cel inferior din condilul intern și condilul extern. 

Malgaigne, luând în considerație că ambii condili sunt separați între dinșii 

printr'o linie de fractură, i-a dat numele de fractura bicondilienă a exrtre- 

nităței inferidre a umărului. Autorii americani, tot pentru situațiunea ce 

ocupă acestă linie de fractură, o numesc fractura utercondilienă. 

Fig. 80 represintă un model de fractură în Ţ sai bicondilienă. 

  

Fig. 80. — Fractura bicondilienă a extremităței inferidre a um&rului. 

Să presupunem că linia de fractură intercondilienă în loc de a că- 

dea vertical pe cea transversală, va cădea oblic pe dinsa; atunci, în loc 

de un unghiă drept, va forma unul ascuțit. Prin urmare, figura nu 

va mai fi un ȚŢ ci un igrec culcat >. De aci și numele de fractură în 

y. In acest cas, fragmentul inferior al fracturei nu va mai poseda o îm- 

părțelă regulată a acelor doui condili. Dinsul va avea de exempln în 

partea sa internă tâtă troclea și o parte din condil, sai vice-versa, 

porțiunea externă va coprinde tot condilul şi o parte din troclee. 

Nu mai vorbim de casuri cu totul atipice, unde nu se mai observă 

nici o regulă. Acestea formeză fracturile cominutive, representate prin- 

tro sdrobire intensă. Ele produc o mulțime de mică fragmente a între- 

gei epifise. 

In fracturile tipice ale extremităței inferidre a umărului, adică în 

cele transversale sai supra-condiliene, avem două feluri de deplasări: 

unele datorite teşirei fragmentelor şi alta contracțiunci mușchilor, în 

special a tricepsului. i 

Dacă fragmentul superior e teșit pe socoteala feţei sale posteridre, 

fragmentul inferior va aluneca înapoi, aședându-se sub cel superior.
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Deplasarea va fi paralelă și posteridră. In casul contrariă, care de alt- 
fel e excesiv de rar, deplasarea ar fi inversă, adică paralelă și anteriră. 
Aceste deplasări, de și favorisate prin modul de teșire al fragmentelor, 
totuși trebue să intervie și direcțiunea violenței exteridre. In adevăr, 
dacă trauma e prea mică saă redusă la zero, fragmentele nu sufere ab- 
solut nici o deplasare. 

II. Când acţiunea contracțiunei speciale a tricepsului intervine în 
mod simțitor, atunci avem o deplasare perpendiculară a fragmentului 
inferior pe cel superior. În acest cas, olecranul trage fragmentul in- 
ferior, făcendu-l să basculeze, dirigindu-i suprafața sa articulară înapoi. 
Când lucrul este împins la exces, acestă suprafață articulară a frag- 
mentului inferior privesce direct în jos. In acest cas fragmentul supe- 
rior face o ridicătură așa de pronunțată sub piele, în cât pote perfora 
tote părțile moi. 

Faptul important este, că acestă proeminență se găsesce aședată 
„asupra plicei cotului. Acesta ne va fi de mare ajutor pentru diagno- 
sticul diferențial cu o luxaţie drept care se impune. Vom reveni. 

Pe lângă cele-lalte simptome proprii ori-cărei fracturi, avem aci 
ca semn patognomonic nu numai proeminența fragmentului superior sub 

  

Fig. 81. — Situaţia normală a virfului olecranului în raport cu epitroclea, 
(Fractura extremităţei inferidre a pumnului.) 

piele, ci și mișcări de lateralitate în articulație. Adăogăm încă mărimea 
diametrului transversal al cotului şi imposibilitatea mișcărilor de flexiune 
ale antebraţului pe. braț. Exagerarea mișcărilor de extensiune dincolo de 
limitele normale e manifestă. Vine apoi scurtarea membrului. Dînsa e cu
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atât mai pronunțată, cu cât încălecarea fragmentelor e mai mare. In sfîr- 
șit avem perceperea crepitaţiunei. Acesta tot-d'a-una o vom simți printr'o 
exploraţiune metodică. Se cere însă ca tumefacțiunea locală să nu fie 
prea mare. 

Dăm aci fig. 81, luat din al III-lea Vol. de chirurgie, unde se vede 
o deplasare tipică paralelă înapoi a fracturei extremităței inferidre a 
ume&rului. 

Zratamentul. În aceste fracturi, dar mai în special în cele supra și 
bicondiliene, tratamentul constă în reducerea și coaptarea perfectă a frag- 
mentelor. Imediat vom aplica un aparat în gips. Este singurul bandagiii 
ce recomandăm. Vom avea grijă ca antebraţul să fie în unghii drept 
pe braț. Facem acâsta pentru a fi siguri că, chiar în cas de anchilosă, 
membrul încă să pâtă îndeplini, dacă nu totul, cel puţin o parte din 
funcțiunile sale. Un aparat bine aplicat pe reducere şi coaptare perfectă 
a fragmentelor, tot-d'a-una se însoțesce de bun resultat. Totuși există 
un punct negru în aceste fracturi. Focarul lor pâte să comunice cu ar- 
ticulația. Atunci calusul definitiv fiind tardif, aparatul trebue ţinut forte 

mult timp. Dar acesta ar predispune membrul la anchilosă. De aceia. 
trebue luate precauțiuni. Cel puţin după 15—20 dile aparatul să fie ridicat 
și regiunea inspectată. La rigâre, mai de preferat este a ne mulțumi cu 
pseudo-artrosă, de cât cu o anchilosă totală și mai cu semă vicissă. 

Fractura extremităței superidre a 6selor antebraţului. 

I). In fractura intra-capsulară a radiului, singurile porţiuni ce ar 

trebui studiate ar fi capul și gâtul radiului. Dar o asemenea descriere 

e forte dificilă din dou& cause. Intâi că fractura isolată a acestor două 

porțiuni aprâpe nici o dată nu sa putut constata în mod precis de 
nici-un chirurg. Singur South — zice Hamilton — califică fractura gâ- 
tului radial ca frecuentă, dar fără să aducă în sprijinul acestei declarațiuni 
nici-o probă clinică. Malgaigne declară că or de câte ori a' crezut în 
existența acestei fracturi, de atâtea ori s'a văzut că se înșelase. Când 

autopsia sa putut face, tot-d'a-una a arătată era vorba deo subluxație, . 

iar nici-de-cum de o fractură. 

Dar toți chirurgii ai suferit aceiași desiluziune. Toţi când se cre- 
deai că sunt posesorii unei asemenea varietăți patologice, la toți autop- 
sia le-a șters repede bucuria  precipitată. Hamilton zice '<nu cred că e 
vre-o-dată prudent a declara positiv că avem aface cu acest fel de frac- 
tură, căci adesea după morte (chestiuni de medicină legală) afirmările 
nâstre se caseză, precum acesta în forte multe rînduri s'a întîmplat. 

Deci fractura isolată a capului și gâtului radial sunt excesiv de
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rari pentru a zice că nu există. Al doilea motiv e că, dacă se observă 

căte-odată aceste fracturi, ele tot-d'auna sunt însoţite de alte leziuni mult 

mai grave, ca fracturi cominutive ale cotului, luxațiuni înapoi, etc. In 

casul cel mai simplu, cum e acela relatat de Velpeau și Beraud, acestă 

fractură a fost însoţită de o fractură a apofisei coronoide a cubitului, 

Dar chiar admițând posibilitatea unei asemenea fracturi în afară 
de or-ce altă complicație, dinsa încă adesea rămâne necunoscută. Causa 
este situaţiunea prolundă a acestor porțiuni os6se. Ele ascunse fiind sub 

enorma masă musculară ce le acopere, se sustrag de la or-ce explora- 

țiune metodică. De aceia atât simptomele căt şi diagnosticul sunt ba- 

zate pe probabilități. Or-cum ar fi, nu trebue să uităm a ne feri de a 

fi prea afirmativi. 

Cu tote acestea, când o fractură există, atunci fiind vorba de gâtul 

radiului putem observa următârele lucruri. Dacă linia de fractură e mai: 

sus de inserțiunea tendonului bicepsului, fragmentul inferior nu va su- 

feri aprâpe nici-o deviaţie. Diafisa radiului fiind bine fixată prin articu- 

laţia pumnului, contracțiunea bicepsului nu va reuși a ridica fragmentul 

inferior. Pe de altă parte, fragmentul superior fiind și el asigurat prin 

articulația radio-cubitală, iarăși nu va suferi o mare deviațiune. Atunci, 

singurul lucru ce vom constata va fi un loc gol anormal, între cele 

două fragmente, şi o lărgime a diametrului transvers al articulației. A- 

cesta, prin faptul tracțiunei și deviațiunei fragmentului superior în afară, 

graţie contracțiunilor musculare. Să presupunem însă că linia de frac- 

tură se află situată mai jos, mergând sub punctul de inserțiune al bi- 

cepsului. Atunci, tot fragmentul superior va î fatal tras în sus de 

contracțiunea mușchiului biceps. Şi cu atât mai mult va fi ridicat cu 

căt antebraţul vă fi pus în extensiune. De aceia bolnavul pentru a pre- 

veni acest lucru, care e excesiv de dureros, se presintă cu membrul în 

flexiune și ușcră pronațiune. Când în fine linia de fractură ocupă ju- 

mătatea tuberosităței bacipitale, atunci ambele fragmente vor fi trase în 

sus, din causă că muşchiul biceps va avea inserţiuni pe fie-care din cele. 

Cât priveşte fractura capului radiului acesta iarăși e excepţio- 

nală fără alte fracturi sati luxaţii concomitente a 6selor vecine. Când 

un individ cade pe mână, braţul fiind în extensiune, condilul umeral a- 

pasă cu violență pe suprafața articulară a capului radiului, pe care o 

pote fractura prin spintecare. În acest cas, linia de fractură se dirige de 

sus în jos, tăind în două părți egale capul radiului. Se înţelege de la 

sine că dacă linia de tractură va fi oblică, fragmentele nu vor mai avea 

aceiași mărime. Acâstă fractură, dar mai ales prima varietate, pârtă numele de 

fractură longitudinală saă verticală a capului radial. Dacă acum indi- 

vidul cade pe antebraț surprins în flexiune exagerată, atunci marginea



capului radial isbindu-se cu violență de fața anteridră corespondentă a 
umărului se va rupe. Dar linia de fractură fiind acum transversală, cu 
drept cuvînt am putea numi acesta fractură transversală a capului ra- 
diului. 

Fractura extremităței superior a cubitului. 

Fractura isolată a apofisei coronoide  (intra- capsulară) e așa de 
rară, în cât Hamilton spune, că n'a observat nici un cas de care să 
pGtă vorbi cu siguranță. Din partea sa, Astlay Cooper, cu tâtă imensi- 
tatea și variațiunea unică a practicei sale chirurgicale, declară de aseme- 
nea că o singură dată, într'o consultație ţinută la Londra, a credut că 
bolnavul pâte să fie atins de o fractură prin smulgere a apofisei coro- 
noide a cubitului. In plus însă, acâstă fractură tot-d'a-una sia obținut 
pe cale experimentală de Malgaigne, când a voit să producă pe cadavru 
luxaţia cotului înapoi. Fergusson susține de asemenea, că tot-d'a-una în 
luxațiile cotului înapoi apofisa coronoidă e ruptă. Din pricina ei, aceste 
luxaţii devin câte-odată ireductibile. , 

Nu se scie deci aprâpe nimic de mecanismul acestei fracturi, Pro- 
babil, că într'o extensiune forțată a mâinei, o contracțiune violentă a 
branchialului anterior pâte smulge acestă apofisă. Dinsa apoi va face o 
proeminenţă înăuntru și în sus, înclinând pe fragmentul inferior sai car- 
pien. Proeminența va fi cu atât mai manifestă, cu cât membrul va fi în 
extensie. Atunci mușchiul este mai contractat. 

Fracturile extra-capsulare a extremităților superidre a 6selor an- 
tebrațului sunt incomplect descrise atât ca mecanism cat și ca simpto- 
matologie. Vom spune numai că sediul lor se află pentru radiiă, sub tu- 
berositatea bicepitală, iar pentru cubit la 2—3 c. m. sub inserțiunea 
tendonului brachial anterior. De aci încolo, începe teritoriul terțului su- 
perior al 6selor antebraţului. In general de causă directă, aceste fracturi, 
în special a cubitului, rar sunt isolate. Dinsa se însoțesce mai tot-d'a- 
una de luxația capului radial. Diagnosticul va fi grei de pus. Simpto- 
matologia nici odată nu e clară, din causa profundimei la cari se găsesc 
fragmentele. Va trebui deci să fim fârte circumspecți, spre a nu con- 
funda fractura cu o luxație, sai a nu recunâsce pe acesta. Dar cu tâtă 
punerea în joc a cunoscințelor și sagacităței nâstre, de multe ori dacă 
nu tot-d'a-una, suntem expuși a ne înșela. 

Fractura olecranului. 

Nu ne vom ocupa de fracturile cărora le dăm numele de chirur- 
gicale. Ele provin din încercările de a reduce anchilosele și luxațiile



vechi ale cotului. Iarăși vom trece și peste cele spontanate or patologice. 
Dinsele nu sunt supuse la nici o regulă. Vom studia deci fracturile nu- 
mai pur traumatice. 

Fractura olecranului se produce în general printr'o causă directă, 
Ast-fel o cădere pe cot, trecerea unei râte de trăsură, o lovitură de cal, 
o lovitură de baston și chiar o simplă lovitură cu pumnul aii putut de- 
termina fractura olecranului. Acâstă fractură însă sc va produce şi mai 
ușor, dacă în momentul aplicărei violenţei esteridre, regiunea cotului se 
va găsi în flexiune, antebraţul făcând un unghii drept cu braţul. 

Fracturile indirecte şi prin contracțiunea musculară sunt mai rari, 
Fractura indirectă este când individul cade sprijinindu-se pe mână, 

avend însă antebraţul în extensiune forțată. Mecanismul acestei fracturi, 
după Pingaud ar fi. Cubitul basculând înapoi, pe când ligamentele la- 
terale resistă, olecranul'se sprijină -cu putere în adincătura sai gropița 
supra-trocleană posteridră. Atunci el se fărâmă prin flexiune. Fracturile prin 
contracțiune musculară, admise de Malgaigne, se produc în circumstan- 
ie următâre : Un individ voesce a trage cu furie o palmă unui adver- 
ar, altul aruncă cu putere o piatră sai o minge în sus, iar altul în 

înc, voind a arăta talentul că scie să înâte, se precipită în apă asvir- 
lindu-se de la o înălțime Gre-care cu brațele întinse, etc., eic. In tâte 
aceste situaţiuni membrul se găsesce intr'o extensiune forţată. Contrac- 
țiunea tricepsului e așa de violentă, în cât pâte smulge cel puţin vîr- 
ful olecranului. Ast-fel se determină fracturile indirecte. Afară de aceste 
cause se mai admite o fractură a olecranului prin dublă fexiune. In 
momentul căderei pe cot, antebraţul este flexat în unghii drept pe braţ 
prin greutatea corpului. Fricepsul lucreză e asupra cubitului, pentru a re- 
sista la mișcarea de flexiune ce greutatea corpului imprimă cotului. 
Atunci olecranul prins între. dou forțe, representate prin tracțiunea tri- 
cepsului și tracțiunea antebraţului, se îndoesce re- cum, rupându-se în 
general Ja basa sa. Acâstă fractură se numesce de Pingaud prin dubli 
leziune. 

Linia de fractură a olecranului mai tot-d'a-una este intra-articulară, 
afară de aceia a vărfului. Dinsa une-ori, după Malgaigne, pste să fie și 
extra-articulară. Linia de fractură pote să aibă sediul la vîrf, la bază 
sau pe un punct intermediar adică la mijloc. De aci trei varietăți ad- 
mise de Malgaigne. 

I). Fractura vârfului. E mai de ordinar de causă indirectă. Se pro- 
duce prin contracțiunea mușchiului triceps. Unii autori n€gă acest me- 
canism. Ast-fel se citeză casul lui Tripier. E vorba de un individ care îna- 
inte de a cădea şi-a lovit cotul cu violență de un obiect colțuros. De 
aci fractura olecranului. Acâstă frcatură ar fi părut a fi de causă mus-
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culară, în realitate însă era de causă directă. Nu este însă mai puţin 

adeve&rat că rolul contracţiunei tricepsului devine evident în unele ca- 

suri. Ast-fel sunt fracturile numite lameliforme. Ele provin tocmai din 

smulgerea unei așchii a virfului olecranien prin contracțiunea violentă 
a acestui mușchii, 

    
  

Fig. 82. — Fractura virtului olecranului. Radiografie. 

Figura 82 luată din tesa d-lui Minculescu și scâsă prin radiogra- 

fie ne arată fractura virfului olecranului. 

- Fractura porțiunei de mijloc a olecranului recunâsce o cădere di- 

rectă pe acest punct. In casurile ușore linia de fractură e transversală 

saii puțin oblică. Dar în casurile complicate nu există nici-o regulă. Ast-
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fel este în fractura cominutivă, care merge pînă la o adevărată sdrobire 
a osului. 

Fractura bazei olecranului de obicei e oblică. Linia de fractură se 

dirige de sus în jos și de dinainte înapoi. Une-ori trauma ridică nu 
numai totalitatea apofisei, dar și o porțiune din fața posteridră a dia- 

fisei. Acâstă fractură după Hamilton, aprope nu se pâte produce de 

cât printro lovitură aplicată pe extremitatea infericră a umărului Și 

exact înaintea apofisei. Acâsta revine la acelaș lucru ca lovitura să fie 

dată pe dinapoi pe cubit și just dedesuptul olecranului. Se mai pote 
încă obține fractura bazei printr'o tracțiune violentă ce ar avea de scop 

a duce antebraţul înapoi, umărul fiind bine fixat. 

Figura 83 din [Hamilton ne arată un mode! de fractură a olecranu- 

lui la bază. 

  

Fig. 83. — Fractura olecranului la baza sea. 

Simplome. Sunt cele proprii or-cărei fracturi. Impotenţa tuncțio- 
nală, atitudinea membrului și diferite alte leziuni concomitente și circum- 
vecine ca echimose, tumefacţie ce se găsesc în mod constant. Dar depla- 
sările și depărtarea între fragmente formeză punctul capital în fractu- 
rile olecranului. Impotenţa funcțională a membrului nu lipsesce mai nici- 
odată. Dînsa constă în imposibilitatea în care se găsesce bolnavul de a 
executa mișcări voluntare. Mișcările pasive sunt forte durerâse. Atitu- 
dinea membrului este aceia de semi-flexiune. Bolnavul se presintă me- 
dicului în acâstă stare, susținând cotul atins cu cea-laltă mână sănătâsă. 

Impotența funcțională nu provine, după cum se crede, din lipsa de 
acțiune a tricepsului. Acţiunea sea în realitate nu e suprimată, Dînsa



provine, după cum a arătat Malgaigne, din causa tumefacției regiunci, a 
revărsărilor sanguine intra-articulare și mai ales din causa durerilor ce 
însoțesc acâstă fractură, 

Dar punctul cel mai important în fracturile olecranului îl formeză 

precum am zis, depărtarea fragmentelor între ele. În adevăr, nu există 

fractură fără a constata o depărtare minimum de 1, 2,3 şi chiar 5 c.m. 

Astley Cooper a arătat o depărtare între fragmente de două police. 

A priori sar crede, că acestă depărtare resultă din contracțiunea muş- 

" chiului triceps. Malgaigne însă și Richet aii arătat că există la partea 

posteridră a cotului un aparat destul de puternic. EI este în acelaș timp 

fibros, tendinos și periostic. Dinsul căptușește ca o adevărată carapace 

fețele posteridre și laterale ale apofisei olecraniene. Acest aparat jâcă a- 

celaș rol ca și aripele rotulei în fractura acestui os, după cum vom 

vedea. Deci, după cum acestă haină fibrâsă va fi conservată, distrusă în 

totalitutea ei, sai ruptă numai pe un teritorii limitat, depărtarea între 

fragmente va fi nulă, exagerată sai prea puţin pronunțată. Și acesta e 

așa de adevărat, că une-ori noi înșine, printr'o exploraţie intempestivă, 

putem determina crescerea unci depărtări care abia exista. Este de a- 

juns a flexa în mod brusc antebraţul pe braţ, pentru a obține o ase- 

menea depărtare. În acestă mișcare s'a produs ruperea inserțiunilor liga- 

mentose laterale. Deci numai în asemenea caz tricepsul, nu atât prin 

contracțiuni cât prin retracțiunea sea pâte avea o influență de a trage 

în sus fragmentul superior putendu-l depărta de cel inferior pe distanțe 

colosale. Dar or-cum ar fi, faptul clinic este că mai tot-d'a-una există o 

depărtare manifestă între fragmente. Ea se exagerâză prin flexiunea co- 

tului și se micșoreză şi chiar dispare când membrul e pus în extensi- 

une. Graţie acestei depărtări, nouă ni se permite a introduce degetul 

între fragmente și a simți chiar suprafața troclei. Acâsta constitue sem- 

nul patognomonic al fracturei. E] este dat de Malgaigne. 

Diagnosticul. Fractura olecranului de multe ori e fârte grei de 

afirmat, Acesta din causă că semnul patognomonic al ori-cărei fracturi, 

adică crepitațiunea nu o putem obţine. Dinsa mai cu semă resultă din 

două lucruri : 1) că fragmentele în general sunt fârte depărtate între ele, 

grație ascensiunei fragmentului superior. El avend aripele ligamentâse 

rupte. e lăsat sub influența contracțiunei _tricepsului și deci fatal va fi tras în 

sus. Și cu atât mai mult acâstă tracţiune va fi mai mare cu cât ante- 

bratul va fi flexat pe braț. Dar în afară de acesta, intervine revărsarea 

de lichid sinovial din articulație, precum și acela din bursa olecranienă. 

Lichidul acesta interpuindu-se între fragmente, mascheză semnul princi- 

pal al fracturei, adică crepitarea. Mai adăogăm, că regiunea cotului ime- 

diat după accident e ocupată de o tumefacţie enormă. Dinsa e deter- 
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minată fie prin acumulațiunea de sânge resultată din ruperea osului, fie 
prin desvoltarea unei igrome acute a bursei olecraniene, or revărsare de 
sânge în intersticiile mușchilor vecini. Lesne înțelegem deci dificultățile 
ce putem întimpina în recunâscerea acestei fracturi. Dar luând casul 
simpiu, iată ce putem constata. Dacă antebraţul este flexat pe braț şi 
dacă procedăm prin palpaţie, găsim pe regiunea olecranului o depresi- 
une. Dinsa cu atât mză mult se va mări cu cât vom împinge mai mult 
flexiunea cotului păstrând totuși limita convenabilă. D'asupra acestei de- 
presiuni simțim o porțiune os6să. Acesta e fragmentul superior. El e 
mobil în sensul lateral. Se pote ridica sai cobori după cum antebraţul 
va lua atitudinea de flexiune sat extensiune. 

Dacă punem membrul într'o extensiune forțată și absolut complectă, 
atunci depresiunea olecranienă dispare cu totul. Atunci putem, dacă o 
altă piedică nu intervine, a obţine crepitaţia celor două fragmente, im- 
primând mișcări de frecare unul contra altuia. 

După stabilirea diagnosticului trebue să arătăm varietatea şi mai 
ales diferitele complicațiuni ce putem întâlni, precum : epanșamentele 
articulare, extravasările sanguine peri și intra-musculare, întinderea echi- 
moselor, igroma acută a bursei olecraniene, etc. In fine, dacă concomitent 
cu acesta există fracturi a 6selor şi apofiselor circumvecine, sai alteleziuni. 

Pronosticul. Depinde de depărtarea fragmentelor și diferite alte 
complicațiuni ca artrite, periatrite, supurațiuni și ankilose falșe sait ade- 
vărate. Sa discutat mult în privința felului de consolidare a acestor 
fracturi. Astley Cooper nu credea în posibilitatea unui calus osos. Mal- 
gaigne însă susține contrariul, prin piese demonstrative. Astădi clinica a 
arătat, că şi o unire fibrâsă încă e suficientă pentru a nu compromite 
funcțiunea membrului, mai ales când acest calus fibros va fi scurt și 
impregnat de lamele osâse. Ba ce este mai mult, Boyer, și după el alți 
chirurgi ai arătat că, chiar și cu un calus fibros forte lung funcțiunile 
membrului nu r&mân prea mult compromise. 

Zratamentul. Fractura olecranului este una din chestiunile care a 
dat loc Ja cele mai înalte discuţiuni cu privire la tratamentul stă. Din 
simptomatologia acestei fracturi reese acest fapt principal că, depărtarea 
fragmentelor e cu atât mai mare, cu cât flexiunea antebraţului pe braț 
e mai complectă. Prin urmare, deducţia naturală este, că în tratamentul 
fracturei olecranului, membrul trebue pus într'o extensiune complectă. A- 
cestă metâdă a fost susținută cu multă tărie de Astley Cooper în Anglia. 
Dinsa a fost amenințată să cadă, prin propaganda ce făcea contra ei 
Boyer și Desault în Franţa. Acești autori propuneau a înlocui exten- 
siunea prin o semiflexiune a membrului. Practica insă a dat dreptate 
vederilor lui Cooper. De aceia, metâda sa fiind reluată în Germania,
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astădi este universal admisă de toți chirurgii. Superioritatea acestei me- 
tâde constă că dinsa, contribuind în mod logic și natural la aproprierea 
fragmentelor, favoriseză în gradul cel mai înalt adevărata lor reunire 
printrun calus osos. Este sciut că extremităţile fracturate ale olecranului 
nu ait un periost bine desvoltat care să le menție în contact. Pe de 
altă parte, lichidul sinovial din articulație respîndindu-se și aşedându-se 
între fragmente, diluiază sai mai bine dis subțiază elementele anato- 
mice destinate a forma reunirea os6să. De aceia vindecarea acestor 
fracturi mai nici-odată nu se obține printr'un calus osos, ci numai fibros. 
Lucrul este așa de bine constatat, în cât din tâtă literatura medicală nu 
se găsesc de cât 3—4 exemple de reunire os6să a acestor fracturi. Ele 
sunt datorite observațiunilor personale ale lui Malgaigne, Giirtl și Richet. 

In imensa majoritate a casurilor, trebue să ne așteptăm ca reunirea 
fragmentelor într'o fractură a olecranului să o obţinem pzintr'un cal fi- 
bros iar nu osos. 

Dar dacă lucrul stă ast-fel, atunci datori suntem să luptăm prin 
tâte mijlâcele, ca să apropiem cât vom putea mai mult fragmentele 
fracturei. Distanţa între ele fiind fârte mică, putem spera la unirea os6să. 
In or-ce cas, calusul fibros va fi cel puţin cât se pote mai gros şi mai 
consistent. Din contră, distanța între fragmente fiind prea mare, fășiile 
fibrose ce le vor reuni vor fi și ele lungi, subțiri și puţin resistente. 
Deci calusul fibros prin aceste calități, va deveni incapabil a înlocui ade- 

vărata reunire. Drept consecință vom avea impotență funcțională a mem- 
brului. lar daca nu luăm precauțiunile necesare, putem fi expuși a nu 

obține nici o formaţiune de calus.. Atunci fragmentele rămân cu totul 
izolate. Dar ce altă met6dă mai bună de tratament asigură îndeplinirea tu- 

turor acestor desiderate, de cât metâda de extensiune forțată a mem- 

brului, susținută de Astley Cooper? Vom pune deci o atelă pe fața 
anteridră a membrului. Dinsa va pleca de la pumn până la mijlocul 

brațului. Prin câte-va bandelete aglutinative vom exercita o presiune pe 

fața posteriGră a brațului. Prin aceste bandelete, cari se vor încrucișa 

pe atelă, vom exercita o presiune pe fragmentul superior, căutând a-l 

apropia cât mai mult de cel inferior. E de prisos a reaminti, că atela 

va fi pusă pe un strat suficient de vată, pentru a nu produce compre- 
Siuni vătămătâre. O dată reducerea obținută, putem, pentru a asigura 

și mai bine menținerea coaptațiunei fragmentelor, să aplicăm peste acest 
bandaj, un altul făcut în gips după tâte legile artei. 

Contra acestui sistem sa obiectat un fapt fârte serios. Dacă prac- 
tica a arătat, că ori-cari ar fi mijlâcele de luptă, totuși ca resultat nu 
avem de cât reunirea fragmentelor printrun calus fibros, pentru-ce să 
ne expunem a produce o anchilosă a cotului, care e mult rnai gravă
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de cât o reunire insuficientă a fragmentelor? Şi cu atât mai periculos 
e acest sistem, cu cât, în speranța unei bune consolidări a fracturei, 
ţinem membrul intr'o extensiune complectă. Dar prin acesta putem de- 
termina o anchilosă rectlină. Se scie insă că o asemenea anchilosă este 
excesiv de gravă. Dinsa comproinite cu desăvirşire îndeplinirea celor 
mai limitate funcțiuni ale membrului. De-aci conclusia că, membrul să 
fie da dreptul pus într'o flexiune ușâră. Acâsta formeză metâda lui 
Boyer și Dessaut. Ei căutat să reînvieze o metdă veche, aparținend 
lui Hippocrat, care recomanda ca membrul să se pue într'o fexiune- 
ce ar face unghii drept cu cotul. Este adevărat, că prin acâstă ati- 
tudine fragmentele rămân depărtate, şi deci calusul va fi fatal fibros. 
Dar acesta nu ar avea o importanță prea mare, dându-se că o ase- 
menea reunire nu împedică mişcarea de extensiune a brațului. Ba 
ce este mai mult, s'aii v&dut casuri de calusuri fibrâse enorm de lungi, 
și totuși bolnavii nu erai prea mult împiedicaţi în funcțiunile mem- 
brului. Un fapt și mai curios în acestă privință este o observaţie 
dată de Laborie. E vorba de un individ care suferind de o fractură a 
olecranului, nu exista absolut nici cea mai mică urmă de consolidare. 
Cu tâtă acestă pseudo-artrosă complectă și lipsă totală de reunire a frag- 
mentelor, care dura de 18 ani, totuși mișcările brațului și ale antebra- 
țului erai destul de conservate. Individul 'și putea fără prejudiții exer- 
cita profesiunea de grădinar. Acesta ar fi un cuvint și mai puternic 
pentru metda de flexiune, a cărui basă de raționament este. Dacă în 
mod fatal reunirea fragmentelor nu e os6să, ci fibrâsă; dacă prin tâte 
mijlâcele de multe ori suntem expuși a nu obţine nici acestă dorință— 
fragmentele remânend isolate (pseude-artrosă) —— de ce, în speranța unor 
lucruri nesigure, să înlesnim anchilosa membrului prin menţinerea sa în 
atitudinea de extensiune? Și dacă e vorba că nu putem preveni anchi- 
losa, să căutăm cel puţin a o avea în forma sa cea mai atenuată, adică 
în unghiă drept. Acâsta e posiţia cea mai favorabilă bolnavului din tote 
punctele de vedere. O anchilosă rectilină, însemneză perderea absolută a 
membrului. Cu alte cuvinte, vom prefera flexiunea membrului în loc de 
extensiune. Și în ori-ce cas, voind mai târdiit a lupta contra unei an- 
chilose, apoi mai ușră este întreprinderea când dînsa e în unghiii drept 
de cât fiind în rectitudine. 

Cu tote acestea, metâda lui Cooper, după cum am dis, e admisă 
de toți. In adevăr, o imobilisare a articulației timp de 15—20 dile nu 
pâte aduce o anchilosă complectă, ci cel mult o uşdră înțepeneală. E 
de preferat deci a obține reunirea dacă nu osâsă cel puțin printr'un 
calus fibros scurt și gros, de cât un calus lung și subţire. Noi nu trebue 
să ne basăm pe rari excepţiuni, ci să luăm în considerație majoritatea
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faptelor observate. Ele aă arătat că un calus fibros mai mare ca un lat 
de deget, aduce împedicări în funcționarea regulată a membrului. Con- 
chidem deci, că în tratamentul fracturei olecranului să preferim metâda 
lui Cooper. Ea este mai rațională şi mai sigură pentru coaptarea frag- 
mentelor. Că după ridicarea acestui aparat la 15—20 dile, să procedăm 
la un ușor masaj și mișcări provocate de flexiune și extensiune. Vom 
fixa olecranul pentru a nu compromite reunirea. Numai în casul când 
am constata o diatesă reumatismală manifestă a individului și deci o 
predisposiţiune prea mare la anchilose, numai atunci vom putea recurge 
la metâda de flexiune. S'ar mai recomanda încă acestă metâdă la bătrâni. 
Dar la aceștia ne mai fiind nici-o speranță de reunire, pote ar fi mai 
bine să renunțăm la ori-ce apaiat. Vom înlocui totul printrun ușor ma- 
saj sa alte intervențiuni apropriate, dar fără a aduce vre-un prejudiţiă. 

La rigore, astădi având la disposiţie atâtea mijlce de terapeutică 
chirurgicală, am putea d'adreptul să recurgem la deschiderea focarului 
fracturei și să obținem coaptarea directă prin suturi osse. Totuși, acest 
ultim mijloc se preferă a se întrebuința numai în casuri cănd calusul 
ar Îi prea lung, sati ne-am afla în fața unei pseudo-artrose. Și încă și 
atunci nu vom interveni, de cât dacă individul ar fi cu totul jenat în 
funcțiunea membrului săi. " 

$ III. Luxaţiunile cotului. 

Articulația cotului este compusă prin concursul a trei 6se. Fie-care 
din ele sunt susceptibile a se luxa unele pe altele în mod reciproc. 
Radiul și cubitul, cari formeză 6sele antebraţului, se pot luxa, fie separat 
unele în raport cu altele, fie având ca punct de orientaţie osul umeral. 
Alte dăți ambele aceste dse se lux6ză simultaneă pe braț ocupând di- 
ferite puncte ale suprafețelor sale. De aci /uraziuni isolate Şi Zurajiună 
simuitanate ale 6selor cotului. Noi vom începe cu varietățile cele mai 
tari dând o simplă şi scurtă descriere. 

1). Luzafțiunile isolate ale capului radial. 

Presintă patru varietăți: înainte, înapoi, în afară şi în Jos. 
a). Luzaţiunea vadiului înainte. Bară la adulți. E mai frecuentă la 

adolescenți. S'a observat la copii mici de 2—4 ani, precum și la noui 
născuți în urma intervențiunilor obstetricale. Mecanismul obicinuit e o 
cădere pe mână, membrul superior fiind în extensie forţată, iar antebraţul 
făcend o rotaţiee xternă. Se admite iarăși că într'o cădere pe cot, antebraţul 
fiind în flexiune, dacă se aplică o lovitură directă pe radii luxaţia încă
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se produce. Casurile și mai rari sunt observațiunile lui Boyer. Unul e cu privire la un lacheă. Acesta voind a se urca în gabrioletă pe dina- poi, sa agăţat cu mâna de coșul trăsurei. Cel-l'alt e relativ la un alt bol- nav, care a voit să ridice cu mâna o greutate mare. Și unul și altul şi-aii produs o luxaţie a radiului înainte, 
Teoria lui Denuce asupra mecanismului acestei luxaţiuni o credem 

ca cea mai probabilă. Dînsul admite eșirea capului radial prin ruperea 
ligamentului lateral extern și porțiunea anteriră a capsulei. 

Opinia lui Pingaud care crede în ruperea ligamentului anular, nu se admite de toți. De altfel se scie. din anatomie că acest ligament 
nu e de câto îngroșare, o îndoitură a 'capsulei împrejurul capului ra- dial. Dînsul nu are nici-o inserțiune pe os. E fârte natural deci, că nici nu se pte rupe. 

Odată luxaţiunea efectuată, capul radiului îşi părăsesce locul. EI se aș€ză înainte și puţin în afară pe condilul umeral. Une-oră sa ob- 
Servat capul înăuntrul condilului, alte dăți la mijlocul epifisei umerale 
şi în fine, chiar sub tendonul bicepsului. Dar acestea Sunt excepţiuni. 
Regula este ca radiul să se aşeze înaintea și înapoiul epifisei (condilul 
extern). 

In casurile tipice, comune și fără complicațiuni de fracturi sat 
epanșamente mari sanguine, diagnosticul se bazeză pe următârele dou& 
semne patognomonice: 1) constatarea unei depresiuni înapoi, în afară și la 
2 c. m. sub condil, acolo unde în starea normală există o ridicătură și II) 
pe o ridicătruă așezată pe fața anteridră a cotului în nivelul plicei, sai une-ori 
mai sus. Dinsa se va recunâsce că e capul radiului prin mișcările de pro- 
nație și supurație imprimate antebraţului. La acestea se adaogă semi- 
flexiunea membrului, cu mișcările abolite saă fârte limitate. 

Fig. 84 luată din al III-lea volum de chirurgie ne arată un model 
de acestă luxaţie. 

Zratamentul. Autorii recomandă tracţiunea pe antebraț pus în ex- 
tensiune și supinaţie. In acest timp, apăsând direct pe capul radial, 
luxaţia se reduce. Când însă vre-un lamboă din capsula ruptă se inter- 
pune între suprafețele articulare, luxaţia devine ireductibilă. Din acestă 
causă putem fi siliți a deschide focarul pentru a excisa porțiunea de 
capsulă sait chiar a rezeca capul radial. 

b) Lurațiunea capului radial înapoi. Acesta e și mai rară ca cea 
precedentă. Este greii a se îndeplini cerințele pentru efectuarea sa. In 
adevăr, se cere ca lovitura să se aplice direct pe faţa antero-externă a 
antebraţului. Numai ast-fel porțiunea posteridră a capsulei articulare se 
pote rupe, iar capul radiului să fugă înapoi. Antebraţul trebue să fie în 
extensie sai semifiexiune. Dar or-cum ar fi, violența capabilă de a pro- 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 12



duce o asemenea ruptură va fi așa de mare, în cât mai adesea se de- 

termină o fractură cel puţin a condilului, dacă nu leziuni mai grave. 

De aceia autorii susțin, că în observațiunile date drept luxaţiuni, era 
mai mult vorba de fracturi. Și cu atât mai mult ne vom aștepta la 

acesta, cu cât, după Astley Cooper, trebue să se rupă ligamentul anular, 

care cere o forță și mai mare. 

  

Fig. 84. — Luxaţia complectă a radiului înainte, 

a). Ligamentul anular intact, 

Admițend posibilitatea acestei luxațiuni, capul radiului se va aședa 

înapoiul condilului umeral și puţin înafară. Semnele principale constai 

în presența capului radial înapoi. El se va manifesta ca o tumoră so- 

jidă în'partea externă și posteridră a condilului umeral. Prin mișcări 

apropriate imprimate antebraţului, se va vedea că numita tumoră ţine 

de osul radial și că nu e alt-ceva de cât extremitatea sa superidră, 

adică capul. Din contra, în locul ocupat primitiv de cap, adică sub condil, 

  

Fig. 85. — Luxaţiile radiului înapoi. 

va rămâne o depresiune, pe care o vom simți la partea antero-externă 

a antebraţului în punctul corespondent. Din acesta va resulta o mic- 

șorare în mișcările membrului. Acesta va remăne în semiflexiune. El 

nu va fi în stare de a executa cea mai mică mișcare de supinaţie.
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Pentru reducerea acestei luxaţiuni vom pune mai întâi antebraţul 
în supinaţie. In timpul când ajutorul va. face extensia, chirurgul apasă 
și împinge direct: capul radiului înainte. După reducere fixăm în mod 
serios membrul cu un bandagiii gipsat. 

Fig. 85 din Hamilton ne arată un model de luxația radiului înapol. Dea ari matii a 

c) Luzafiunea radiului în afară. Acestă luxație mai adesea e se- 
cundară celor precedente. Denuce și Billroth au dat vro 6 observaţii 
de luxaţiuni primitive ale radiului în afară. Causa rarităței acestei luxa- 
ţii este, că se cereo rupere de ligamente din cele mai puternice, pre- 
cum este ligamentul lateral extern şi chiar cel intern. Dar atunci ambele 
6se se luxâză. In casul contrarii, avem complcațiuni diverse de frac- 
turi. De! aceia luxația radiului în afară aprâpe nu se admite de nimeni 
ca putând exista isolată, Ea 'se consideră în genere ca resultatul unei 
luxaţiună complecte a cotului” înapoi, dar unde fie spontanat fie în urma 
unei intervențiuni nu s'a redus de cât cubitul, radiul rămăind în loc. 

  

Fig. 86. — Luxaţiunea radiului în afară, A), troclea. 
A. Condilul. — B. Apofisa coronoidă. — C. Capul radiului luxat în afată, 

In casul de luxaţie simplă, simptomele decurg de la sine în “mod 
natural. Ast-fel, primul lucru ce vom constata va fi o crescere a diame- 
trului transvers al articulației și presenţa în afară de condil a unei pro- 
eminenţe os6se, așezată sub epicondil. Prin mișcările imprimate antebra- 
țului se va vedea că dinsa face corp cu radiul.
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In fig. 86 dată de Nelaton, se vede aspectul ce presintă articula- 

ţia cotului în luxaţia în afară a radiului, producând o crescere a dia- 

metrului transversal. Reducerea se obține prin extensie contra extensie 

și apăsare directă pe capul radiului luxat. | 

d). Luzaţia capului vadiului în jos numită şi prin elongațiune. Cu 

totul excepțională la adulți. Se observă însă de. multe ori la copii mici 

în următârele circumstanțe. Fie din causa spaimei de a scăpa pe copil 

a nu fi călcat de o trăsură, fie din causa lenevirei de a nu lua copilul 

în braţe pentru a-l trece peste o punte or un mic șențuleț, guvernan- 

tele din imprudență apucă brusc pe copil de mână saii antebraţ, spre 

a-l trece dincolo de obstacol. In momentul tracțiunei ele imprimă şi o 

mișcare de torsiune a membrului. Copilul imediat scâte un țipăt violent, 

și rămâne cu membrul în semi-pronaţie sai pronaţie complectă. Guver- 

nantele de multe oră simt o trosnitură transmisă mânei sale aplicată 
pe pumnul sau antebraţul copilului. Luxaţia s'a produs. 

„Care e mecanismul acestei luxaţiuni? Denys Fournier în 1671 vor- 

besce cel dîntăi de o lungime a ligamentelor, în urma cărora radiul se 

pâte luxa în jos.Apoi mult mai tărziii Duvernoay prin 1837, reluănd acestă 

idee a amplificato. EI, prin vulgarisarea ce i-a dat, a reușit a se adăoga 

la acestă luxaţie numele de /uzaza radiului prin elongație. După acest 

autor, nu ar fi vorba numai de o lungire a ligamentelor, ci și de o eşire 
a capului radial prin inelul săi fibros. 

Gardner în 1837 susținea că acestă luxație se datoresce unei a- 

gățări a tuberosităţei bicepitale a radiului de marginea externă a cubi- 

tului. Goyrand însă, care sa ocupat și el” fârte mult de acestă luxaţie 

arttând marea sea frecuență la copii, susține cu drept cuvânt că spațiul 

interosos fiind deja destul de pronunțat în acest punct, pretinsa agățare 
a tuberosităței bicipitale de cubit nu se pote face, distanța între cele 
două 6se fiind mare. El admite că lucrul nu este posibil de cât printr'o 
contracție violentă a mușchiului biceps. Indată ce capul radiului e luxat, 
mușchiul îl aduce înainte și îl fixeză: pe extremitatea inferidră a um&- 

rului. In ajutorul bicepsului intervin și cei-L'alți mușchi, cari de asemenea 
intră în contracţiune. 

Streubel în 1850 admite rolul ce-l jâcă ligamentul anular în fixarea 
capului radial, precum și interpunerea sea d'asupra capului radiului. A- 
cestă idee a lui Streubel a fost reluată de Pingaud. Dinsul, prin expe- 
riențe pe cadavru, a ar&tat că adevăratul mecanism al luxației radiului 
în jos sat prin elongațiune este următorul: Osul radial e tras cu vio- 

lență în jos. Atunci micul guler ce. formeză ligamentul anular împre- 
jurul gâtului radial, se ridică pe capul osului și rămâne agăţat pe cu- 
pula sa.
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In figura 87 dată de Pingaud se vede clar luxaţia capului radial 
în jos cu resfrăngerea ligamentului anular d'asupra capului radiului. 
„Tratament. Executând pe antebraț o tracţiune şi puindu-l forța 

în supinație, dacă membrul e în pronaţie și vice-versa, luxația se reduce 

  

Fig. 87. — Luxaţia radiului prin elongaţie. 

f6rte nşor. Acesta în casurile, bine înțeles, unde nu există nici-o com- 
plicație. Putem în timpul manoperilor să adăogăm o presiune directă cu 
policele pe capul radiului. 

Luzațiunea isolată a cubitului. 

Singura, care a fost admisă și descrisă de Sidillot, ar fi luxaţia 
înapoi. Dar toți autorii contestă posibilitatea acestui lucru, de re-ce e 
imposibil a se admite o luxație înapoi a cubitului, radiul păstrându-și 
posiția normală. Toţi sunt de acord a considera lucrul ca o erâre de 
diagnostic, fiind vorba de o adevărată luxaţie complectă a cotului înapoi
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sau luxaţie divergentă. Cu tâte acestea Duplay şi Follin dai fig.. 88 

ca model de acestă luxaţie, deşi încă odată contestată de totă lumea. 

  

Fig. 88. — Luxaţia isolată a cubitului înapoi. 

In acest cas, ar trebui.ruperea exclusivă a ligamentului interosos. Lucrul 

însă nu se admite considerându-se faptul ca. imposibi]. 

Luxaţiunile cotului propriii dise. 

După ce am studiat luxaţiunile isolate ale celor două 6se ale ante- 

brațului, acum ne rămâne a intra în studiul celei mai importante și mai 

frecuente din aceste luxaţii. Este vorba de luxațiunea simultanată a 
ambelor 6se cubit și radii pe osul umeral,. Acesta formeză luxaţiunea 

propriă disă a cotului. Americanii o numesc luxaţiunea antebraţului. 

Varietăţile ce ne oferă acestă luxaţie sunt în număr de două mai 
principale : 

]). Luzaţiunea cotului înapoi și 1. Luxaţia cotului înainte. Ele s'aiă 

numit ast-fel, după cum raăiul și cubitul ieșind. din cavitățile lor articu- 

lare se așeză pe fața posteridră a umă&rului sati pe cea anteridră. Mai există 

încă alte două varietăți. Ele însă observăndu-se fârte rar, vom trece 
repede asupra lor. “Aceste sunt: |. /uzaziunile laterale în afară saă 

înăuntru și al Il-lea Lurafiunile divergente. 

Incepem dar cu luxațiunile cotului înapoi. Sunt de două 
feluri: coraplecte şi înconplecte. 

[). Luxaţiunea incomplectă este când 6sele antebraţului, părăsin- 

du-și situațiunea lor normală în urma ruperei capsulei articulare, alunecă 

în jos şi înapoi, ocupând punctele următâre: vîrful apofisei coronoide 

nu trece dincolo de limita ce se află între fața posteridră a trocleei și 

cavitatea olecranienă. Capul radiului, ce rămâne intim unit cu cubitul, se 

aședă de desubtul și înapoiul condilului umerai, în punctul unde se află 
un mic șghebuleț. Fig. 89 arată acestă luxație. 

II). Luuxaţiunea complectă a cotului înapoi nu e de cât o stare de 

propulsiune mai înaintată a celei d'întâiii. In adevăr, în acestă luxaţiune,
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virful apofisei coronoide alunecând după creasta trocleci, cade cu totul 

în cavitatea olecranienă a umărului. Capul radiului, forțat a urma as- 

  

  

  

Fig, 89. — Luxaţiune incomplectă a cotului înapoi (personală). 

censiunea cubitului, se aședă și el în a punctul cel mai depărtat al con- 

dilului. Fig. 90 e un exemplu de luxație complectă. | 

  

  

    

Fig. 90. — Luxaţia complectă a cotului înapoi (personală). 

| Ca sub varietăți la ambele aceste Juxaţiuni avem : Osele antebra- 
tului, de şi se află dislocate înapoi, însă apofisa coronoidă a cubitului,
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în loc să rămână pe limita extremă a trocleei, ca în luxaţia incomplectă, 
sau în fundul cavităței olicraniene, ca în cea complectă, din contra, vîr- 
ful s&u este împins puţin în afară, aședându-se între troclee și condil, 
sai înăuntru între troclee și epitroclee. Dar în acâstă progresiune la- 
terală, radiul fiind unit cu cubitul, își va schimba și el posițiunea. In 
casul I se va aședa in afară sub epicondil, iar în casul II în năuntru 
sub _troclee. | 

Aceste sub-varietăți ai primit numele de juzxațiune înapoi şi în 
Hăuntru, sai înapoi şi în afară, după cum 6sele antebraţului vor fi di- 
fijate în aceste direcțiuni. Totuși ele își păstreză tipul luxaţiunilor înapoi, 
fie complecte saă încomplecte. ” 

Cum se produce o luzațiune a cotului înapoi. ? 
Casul cel mai frecuent admis adi de toți autorii este: Individul 

trebue să cază pe mână, avend întreg--membrul superior în extensiune 
complectă. Dar în acestă situațiune, luxaţia nu se pâte produce. Se cere 
deci și o mișcare de flexiune a antebraţului, unită cu o rotațiune în 
afară, 

Din combinaţiunea acestor doi factori resultă, că extensiunea for- 
țată a antebraţului aduce pe un plan mai jos apofisa coronoidă a cubi- 
tului, iar mișcarea de flexiune în afară rupe Hgamentul lateral intern. 
Acesta face să se depărteze suprafețele articulare în nivelul chiar al ar- 
ticalațiunei umero-cubitale. In acest timp, troclea umărului înainteză 
între buzele capsulei deja ruptă. Virful apofisei coronoide alunecând pe 

„troclee, se aședă înapoiul săi pe punctul culminant, de unde începe ca- 
vitatea olecranienă. Luxaţiunea incomplectă e efectuată. Acestă teorie 
cunoscută sub numele de dublu mecanism de iperextensiune şi flexiune în 
afară, este admisă de toți autorii. Dinsa e considerată ca cea mai pro- 
bată, atât prin experimentaţiune de Denuce și Pingaud. cât și prin fap- 
tele clinice. Dar pe lângă acești factori, Hamilton mai Susține că trebue 
și o rotație internă a umărului. Prin acesta şi mai bine se explică ru- 
perea ligamentului intern. 

În majoritatea casurilor lucrurile rămân aci. Și ca :probă avem, că 
în practică mai tot-d'a-una avem a face cu luxațiuni incomplecte ale 
cotului înapoi. Causa pentru care luxaţiunile complecte sunt mult mai 
rari este, căpe lîngă ligamentul lateral extern care prin el însuși e mai pu- 
ternic și întărit prin tendonul scurtului supinator, se mai adaogă și pre- 
sența mușchiului anconeii. Una din inserțiunile acestui muşchii se face 
la epicondil, d'acolo plecând în jos și în afară, trece pe d'asupra ca- 
pului radiului, pentru a se opri pe faţa posteridră Și superidră a cubitului. 
Din acâsta resultă, că deschiderea articulației în partea sa externă e 
forte grei de obținut. De aceia și luxațiunea complectă e și mai rară.
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Dinsa nu se obţine de cât atunci, când individul după ce a cădut și 

'și-a produs luxațiunea incomplectă, să rămâe încă sub acțiunea violenței 
traumatice care să fie destulde mare. Atunci capul radiului va apăsa cu 

putere pe tendonul anconeului. Dacă reușesce a-l deslipi, atunci dinsul 

trece cu totul înnapoiul condilului, iar vîrful apofisei coronoide se 

aș€dă în cavitatea olecranienă. Luxaţiunea complectă e efectuată. 
In resumat. In luxațiunea incomplectă nu avem de cât ruperea li- 

gamentului lateral intern și o porțiune din capsula anteridră. In luxa- 

țiunea complectă avem nu numai ruperea tuturor ligamentelor articulare 

dar și desinserțiuni de mușchi. Acesta e și cuvîntul că nisce asemenea 

desinserțiuni mai tot-d'a-una se complică de fracturi, fie din partea cu- 
bitului, a radiului, sait a trocleei și condilului umeral. Acesta e cuvîn- 

tul pentru care asemenea luxaţiuni se reduc cu greiă, iar une-ori de loc. 

Causa este că între suprafeţele articulare adesea se înterpun fragmente 

os6se, porţiuni de tendâne rupte, sai mărgini din capsula articulară 

sfăşiată. 

II. Mai există şi alte teorii asupra mecanisniului luxaţiilor antebra- 

țului înapoi. În prima linie avem teoria lui Malgaigne numită și /zozza 
torsiunei. După acest autor, a cărui teorie a durat pînă în ultimul timp, 

se susținea că luxațiunea cotului înapoi se produce prin aplicarea unei 

violențe exteriâre surprindând antebraţul în semi-flexiune, și împingen- 

du-l în afară. Ligamentul intern fiind întins la extrem se rupe. Interve- 
nind o mișcare de torsiune a antebraţului înăuntru aduce succesiv a- 

pofisa coronoidă dedesubtul și înapoia trocleei umerale. 
In fine mai putem reaminti și teoria lui Jean Louis Petit. El sus- 

ţinea că flexiunea forțată a antebraţului pe braț putea produce o luxație 

înapoi. Următorea observațiune dată de Weber și reprodusă de toți au- 

torii pare a fi favorabilă acestei teorii: Un elev în farmacie voind să-și 

arate puterea, și-a oferit brațul întins unuia din camaradii sei, pentru ca 

să-l flexeze. Acesta neputând reuși, în desexperare şi plin de ciudă, dădu 

o puternică lovitură de pumn pe extremitatea inferidră și internă a bra- 

țului, puind în acelaș timp antebraţul în flexiune. Luxaţiunea sa produs 

imediat. 

Terminăm cu acâstă chestiune prin opiniunea omisă de Fleaubert. 

După diînsul o lovitură puternică, aplicată direct pe fața postericră a 

umărului, membrul fiind în extensiune și fix, pote încă produce o lu- 

xaţiune înapoi, prin împingerea forțată înainte şi eşirea osului prin cap- 

sula anteridră ruptă. ! 

Cât privesce mecanismul luxaţiunilor înapoi și înăuntru ori înapoi 

şi în afară, acestea nu ai un mecanism special. Ele resultă din direcţi-
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unea ce imprimă lovitura exteridră 6selor antebraţului Juxate înapoi. In adever, dacă violența lucrâză mai cu putere de dinăuntru în afară sati în sensul contrarii, 6sele antebraţului luxate deja înapoi, se vor dirige către regiunea internă sa externă a umărului, aședându-se în sensul opus de aplicarea loviturei. Ast-fel vom avea luxaţiuni înapoi și înăuntru Sau vice-versa înapoi şi în afară. 

Simtomele şi diagnosticul luxaţiunilor înapoi ale antebrajului. 

Aceștea ne oferă semne ce constatăm prin aspect şi prin palpaţie. Ceia-ce' ne isbesce de-o-dată vederea, este o deformaţiune a cotului luxat în raport cu cel sănătos. Acestă deformație constă în presența 

  

'Fig. 91. — Atitudinea membrului superior în luxaţia cotului înapoi, 

unei ridicături pe fața dorsală și alta pe cea anteridră a cotului. Din acesta va resulta o crescere a diametrului antero-posterior a articulației. Acestă crescere- o constatăm prin măsurarea cu compasul lui Veber. Dinsa ne va da o mărime de câte-va m. m. dacă nu chiar c. m. Privind articulațiunea prin fața sa posteridră vedem o ridicătură 
*
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fârte pronunțată. Dinsa cu atât mai mult se exagereză cu cât căutăm 

a flexa antebraţul pe braţ; din contră, se micșoreză și chiar are ten- 

dința a dispare în timpul extensiunei. Ridicătura e formată de apofisa 

olecranienă. De la acestă ridicătură plâcă o cârdă consistentă dar re- 

laxată., Dinsa este tendonul tricepsului. Acest tendon din causa ridicărei 

olecranului se găsesce în stare de -relaxare. El formeză o depresiune 

imediat d'asupra virfului olecranien luând aspectul unei suprafeţe con- 

cave (albie). In laturile acestei excavațiuni. se găsesce câte-o depresi- 

siune. Aspectul ce ia membrul în urma acestei deformări e representat 

în fig. 91 luată din clinicile lui Albert. 

Pe faţa anteriră constatăm o altă ridicătură ososă, Acâsta este 

extremitatea inferidră a umărului. Dacă individul e prea musculos, atunci 

numai simțim acea ridicătură, ea este ascunsă de mușchii brachialul 

anterior şi bicepsul. 

II). Examenul prin palpație. Dacă luxația nu e însoțită de o 

prea mare tumefacție, vom constata următrele : Pe fața anteridră 

extremitatea umerului cu diferitele sale inegalităţi date de condili, 

troclee, epitroclee, etc. Faptul important și pe care se baseză diag- 

nosticul diferenţial cu o fractură a extremităţei infericre a umerului, este 

că acestă ridicătură os6să, în luxaţie, se află de dedesubtul indoiturei 

(plica) cotului; pe când fiind vorba de o tractură a extremităței inferidre 

a umtrului, fragmentul superior, care și el -proemineză pe partea ante- 

ri6ră a cotului, pe lingă aceia că dinsul nu va oferi o formă așa de 

regulată ca epifisa, va fi tot-d'a-una așezat Wasupra plicei cotului. 

Intr'o luxaţie, flexiunea antebraţului pe braț e imposibilă, - Acâsta 

din causa durerilor și a obstacolului ce oferă epifisa umărului aflată 

înainte. In fractura extremităței inferidre a umărului lucrul se pote ob- 

ține ușor..Din contră, mișcarea de extensiune a antebraţului e mai u- 

şâră în luxaţie. Ea face să micșoreze proeminența os6să formată de 

olecran. In fractura extremităței inferidre a umerului extensiunea :ante- 

braţului e forte durerâsă. Și chiar dacă o obținem, tumora ossă din 

partea posteridră a cotului se măresce, prin faptul proeminenţei frag- 

mentului inferior. In fine când constatăm și mișcări de lateralitate în 

articulaţie, atunci acest fenomen asociat cu cele-l'alte decide la sigur de 

presența luxațiunei cotului. Este ştiut în adevăr din anatomie, că în- 

bucarea 6selor articulației cotului este așa de perfectă, în cât nu per- 

mite absolut nici-o altă mişcare de cât cea de. flexiune și extensiune. 

Când dar fixănd bine braţul, vom reuși a obține mișcări de lateralitate 

în cot, impingând antebraţul afară și înăuntru, acâsta ne arată sati o 

rupere a ligamentelor articulare şi deci o luxaţie, sait o întindere or
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distrugere a acestor ligamente printrun proces morbid special, al cărui tip e representat prin tumora albă ajunsă în ultimul sei grad. 
Dar punctul cel mai principal. care formeză semnul patognomo- nic al luxaţiilor cotului înapoi și prin care se şi deosebesce de fractura extremităței inferidre a ume&rului este următorul : Acest semn dat de Nelaton se baseză pe starea normală a situaţiunei vîrfului olecranului în raport cu epicondilul și epitroclea. Iată-l: antebraţul se află în exten- siune. Tragem o linie transversală, care să reunâscă epicondilul cu epi- troclea. Acestă linie trece drept și prin virful olecranului. Deci aceste trei puncte osâse se găsesc pe același plan orizontal. In luxaţiunea co- tului înapoi, lesne constatăm că virful olecranului trece d'asupra acestei linii cu 1—2 sati mai multe c. m., după cum luxaţiunea va fi com- plectă eaii incomplectă. In fractura extremităței inferidre a umărului, or cât de mare ar fi analogia cu o luxațiune, dinsa se va deosebi prin aceia, că virful olecranului își -păstreză posițiunea sa normală. El nu va trece peste linia bituberositară. Dar mai avem un semn. Olecranul nu numai că e în acelaș plan orizontal cu cele două tuberosități umerale, dar își păstreză acest raport și în planul vertical. In adevăr, să punem cotul și antebraţul pe masă. Antebraţul însă se va rezema pe margina sa cubitală și va face un unghii drept cu cotul. Dacă acum tragem o linie verticală de la un condil la altul, acestă linie va trece constant și în mod tangențial prin faţa superidră a virfului olecranului. Acest lucru nul vom mai găsi, având a face cu o luxaţie. Aci virful olecranului va 

fi mai mult sau mai puțin înapoi, după cum luxaţia va fi complectă 
sai incomplectă. 

IV). Scurtarea membrului. Dinsa ne va arăta că distanța luată pe membrul bolnav de la virful acromionului la olecran, va fi mai mică ca aceia a membrului sănătos. Și iarăși, distanța luată de la epicondil și epitroclee la apofisele stiloide a extremităților inferidre ale radiului și cubitului, va fi de asemenea mai mică ca acelea din partea corespon- dentă. Cu alte cuvinte, atât braţul cât și antebraţul vor avea o lungime mai mică ca cele din partea sănătâsă. 
V). Mai există încăun semn, asupra căruia insistă fârte mult Tillaux. 

Acest semn e bazat pe faptul următor. În starea normală, axa brațului cu axa antebraţului se întâlnesce fârte aprope de articulație, sai mai bine dis de plica cotului. In luxaţie e invers. Deci, dacă aședăm cele două antebraţe intr'o posiţiune identică, vedem că axele brațului și an- tebraţului nu se încrucișeză în acelaș punct. Incrucișarea se face pe un plan mult mai jos în membrul luxat de cât acel din partea opusă, care e sănătos, și anume în dreptul pătrimei superisre a antebraţului luxat,
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iar nu în dreptul articulației, ca în starea normală. Lucrul se vede clar 

în următorele două figuri date de Tillaux. 

  

Tig. 92. — Intersecţiunea axelor antebraţului cu braţul în stare normală 

şi în cas de luxaţie a cotului înapoi. 

VI). In fine, pentru a complecta vom spune, că atitudinea mem- 

brului în luxațiune este acea a semiflexiunei cu o eiiormă deformaţiune 

înapoi, representată prin proeminenţa apofisei olecraniene. , 

Relativ la acestă deformațiune a cotului, Richet cu drept cuvînt 
şi în mod fârte logic a atras atențiunea asupra unui fapt de mare im- 

portanță clinică. Cu cât intr'o luxaţiune a cotului înapoi, deformațiunea 

produsă de olecran va fi mai mare, cu atât luxaţiunea e mai ușcră. Ea 

e incomplectă. Vice-versa, cu cât acestă deformațiune e mai mică, ne- 

atrăgând chiar atenţiunea, cu atât luxațiunea e mai dificilă. Ea e -oom- 

plectă în cel mai înalt grad. 

Din cele ce am arătat la mecanismul şi anatomia luxaţiunilor co- 

tului înapoi cu sub-varietăţile în afară sai înăuntru, diagnosticul lor nu 

va fi grei de stabilit. Vom căuta a ne da sâma şi a recunâsce situa- 

țiunea extremităților articulare în luxaţiunea cotului înapoi. De aci vom 

deduce printr'o explorațiune metodică locul ce ocupă aceste extremități,
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relativ cu diferite puncte ale epifiselor umerale. Se înțelege de la sine, că simptomele pot să varieze, dar totuși el& vor conserva tipul propriă luxaţiunilor înapoi. i i | a 
Dacă acum voim a fi și mai preciși, pentru a arăta gradul în care 

se află sub varietățile de luxaţiuni înapoi, fie înăuntru saă în afară, nu avem de cât să facem următârea mensurațiune. In starea normală, vir- 
- ful olecranului, de și situat pe acelaș plan orizontal și vertical cu epi- troclea și epicondilul, nu se află însă situat drept în mijlocul acestor 
epifise, ci mai apropiat de epitroclee cu 1—11;, c. m. Deci cu cât vâr- 
ful va fi mai apropiat sai mai depărtat de epitroclee cu atât varieta- 
tea luxaţiunei cotului înapoi va fi internă saă externă. 

Odată cu stabilirea diagnosticului va trebui să spunem, dacă lu- 
xaţia e simplă sait complicată de fracturi diverse a unora din cele trei 
6se, ce formeză articulația; dacă există complicațiuni de ruperi muscu- 
lare, vase, nervi, etc. Dar asupra acestor lucrări e de prisos a insista, 
fiind deja studiate. 

Punctul cel mai grei şi pâte imposibil une-ori de diagnosticat, 
este a deosebi fracturele intra-articulare ale cotului de luxaţiuni, pre- 
cum și a afirma, dacă concomitent cu o luxaţie avem și fractura troclei 
umerale, a unuia din condili, a apofisei coronoide a cubitului, etc. etc. 
Nu ajungem aci, de cât printr'un examen f6rte minuţios și punând în 
joc tâte cunoscințele ce am căpătat din studiile anteribre. In casuri de 
tumefacțiune mare a regiunei, or-ce silință adesea e zădarnică. Vom sta 
deci în expectativă până la momentul oportun. 

Tratamentul luraţiunilor înapoi. Singurul tratament e reducerea. 
Și cu atât mai repede trebue redusă o luxaţie a cotului, cu cât nici o 
articulație nu are o mai mai mare tendință către anchilosă ca dina. 

In afară de presenţa diferitelor fracturi ce însoțesc acestă luxaţie, 
precum a olecranului, coronoidei, troclei, condilului, etc., și cari lesne 
pot contracta aderențe și a transforma luxaţia în ireductibilă, mai 
avem alte fenomene ce se petrec în acestă articulaţie. Ele constitue cel 
mai puternic cuvent de a interveni cât mat repede. Intre acestea cele 
mai principale sunt: 

a) Retracţiunea mușchilor peri-articulari. Ei nu se mărginesce nu- 
mai în a se scurta. Ce e mai grav, avem că în-grosimea tendânelor lor, 
transformate în țesut fibros adult, se desvoltă adevărate 6se sezamoide. 
Ele interpunându-se între suprafețele articulare, luxaţia devine cu totul 
ireductibilă. Malgaigne e cel d'intâi care a arătat acest lucru, producân- 
du-se în grosimea fibrelor profunde a mușchiului brachial anterior. Dar 
Și însuşi capsula articulară ruptă, e supusă unui asemenea proces. Dinsa
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tormeză o adevărată carapace os6să destul de întinsă. Acesta fixând în 
mod solid epifisia umă&rală, suprimă or-ce mișcare în articulaţie. 

b). Reconstituirea ligamentelor laterale rupte. Acest lucru pus mai! 

ales în evidență de Faraboeuf e de cea mai mare importanță. Osele 

antebraţului dislocate pe umăr rămân acoperite de extremitatea liberă 

a ligamentelor deja rupte. Dar cu timpul aceste ligamente se cicatri- 

sâză pe capetele os6se. Ele devin mai scurte dar în acelaș timp mult 

mai puternice, grație desvoltărei de fășii fibrose și grâse. De aci resultă, 

că 6sele luxate sunt așa de puternic fixate în posițiunea lor vici6să, în 

cât resistă or-cărei forțe, în scopul de a le degaja. 

c). Dar pe măsură ce timpul trece pe atât obstacole şi mai mari, 

cu adevărat invincibile, se produc. Aceştia constaii pe de o parte în 

crearea de noi cavităţi articulare anormale, iar pe de alta în ştergerea, 

adică distrugerea celor vechi, celor normale. Ast-fel, în punctele de con- 

tact a apofisei coronoide pe troclea, iar a capului radial pe condil, sau 

văzut excavaţiuni semăn€nd cu nisce cavități articulare, destinate a primi 

extremitățile 6selor luxate. Pe de altă parte, restul epifisei umerale ră- 

mâne atrofiat. Dar în timpul acesta, adevăratele suprafețe articulare, pre- 

cum e cavitatea sigmoidă a cubitului şi cupula radiului, se şterg din ce 

în ce mai mult. Ele se atrofiază treptat, saă se acoperă cu producțiuni 

fibrâse pînă ce numai rămâne nimic din suprafața lor articulară. 

In asemenea condițiuni or-ce încercare de reducere e imposibilă, 

ba putem zice zadarnică. Chiar admițând că am obținut reducerea, dinsa 

însă na va servi la nimic. De ce? Pentru că în casul acesta, conform 

pțeceptei chirurgicale, 6sele perzându-și dreptul de domiciliu, numai gă-- 

see condiţiunile normale pentru a fi restabilite în posițiunea lor primi- 

tivă. Iatădar pentru ce luxaţiunile cotului trebuesc reduse cât mai curend. 

In casuri recente şi fără complicațiuni de interpunere de lam- 

bouri din capsulă saă ligamente, reducerea luxațiilor cotului se obține 

forte uşor. 

In regulă generală trebue să adormim bolnavul. Cel puțin ei nică- 

odată n'am procedat la reducerea or-cărei luxaţiuni fără cloroformisare. 

Avantagiul e enorm. Pe lîngă că scutim bolnavul de niște dureri a- 

troce, obţinem și o resoluție complectă a mușchilor ce se găsesc într'o 

contracţiune violentă, quasi tetanică. Prin cloroform deci, toți mușchii a- 

ceștia relaxându-se, luxaţia se reduce adesea aprâpe de la sine. 

Metda cea mai bună pentru reducerea luxaţiunei cotului înapoi 

este aceia, care ar avea de scop să degajeze apofisa coronoidă de scri- 

petul troclcei, iar capul radiului de condil. Odată acest lucru obținut 

reducerea se obţine de la sine. Acâsta cel puţin pentru luxațiunea in- 

complectă. Dar prin ce procedei putem atinge acest scop?
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Vechii autori se mărgineaă pur și simplu a face tracțiuni simple în axa membrului. Un ajutor apucă cu mâinele de p:mn saă antebraţ, iar un altul de braţ și trag în mod lent şi progresiv. De sigur acest procedeii nu e cel mai rațional. Cu tote acestea de multe ori reușesce. Noi., îm mai multe rînduri, am redus luxațiuni ale cotului prin acest mijloc. Este adevărat însă, că tot-d'a-una bolnavul a fost complect cloroformisat. In casul acesta de anestesie profundă, reducerea adesea devine o jucărie şi reușesce prin ori-ce tentativă. 

  

Fig 93. Reducerea luxaţiei cotului înapoi după metâda lui Astley Cooper. 

Procedeul lui Dessault constă în a îmbrățișa fața antericră a bra- țului cu ambele mâini. In timpul când exercităm tracțiunea, aplicăm cele dou& police pe virful olecranului și executăm asupra lui o presiune cău- tând a-l împinge înainte. Cu acesta nu facem de cât să înlesnim şi mai mult deslipirea apofisei coronoide de troclee Și să obținem ast-fel maj repede ceia-ce ne propunem în procedeul prin tracțiune. 
“Mai există un alt procedei a lui Astley Cooper numit de leziune sai basculă. Met6da personală a acestui autor o găsim descrisă în Ha- milton. Bolnavul trebue așezat pe un scaun. Ccirurgul își pune genuchiul la partea internă a cotului în plica articulară. EI apucă solid pumnul bolnavului și flexeză membrul. In același timp dinsul apasă pe radiă și , cubit cu genuchiul și caută ca să depărteze aceste 6se de umăr și să
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degajeze apofisa eoronoidă de cavitătea olecranienă. În timp ce acestă 
presiune e făcută cu genuchiul, braţul trebue să fie fârte mult flexat, dar 
încet. Reducțiunea se obţine fârte repede. 

Fig. 93 ne arată posiţiunea chirurgului și modul de reducere al 
luxaţiei. 

Albert în clinicele sale recomandă următârele două metâde pe 
cari le reproducem : 

[). Metoda de iperextensiune a ni Roser. Plecat de la acest prin- 
cipiă că o reducere rațională trebue să fie basată pe mecanismul chiar 
al luxaţiei, Roser pune mai întâiti antebraţul în extensiune forțată și în 
urmă îl flexeză. Ce se întîmplă? Când punem pe un schelet 6sele în 
posițiunea ce ele iai în casuri de luxaţiune, găsim (fig. 94) că apofisa 
coronoidă a cubitului agățată în foseta olecranienă este care împiedică 

  

Fig. 94. — Situaţia 6selor cotului în luxaţia înapoi. Apofisa coronoidă angajată în 
cavitatea olecranienă. 

antebraţul de a se coboră, când tragem pur şi simplu de el. Când însă 
punem antebraţul în extensiune forțată, ast-fel ca să formeze cu brațul 
un unghii deschis inapoi, precum arată figura 95. apofisa coronoidă se 
degajează, iar vîrful olecranului nu are de cât să alunece puțin în jos 
pentru a atinge punctul în care el se găsesce în extensiunea maximă 
din starea normală. Dacă în acest moment executăm repede o mișcare 

  

Fig. 95. — Degajarea apofisei coronoide. 

de flexiune, cavitatea sigmoidă pâte să îmbrăţișeze troclea pe din 
jos, iar cubitul să devie la locul săi normal ; radiul îl urmeză în acestă 
mișcare. Cu acâstă metâdă nu avem trebuință de extensiune, nici de 
contra extensiune. Un singur artificii este necesar. El constă în aceia 
că în momentul când chirurgul trece de la iperextensiune la flexiune, 
un ajutor să împingă virful olecranului în jos. Experienţa a arătat că 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 13
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ruperea părților moi din partea flexiunei articulației, ruperea nervului 

median în particular nu este de temut. Manopera copşinde deci iper- 

extensiunea urmată de flexiune precum se vede în fig. 96. 

  

Fig. 96. — Reducerea luxaţici cotului înapoi după metâda lui Roser. 

II): Metăda de d:stractiune a îmi Dumreicher, este basată pe prin- 
cipiul următor: In pătrimea de flexiune în care se găsesce articulațiunea 
luxată, marginea anteriră a apofisei coronoide ar trebui să fie pogorită 
aprâpe cu două centimetre pentru a ajunge dincolo de punctul cel mai 
inferior al troclei. Dar dacă flexăm antebraţul în unghiă drept, precum 
arată figura 97, marginea anteridră a apofisei coronoide nu se mai gă- 

sesce de cât la câte-va m. m. dasupra mărginei inferidre a troclei, şi 
acestă diferență dispare ușor printro tracțiune care deplaseză antebraţul 
fexat în direcțiunea axei brațului. Odată apofisa coronoidă adusă sub 
punctul cel mai inferior al trsclei, este suficient o extensiune repede 
pentru a reduce cubitul; radiul urmeză de el însuși cubitul. 

Reducţiunea după acestă metâdă se face în modul următor: Bol- 
navul e culcat pe masă. Un şervet trecut sub axilă este apucat de un 
ajutor, care se așâză înapoia bolnavului și face contra-extensie; un a- 
jutor apucă brațul bolnavului, pe care îl imobilisâză pe cât va putea mai 
bine. Chirurgul în6dă cele două capete ale unui şervet şi aplică ansa
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ast-fel formată pe antebraţul flexat în unghiit drept imediat dedesubtu 

cotului. Pe când cu o mână el trage de ansă, cu cea-laltă aduce în 

nivelul pumnului antebraţul, pe care îl fixeză spre a împedica extensiu- 

  

Fig. 97. — Raportul 6setor în flexiunea în unghii drept. 

nea în tracțiune. Indată ce simte că olecranul s'a degajat, pune antebraţul 
la extensiune cu ajutorul mânei, care ţine pumnul. Este bine ca în timpul 

  
Fig. 98. — Reducerea luxaţiunci cotului înapoi prin procedeul lui Dumreicher. 

extensiunei să tragem în axa brațului. Pentru a ne convinge că redu- 
cerea e făcută, e destul a flexa antebraţul în unghiii ascuțit; dacă reușim, 

luxația e redusă. Manopera coprinde prin urmare, flexiunea în unghii
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drept, tracțiunea în axa braţului, extensiunea și flexiunea, ast-fel precum 
arată fig. 98. 

Dar când luxaţiunea, în urma diferitelor complicațiuni ce am arătat, 
devine ireductibilă, noi credem că e de prisos a recurge la mijlâcele de 
forță, representate prin mufle, mașina lui Jarvis, sai a lui Collin. Adesea 
cu mijlâcele acestea mărim complicaţiunile: prin ele determinăm fracturi 
a diferitelor 6se, ruperea tegumentelor și pote chiar a vaselor. 

Cel mai bun mijloc în asemenea casuri, este a recurge d'adreptul 
la artrotomie, deschidend articulația prin fața sa posteridră. Prin artro- 
tomie, privind cu ochii și pipăind cu degetul, putem mai lesne ridica 
obstacolul ce se opune reducerei. . 

lar dacă precum se întîmplă une-ori, nici prin acesta nu reușim 
a restabili lucrurile în starea lor normală, atunci nu ne rămâne de cât 
rezecția. Ea va fi totală, ridicând adică câte trele epifise ale 6selor ar- 
ticulaţiei; sai parțială numită şi sempi-azticulară. Prin acesta din urmă, ne 
mărginim numai în ridicarea epifisei umerale, osele antebraţului  r&mân 
intacte. Intrun cas fârte rebel de luxaţie a cotului, și unde mijlăcele de 
forță nu mi-ai reușit, am intervenit cu succes făcând rezecția cotului. 
Pe acel timp aveam ca şef de clinică pe d-nul Dr. Duma. Reproduc aci 
observațiunea întregă precum o găsesc scrisă de internul serviciului pe 
foia bolnavului. Importanţa. acestei observațiuni este mai ales din punc- 
tul de vedere al alterațiunilor profunde, ce s'aii determinat într'un timp 
fârte scurt, adică numai după 20 dile de la accident. 

OBSERVAȚIA. — Pacientul sin Marin Coman, intră în servicii în diua de 17 Iunie 1894 cu o luxaţie complectă a antebraţului drept. Individul, de profesie dulgher, a cădut după o scară înaltă de 21/, metri, sprijinindu-se pc mână. 
După 3 ore de la accident, se produce o cchimosă pe marginca intern ăa co- tului, care repede sc tumefiază. Mișcările devin imposibile, degetele amorţesc, aşa 

că le mișcă cu marc greutate, 
După 20 dile umflătura și echimosele dispar; durcrea descresce din di în di, aşa că în celc din urmă, bolnavul: se plinge numai de jena în mişcări, Acestă im- potență funcțională îl decide a intra în spital, 
Starea presentă. Prin inspecţiune se observă că membrul superior drept e fârte mult în flexiune (anţebraţ pe braţ). Cotul arc o formă globulbsă, comparat cu cel sănătos; plica cotului dispăruță. La faţa posteridră se simte prin tegumente două proeminențe os6se şi imediat d'asupra lor o depresiune. 
Recomandând bolnavului a face mișcarea dc flexiune a antebraţului pe braţ, sc vede înapoi o cârdă întinsă, care se pierde în sus pe musculatura brațului (ten- donul tricepsului). 
Tot în acestă posiţiune se vede pe fața antcri6ră o altă cârdă, care se pre- lungesce în jos pe mușchiul lungul supinator. Cu ocasia acestei mișcări, bolnavul suferă o durere constantă la mijlocul plicei cotului. Circonferenţa cotului drept e
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de 24 c. m. și a celui sănătos e de 22 c. m. Mergând cu mâna pe braţ de sus în 
jos, găsim la mijlocul 'plicei cotului o extremitate os6să, gr6să, neregulată și ime- 
diat de desubtul ci cădem într'o depresiune. Mergând acum pe fața posteridră a an- 
tebrațului de jos în sus, dăm de două extremităţi osâse, fârte proeminente, cari se 
pot vedea și cu ochii. Imediat d'asupra lor cădem într'o depresiune, Aceste extre- 
mităță os6se sunt separate una de alta printr'un interval de 3 c. m. (la cel sănătos 
distanta e de 5 c. m.). 

„Aceste extremități sunt împinse înăuntru şi în sus, Virful olecranului se află 

cam la 21/, c. m. dasupra epicondilului, iar capul radiului la 11, c. m. d'asupra 

condilului. Mergând cu mâna pe marginea externă a brațului spre antebraț, că- 

dem de desubtul umerului pe părți moi şi nu pe os, cum se întîmplă la cel sănă- 

tos, ceia-ce probâză încă o dată deplasarea radiului înăuntru. Nu se observă prin 

inspecţie o diferenţă de lungime. Măsurând însă de la epicondilul drept la apifisa 

stiloidă radială, găsim 24 c. m., pe când la stînga e de 25 c.m. 

Mișcările de flexiune şi extensiune ale antebraţului pe braţ sunt limitate, mai 

uș6re, contrar cu mișcările de la mâna stîngă. 

26 Junie. Neputându-sc obține reducerea prin nici un procedei, se decide 

operația. Bolnavul complect anestesiat. Fac o incisie pe partea posteridră a cotului 

în lungime de 8 c. m. Tai tendonul tricepsului şi intru în noua articulaţie. Aci gă- 

sesc extremitățile os6se deformate. 

Cavitatea olecranienă dispărută prin crescerea țesutului osos. Dînsa era com- | 
plect ştersă. Cavitatea coronoidă asemenea fârte micșorată. Apofisa coronoidă atro- 
fiată. Vîrful săi dispărut şi aşedat în scripătul umărului, Extremitatea inferidră a 
umEruiui deformată, cupula radiului formmase o adeverată cavitate articulară în ex- 
tremitatea inferidră a umerului. Epicondilul și cpitroclea complect deformate. 

S'a desfăcut cu răzuşa periostul şi s'a resecat cu ferăstrăul din umăr vre-o 
5 c. m. iar din extremităţile superidre alc 6selor antebraţului câte 1 c. m. 

Sa făcut emostasa, s'aii închis părțile moi şi manșonul periostie prin puncte 
de sutură, sati pus două tuburi de dren şi s'a făcut pansamentul şi un bandaj 
gipsat. 

27 Iunie. Bolnavul agitat, are temperatura de 334. Un edem al mâneci apare. 
30 Îunte. Temperatura fiind 38% se desface pansamentul. Se găsesce antebra- 

țul edemaţiat. Se desfac câte-va puncte de sutură, se schimbă tuburile de drenaj 
şi se introduc altele ca să funcționeze bine, Se spală cavitatea cu sublimat și apoi 
cu acid fenic 10% și cu creolină. Se pansâză din noă. Se face o injecție cu clor- 
idrat de chinină 1/7 și sera, având temperatura 40, i sc aplică un gram de chinină 
în doi supositori. 

7 Juhie. Se desface pansamentul. Sc pun puncte de foc profunde în jurul ar- 
ticulaţici. Se spală cu sublimat 10/j, acid fenic 10 %9 și creolină și apoi se aplică 
un noi pansament. 

30 August. Bolnavul ese complect vindecat. Articulația cotului are tote miş- 

cările normale, afară de extensia complectă. 

Braţul cu antebraţul form6ză un unghiii obtus de 170 aproximativ, în ex- 

tensia cea mai forțată pe care o execută.



Luxaţiunea cotului înainte.” 

Este mult mai rară ca cea precedentă. Hippocrate consideră a- 
câstă luxaţie ca forma cea mai gravă. ]. L. Petit susțiunea că dinsa 
e imposibil a se produce fără fractura concomitentă a olecranului. 
Descrierea acestei luxaţii se calkeză întocmai după luxațiunea înapoi. 
Dar atât mecanismnl cât și simptomele vor fi inverse. 

Pentru producerea sa se cere, după cum a arătat Malgaigne, ca in- 

dividul să cadă pe cot, antebraţul fiind flexat. Saii, aflat în acestă po- 
siție, o lovitură puternică să se aplice direct și cu violență pe faţa poste- 
ri6ră a cubitului, or invers pe fața anteriâră a brațului. In asemenea 
circumstanțe, 6sele antebraţului după ce prealabil ligamentele și capsula 
articulară s'aii rupt, trec înainte și în sus aședându-se pe epifisa umă- 
rului. Se descrie și aci o luxație incomplectă și alta complectă. Este 
incomplectă când vîrful olecranului se opresce pe porțiunea cea mai de- 
clivă a troclei. In luxația complectă 6sele antebraţului încalecă cu totul 

epifisa umărului. Olecranul se aședă cu fața sea posteridră pe adîncătura 

coronoidienă, iar capul radiului pe condilul umărului. 

Diagnosticul se stabilesce pe diformația membrului şi pe consta- 

tarea înapoiul cotului a epifisei umerale. Aci vom recunosce cavitatea 

olecranienă, și tâte cele-lalte ridicături os6se. Inainte pe faţa anteridră, 

vom găsi presența 6selor antebraţului cu caracterele lor clasice. In partea 

  

    

Fig. 99. -— Luxaţie completă a cotului înainte (personală). 

internă a articulației vom simţi conturul şi forma olecranului, iar în partea 
externă capul radiului aședat d'asupra condilului. Membrul va fi în semi- 
flexiune ușsră. Antebraţul cu brațul face un unghiă ascuţit, aprâpe drept.



Câte-odată membrul este în extensiune. Semnul cel mai principal al 

acestor luxaţii, cel puţin în cea incomplectă, este, după Albert, lungimea 

membrului. În adevăr, acest semn neputându-se găsi nici într'o altă le- 
ziune a articulației cotului, urmeza că el trebue considerat ca un semn 

patognomonic. Fig. 99 ne arată o luxație complectă a cotului inainte. 

Tratamentul constă în tracțiune, presând în acelaș timp pe ole- 

cran, împingendu-l înainte. Când degajarea s'a obținut, atunci printr'o 

mișcare de basculă representată printr'o flexiune a antebraţului pe braț, 

vom reduce luxaţia readucând olecranul înapoi. 

Luxaţiunile escepționale ale cotului. 

Acestea fiind excesiv de rari, se descriti mai mult teoreticesce de 

cât din observațiunile practice. De aceia aprope nu ne vom opri asupra 

lor, mărginindu-ne pur și simplu a le enumăra. Ast-fel: 

D). Luzașiunile laterale ale corului. Se presupune că aci vîrtul olecra- 

nului, de și r&mâind în planul orizontal şi vertical al epicondilului și 

epitrocleci, totuşi cubitul pâte părăsi suprafața articulară a trocleei, înain- 

tând în afară sai înăuntru, trăgend or împingend în acelaș timp şi ra- 

diul după sine. Deci, în luxaţia de exemplu în afară, .cavitatea olecra- 

nienă părăsesce troclea umărului, trecând sub condil, iar cupula radiu- 

lui, părăsind condilul, vine sub epicondil. Acesta ar fi Iprazia înafară 

încomplectă acotului. 

In cea complectă lucrul e împins și mai departe, adică: cavita- 

tea olecranului remâne cu totul înafară, sub epicondil, iar capul radiu- 

lui trece d'asupra umărului. 

In luzafiunile înăuntru acelaş lucru se petrece, dar invers. Cavi- 

tatea olecranului părăsind troclea, se așeză sub epitroclee, iar capul ra-.. 

diului de sub condil trece sub troclee. Când însă luxaţia e cu totul 

complectă, atunci capul radiului vine sub epitroclee, pe când cavitatea 

olecranului rămâne cu totul fără nici o conexiune cu articulaţia. 

Nu e de trebuință a ne opri asupra simptomelor și diagnosticului. 

El se va baza pe constatarea, ușor de făcut, a extremităței umărului 

și epifiselor antebraţul. Singurul lucru delicat va fi, să ne convingem 

dacă în adevăr virful olecranului se găsește în planul vertical și orizon- 

tal al tuberosităţilor interne şi externe ale umărului. Numai ast-fel putem 

conchide la o luxaţie înăuntru sai în afară. In casul contrarii! va fi 

vorba de luxaţia înapoi cu sub-varietatea de înăuntru or în afară, ceia ce 

de alt-fel mai tot-d'a-una așa și este, după majoritatea autorilor.



Zuxaţiunile divergente ale cotului. 

Prin acesta se înțelege luxaţiunile ambelor 6se ale antebraţului pe 

braţ, dar ocupând planuri diferite. Când cubitul e luxat înapoi iar ra- 

diul înainte, se numesce /zxafie divergentă antero-posteridră. Când din 

contra cubitul e luxat înăuntru, iar radiul în afară, luxaţia se numesce 

divergentă transversă. Mecanismul lor e obscur. Tot-d'a-una aceste luxa- 

țiuni formeză o variantă a celor clasice, dar unde violența exteridră e 

excesiv de mare. Atunci troclea, sai chiar întrega epifisă umerală se 

vâră ca un cui între cele dou€ se ale antebraţului, pe cari le luxâză 

în sens diferit. 

$ IV. Bolele inflamatorii şi organice ale cotului. 

Flegmonul cotului este o afecțiune fârte importantă atât din causa 

frecuenței cât și a patogeniei sale. Se scie că între pielea feței posteri- 

6re a articulației cotului și tendonul tricepsului există un țesut celular 

cu puțină grăsime. EI însă conține în grosimea sa o bursă sai pungă 

serosă numită bursa rezro-olecranenă. Acestă pungă adesea se trans- 

formă într'o igromă acută sai cronică și chiar într'o igromă cu bâbe or 

grăunțe riziforme. Igroma acută se desvoltă pe cale indirectă în urma 

  

Fig. 100. — Model de igromă acută a cotului. 

unei limfangite plecată de la degete, mână sâti antebraţ. Pe cale di- 
rectă vine în urma plăgilor şi contusiunilor aplicate pe faţa posteridră 
a cotului. Se mai observă igrome cronice la individi cu anume profe- 
siuni ca biurocraţi, etc., cari supun regiunea la dese frecări. Iarăşi ble- 
noragia dă une-ori nascere unei igrome acute.
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Acestă afecțiune se recunâsce forte ușor prin sediul și forma sa 

clasică. In perisda acută putem întrebuința revulsivele. Ajunsă însă în 

stare cronică şi mai ales când păreții sei sunt prea îngroșați, putem 

recurge la extirparea sa totală și reunirea imediată a plăgei. 

In fig. 100 din Albert avem un exemplu de igromă acută a co- 

tului. 

Când însă acâstă bursă (pungă) se rupe, saii că conținutul stii 

iese prin păreți, resultatul e că produce o inflamație a țesutului celular 

retro și periarticular. El de ordinar dă nascere unui flegmon difus. A- 

cesta se pote întinde pe tâtă suprafața internă a brațului mergend chiar 

pînă în regiunea pectorală. Forma acesta se observă când inflamaţia 

ocupă regiunea anteriră a cotului. Extensiunea flegmonului pînă în 

axilă se datoresce, după Denu6, graţie laxităţei țesutului celular ce în- 

conjâră teca de care e provădută artera umerală. Ajuns în axilă, el pote 

lua o extensiune retrogradă copleșind antebraţul. Când flegmonul ocupă 

de la început fața posteridră a cotului, el pote după Denucă, să des- 

chidă ușor articulația determinând necrâsa sa. În casul acesta termi- 

națiunea adesea e fatală, cu atât mai mult că articulaţia umplându-se cu 

puroiti, individul în general e și diatesic în special albuminuric, diabetic 

etc. Se întîmplă însă din norocire, ca acest flegmon să r&mâe limitat 

numai la cot. Am observat mai multe asemenea casuri. Printro inter- 

venţie seri6să, individul se vindecă. Şi nu pot în deajuns a recomanda 

deschiderea flegmonului prin termocauter și aplicarea de numerâse 

puncte de foc pe părțile dinprejur cuprinse de limfangite. Prin ele am 

obținut frumse succese în casurile cele mai desperate. In vol. I şi Il 

e pe larg descris acestă metodă care 'mi aparține. 

Mai există încă o varietate de flegmon al cotului.' Acesta e con- 

secutiv unci adenite sai inflamație a ganglionului supra-epitrocleen. EI 

e de ordinar resultatul inoculaţiunilor septice a degetelor, mânei, sai 

antebraţului. Acest flegmon, prin sediul s&ă la partea supero internă 

a cotului şi prin mai mica sa tendință la extensie, se deosebesce de a- 

cela zl bursei, situat la partea posteridră și medie a cotului. In plus, 

o adenită septică se însoțesce de o impăstare difusă a braţului şi fe- 

nomene generale grave, stând în legătură cu natura agentului inoculat. 

In fine, pe lingă aceste două varietăți mai avem un flegmon venit de 

la antebraț, care în definitiv nu e de cât o extensiune a acestuia. 

In resumat, în faţa unui flegmon al cotului trebue să stabilim dacă 

dinsul aparţine bursei serâse, ganglionului cpitroclean sait extensiunei simple 

a unui flegmon al mânei sai antebraţului. Contra tuturor acestor fleg- 

mâne nu avem de cât două mijlâce. La început adică în peri6da infla- 

matorie, vom uza de băile prelungite antiseptice şi aplicără de puncte
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fine de foc pe tâtă regiunea cuprinsă de inflamație difusă, quasi lim- 
fangitică. Iar când puroiul s'a colectat, nu ne rămâne de cât deschiderea 
largă antiseptică. Vom fi reservaţi în privința pronosticului, mai ales dacă 
asupra individului constatăm o bâlă diatezică ca diabet, albuminurie, al- 
coolism, etc. bâle cari predispun la extensiunea r&ului, favdrisând gan- 
grena, iar cu dinsa septicemia, care în mod fatal une-ori pote periclita 
viața bolnavului. 

$ V. Artritele cotului. 

Nu ne vom opri a descrie tâte varietățile de artrite. Ne propunem a insista mai mult asupra artritei tuberculâse, r&mânând a da semnele patognomice și diferenţiale a celor-l'alte, când vom vorbi de diagnosticul sei. Dar chiar şi asupra acesteia vom trece peste chsstiunile generale, cari sunt pe larg descrise în Vol. II la Cap. Tuberculosă. 
Artrita cotului oferă același tip ca și aceia a genuchiului saă a articulaţiunei coxo-femorale. In adever, procesul morbid pote să încâpă din sinoviala articulației sai din părțile osose. Dar acestă din urmă formă e mult mai frecuentă. In adevăr, după o statistică a lui Kânig . din 52 de casuri numai de 10 ori artrita a avut forma sinovială, restul ocupând succesiv âsele articulației. 
Sa constatat iarăși că dintre cele trei se ale articulației cubitul este cel mai des atins. Și încă un fapt important: procesul începe în dreptul articulațiunei radio-cubitală superidră. Și lucrul curios, capul ra- diului s'a găsit cel mai rar atins de tuberculosă, de și încă odată lezi- unea începe din articulațiunea sa cu cubitul. Ast-fel fiind s'a pus între- barea : pentru-ce tuberculosa cotului se desvoltă la partea externă a ar- ticulaţiei, și pentru-ce atunci extremitatea superidră a radiului, în spe- cial cupula sa, nici-o-dată nu e atinsă de tuberculosă, cel puţin în mod primitiv ? 

Trebue să menționăm că tumora albă a cotului forte rar recu- n6sce drept causă un traumatism. Ea se desvoltă în mod insidios și în special la individi cu anume profesiuni, cari cer manipulări dese şi di- verse ale antebraţului, precum sunt croitorii, pietrari, pianiștii, etc. Se scie însă că dintre tâte inișcările cotului, acelea de pronație și supinaţie sunt mai frecuente, nu numai în anumite profesiuni, dar chiar și în viaţa comună. Dar centrul acestor mișcări se concentrâză tocmai în articula- țiunea radio-cubitală supericră. Cavitatea sizmoidă a cubitului însă, având o suprafață mai mică în taport cu capul radial, dinsa este care suportă tote aceste micro-traumatisme Tepresentate prin frecările multiple, ce se petrec în fie-care moment. Și dacă lucrul stă ast-fel, noi scim din patologia
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generală că desvoltarea bacilului tuberculosei e mai mare acolo unde 
contusiunile sunt mai dese. Deci, în casul nostru, cavitatea sigmoidă în 
urma multiplelor mișcări de pronaţie și supinaţie fiind într'o continuă 
frecare, dinsa va oferi cel mai plăcut aşternut bacilului. Iată dar pentru. 
ce tuberculosa își începe aci cariera sa, și iată pentru ce în perida ini- 
țială a bolei, în acest punct, adică în articulația radio-cubitală superidră, 
situată la partea externă a cotului se manifestă durerea la presiune, 
care formeză unul din semnele patognomonice a tumorei albe a cotului. 

Cât privesce integritatea radiului la început, acesta se explică de 
la sine, prin faptul că primitiv cubitul este care sufere tâte frecările, și 
deci el va fi mai întâi copleșit, iar radiul mult mai târdiă prin inocula- 
țiune secundară. 

Remâne dar înțeles că în tumora albă a cotului, olecranul este cel 
dîntâiu care e copleșit de tuberculosă, iar apoi consecutiv radiul și 
extremitatea umerală. 

Diafisele acestor se sunt fârte rar atinse. Cu tote acestea s'a gă- 
sit în diafisa umerală mari focare tuberculâse, osui fiind transformat pe 
o mare distanță într'o cojă subțire și plină de măduvă difluentă galbenă. 

Când tuberculosa începe prin membrana sinovială, putem constata 
dou& lucruri: une-ori acestă sinovială devine cu totul sclerâsă și nu gă- 
sim absolut nici o urmă de fungosități. Tâte părţile moi precum și li- 
gamente.e sunt uscate, înțepenite şi cel mult, dacă există pe unul sai 
doue puncte ale cubitului câte un focar tuberculos, și acesta e atonic. 
Alte dăți din contra, membrana sinovială repede se acopere de un: nu- 
mer considerabil de fongosități de diferite forme şi prelungiri. Ele nu în- 
târdie a străbate în părțile vecine, copleșind și infiltrâdu-se între liga- 
mente, aponevrose, mușchi, etc. 

Din cunoscința acestor leziuni anatomo-patologice resultă trei forme 
clinice de tumori albe ale cotului. O formă uscată, fongăsă Şi Supurată 
sati osdsă. 

Simptomele. “Tuiiora albă a cotului, conformându-se tipului ori- 
cărei desvoltări de tuberculosă, își anunță existența sa în mod tăcut, 
fără sgomot. Excepțiune la acâsta face forma uscată. Aci individul e 
cuprins de dureri fârte mari, une-ori continue, alte dăți intermitente, 
exasperesându-se în timpul dilei pentru a se atenua nâptea. In cele-l'alte 
forme însă, repetăm, evoluțiunea bâlei începe prin o obosclă a mem- 
brului, printr'o 6re-care jenă şi lipsă de dexteritate în mână. Croitoriă, 
pianiștii, sai individi cu diferite profesiuni cari cer lucrul manual, se 
simt obosiţi și chiar siliți a întrerupe lucrul din causa unei jene, sai 
Chiar a unei dureri. După cât-va timp fenomenele cresc și atunci or- 
ganul bolnav oferă tipul clasic al bâlei.
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Numai în forma uscată a tumorei albe regiunea cotului rămâne atrofiată ca și cum pielea ar fi lipită de os. In forma fungssă din con- tra, cotul tinde din ce în ce a căpăta un valum mai mare, iar depre- siunile și ridicăturile osâse se şterg, grație desvoltărei și copleșirei fun- gosităților intra-articulare.. 

In forma osâsă, detformațiunea, cel puțin la început, nu este așa de pronunțată. Dinsa vine mai târdiă, atunci când gomele tuberculâse își varsă produsul lor în interiorul articulației. 
In acestă formă durerile nu sunt așa de violente ca în cea uscată. Ele se manifestă mai mult prin presiune în special la apofisa olecranienă și mai cu semă în articulațiunea radio-cubitală Ssuperidră, după cum am arătat. 

Când tumora albă a cotului a ajuns în a doua formă a sa, care e caracterisată prin deformațiunea cotului și subțiimea brațului și ante- brațului, cari par cu atât maj atrofiați, cu cât cotul e mai tumefiat, bol- navul dă o atitudine membrului sti, care _resultă din următârele con- siderațiuni anatomice arătate de Bonnet. | 
În adever, acest autor a arătat: ]) că cea mai mare distensiune, ce pote lua sinoviala cotului, este când membrul e pus în stare de flexiune a antebraţului unită cu o pronațiune forţată. Iată dar pentru-ce bolna- vul, pentru a evita durerile, își va pune membrul în mod instinctiv în acestă posiţiune. Dar cu timpul dinsa se va exagera și mai mult prin retracțiunea hbicepsului și a brachialului anterior, precum și a celor- lalți mușchi peri-articulari. 

II). Sinoviala articulară presintă punctul s&ă mai slab înapoi. Inainte dinsa e acoperită de marea masă musculară epitrocleenă, plus tendânele brachialului anterior și ale bicepsulni. Pe de altă parte în laturi, există ligamente destul de resistente, ce nu permit sinovialei a se întinde în aceste puncte. Deci, distensiunea sinovialei prin lichidele și fungosităţile articulare, își va avea sediul în partea posteridră a cotului și în special de fie-care margine a tendonului tricepsului, 
In fine, în a treia periddă, numită de Supurațiune, distrugerile de- vin colosale. Fungosităţile ca și abcesele osâse caută a-și face loc în afară, perforând tegumentele în anume puncte. 
In forma fongâsă traiectele fistulose apar întâi în jurul olecranu- lui. Ele perforâză partea cea mai subțire a sinovialei acolo unde ea părăsesce partea posteridră a umerului pentru a se reflecta pe triceps și olecran. Dar cu timpul, capsula fiind distrusă la partea anteridră, aceste fon- gosități formâză o ridicătură sub brachialul anterior și biceps, dând na- scere la aceleaşi fistule. Jar când ligamentele sunt distruse, fongosităţile apar și în părțile laterale, infiltrându-se Și copleșind mușchii la distanţe
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mari. Putem ast-fel întilni traiecte fistulâse până la terţul inferior al brațului și superior al antebraţului. Acelaş lucru vom dice de forma os6să, căci dacă la început traiectul apare în latura externă a cotului, adică în dreptul articulațiunei radio-cubitală superidră, mai târdiă pro- cesul tuberculos copleșind olecranul, diafisa cubitului, a radiului, pre- cum și a umărului, aceste traecte îşi întind orificiile lor la distanţe colosale. 

In acâstă periddă de abolițiune complectă a funcțiunei membrului, de deformaţiune, de distrugere de ligamente ce se însoțesc de o mo- bilitate anormală în cot, bolnavul de și în prada durerilor și a unei murdării indescriptibile, causată prin scurgere de puroi, de lichid san- guinolent și chiar de eşirea unor părticele și chiar secuestre os6se, to- tuși nu oferă nici o ascensiune termică. 
In adevăr, clinica a arătat că osteo-artrita tubercul6să chiar în ul- tima sa peri6dă, este apiretică; şi că numai când se adaugă o infecţiune secundară, atunci numai apare o stare febrilă. 
Precum însă adăogărea unor noui microbi peste acela al tubercu- losci este mult facilitată prin existența atâtor orificii deschise, lesne în- țelegem cum ascensiunea termică pâte să însoțâscă asâstă tumoră albă, mai ales când bolnavul e neglijat. 
In fine, pentru a încheia cu simptomatologia, trebue să nu pierdem din vedere unul din semnele cele mai importante. Dinsul constă în presența unui ganglion epitroclean saă chiar axilar, ce mai tot-d'a-una însoțesce tumora albă a cotului. 
Diagnosticul. Nu-i nimic mai ușor de cât a recunâsce o tumoră albă a cotului, ajunsă în ultima sa peri6dă. 
Există Gre-cari dificultăți la început, mai ales pentru a sci cu ce anume formă avem aface, adică fi-va dinsa uscată, fongâsă ori osâsă? Nu avem pentru acesta nici-un criterii, afară pote, de modul evoluţiunei bdlei, asupra căruia deja am insistat. 
Iarăşi dificultăți se presintă când e vorba de etatea individului, In imensa majoritate a casurilor, un copil pînă la 15 ani, plângându-se de dureri în cot și însoţindu-se de fenomenele și deformațiunile descrise, putem afirma că ne aflăm în fața unei tumori albe, mai ales când şi cele-lalte antecedente ereditare şi personale, coroboreză în favârea unei diateze tuberculâse. Nu va fi însă tot ast-fei când aceleași fenomene vor aparține unui individ adult. Aci, bslele constituționale fiind în apo- geul lor, suntem siliți a ne gândi la posibilitatea altor genuri de artrite, Nu ne vom opri asupra artritei sifilice a cotului; dînsa este excesiv de rară, şi se observă mai des la genuchiă. 
Cu tâte acestea, vom examina cu de-a-măruntul pe bolnav pentru
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a descoperi și alte stigmate ale sifilisului, ce sar afla în regiuni deose- 
bite; Vom lua în considerațiune elementul durere, care dacă există, va 
fi mult mai pronunțat n6ptea în cas de sifilis. Și în fine, trebue să scim 
că, o tumoră albă sifilitică fie în peri6da cea mai înaintată, nu se va 
însoți de acele traecte fistulâse multiple şi de acel puroi fetid în care, 
prin pipăire, vom descoperi pulberi os6se ca în cea tuberculesă. Sunt 
însă casuri mixte sai ibride, unde există asociaţiunea tuberculosei cu a 
sifilisului. Atunci dificultățile sunt fârte mari, dacă nu chiar imposibile. 

Tot la adult am putea să ne gândim la o artrită reumatismală, 
deşi casul e rar, locul de elecţiune fiind genuchiul. Afară de acesta, bol- 

-navul ar începe scena printrun atac de reumatism. Fenomenele vor fi 
mult mai alarmante și generale, iar nu insidiâse și locale. In fine, ca- 
racteristica reumatismului este a descoperi mai multe articulaţiuni ce 
vor fi atinse. Aci mai mult ca în sifilis, o artrită reumatică mai nici-o- 
dată nu supureză: ea repede tinde la anchilosă. Fenomen este cu totul 
invers cu tendința tumorei albe de a merge către supurație și distrugere. 

Cu artrita blenoragică lucrul e mai greii de deosebit. Apropierea 
este destul de pronunțată între dinsa și tumora albă, în special cu cea 
uscată şi fongosă. Vom examina fârte de aprâpe organele genitale ale 
bolnavului, pentru a ne convinge de existența unci blenosagii acute ori 
cronică. Afară de acâsta, o artrită blenoragică va apare în mod brusc 
și cu o evoluțiune repede, invers ca cea tuberculâsă. 

In tote aceste genuri de artrite, pe lingă studiul complect al ante- 
cedentelor și modul aparițiunei bâlei, nu vom constata în nici una acele 
semne clasice ce aparțin tumorei albe. In special, sediul durerilor pre- 
cum şi existența ganglionului epitroclean și axilar, sunt semne patog- 
nomonice a tuberculosei cotului, de cari cele-lalte sunt lipsite. 

Dacă individul va fi în peri6da adolescenţei, ne-ar fi permis să ne 
gândim la posibilitatea unei osteomielite, deși după legea stabilită de 
Ollier, activitatea cartilagelor de conjugaţiune pentru membrul superior 
este excentrică articulaţiunei cotului; cu alte cuvinte, osteo-mielita se în- 
tilnesce la extremitatea superidră a brațului și inferidră a antebraţului, 
iar nu în jurul articulațiunei cotului. Dar chiar de am presupune acâsta, 
osteo-mielita își are aparițiunea sa clasică. Ea se însoțesce de fenomene 
generale grave, ca una ce este de natura infecți6să; tuberculosa din 
contra, începe ca bslă locală; și ori-cât ar fi de înaintată în perida sa, 
fenomenele generale lipsesc. 

Tumora albă nu este apanajul numai al persânelor tinere și a- 
dulte, ci și al celor bătrâni. La aceştia, ne vom gândi la aceleași 
posibilități de artrite ca și la adulți. In plus, se va adăoga ideia unor 
neoplasme os6se, a unui reumatism cronic, a unei artrite defor-



mante sai uscată, precum și a unei artrite de origină nervâsă tabe- 
tică. Un sarcom al scheletului se va caracterisa prin mersul repede, 
printr'o tumefacțiune localisată în osul atins, şi prin acea scurgere icho- 
rosă, acea paliditate caracteristică de fâie mortă a individului, prin a- 
cele emoragii și acea ulceraţiune vastă și cu mărginile resfrînte în afară, 
când b6la e ajunsă în ultima sa peri6dă. Dar tâte acestea nu vor avea 
nici-o asemănare cu produsele unei tumori albe. Presenţa ganglionilor 
axilari vor fi iarăși cu totul diferiți de ai osteo-artritei tuberculbse. Ei 
nu vor avea nici volumul, nici tăria, nici neregularitatea acelora a unei 
infe cțiuni neoplasice. 

Reumatismul cronic e rar monoarticular. Caracteristica, sa este 
de a fi simetric. In ori-ce cas tumefacția extremităților os6se simetrice, 
lipsa de fungosități și mai ales de supuraţiuni și traecte fistulâse, ne vor 
permite diagnosticul diferențial. 

- Cât privesce artritele tabetice și cele deformante uscate, trimetem 
pe cititor la afecțiunile genuchiului, unde se găsesc pe larg descrise. 

Sar mai putea la rigâre ridica chestiunea unui diagnostic diferen- 
țial într'o artrită tuberculdsă a cotului incipientă și existenţa unor lezi- 
uni consecutive unei entorse mai mult sai mat puțin veche. Chestiunea 
acesta este forte importantă mai cu deosebire ca principii general, ca 
doctrină. Este în adevăr pe deplin demonstrat în sciință, că nimic nu 
favoriseză desvoltarea mai ușoră a tuberculosei de cât traumatismul, fie 
el în mare, saii representat prin acele mici frecări funcţionale sati profe- 
sionale, cărora li sai dat numele de microtraumatisme. Noi nu presu- 
punem casul când. am fi chemați imediat după accident. Aci, în adevăr, 
nu avem să respundem dacă e vorba de o tuberculosă saă entorsă, 
căci acesta ar fi o copilărie. In acest cas trebue să răspundem, dacă 
în urma unei căderi saii contusiuni individul e coprins de cotorsă, de 
fractura diferitelor ridicături ale cpifiselor osâse ale cotului, pe cari deja 
le-am studiat, saă chiar de o luxaţie, iar nici de cum de o tuberculosă. 
Dar când a trecut un dre-care timp de la accident și bolnavul se plinge 
de dureri în articulație, atunci ne va fi de mare tolos cunoscința deplină 
a antecedentelor bolnavului. Dacă timpul nu e prea depărtat de epoca 
accidentului, putem încă recunâsce leziunile proprii ale entorselor. Se scie, 
că acestă atecțiune într'o mișcare forțată de extensiune a antebraţului 
pe braț dă nascere de obicei, unei ruperi a branchialului anterior la 
2—3 c.m. d'asupra inserțiunei cubitale, a ligamentului anterior și chiar a 
ligamentelor laterale, dacă antebraţul ajunge să facă cu brațul un un- 
ghid de 120—-130 grade deschis înapoi. Intro abducție forțată a ante- 
brațului întins pe braţ, ligamentul intern este smuls, iar cel anterior rupt 
într'o întindere variabilă; la individi tineri putem observa chiar fractura
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prin sdrobirea gâtului radiului. Acesta chiar constitue adevărata entorză 
clasică. Adducţia forțată aduce mai adesea o fractură a extremităței 
inferidre a umerului, produșă prin tracțiuni exercitate pe os, prin liga- 
mentul lateral extern și mușchii care se înseră la epicondil. (Le Dentu). 

Prin urmare, examinând cu atenție, dificultate nu va fi a recunâsce 
entorsa prin determinarea punctelor durerâse în nivelul epitrocleei și 
măi ales a unei largi echimose situate la partea internă a cotului Și a- 
vend forma de evantaiă. Dar fiind chemaţi mult mai târdii, atunci când 
semnele patognomice ale entorsei ai dispărut, putem să ne întrebăm 
dacă nu cum-va ne aflăm în fața unei tuberculose uscate a cotului. 

De aceia vom fi cu mare luare aminte asupra antecedentelor. 
Lucrul în adevăr e de mare importanță. Ast-fel, dacă suntem siguri de 
relicatele unei entorse putem recomanda un masaj rațional. Acesta însă 
ar fi o crimă dacă nu am recunâsce tuberculosa. Nimic nu e mai de- 
testabil de cât masajul în tumorile albe. Dar tâte acestea le-am retevat 
închipuindu-ne că ne aflăm în perisda cea mai inițială a bâlei. In ade- 
ver, în peri6da de confirmare și de distrugere, tuberculosa cotului, după 
cum am arătat, nu numai că nu are asemănare cu entorsa, dar nici cu 
ori-care altă bâlă de ori-ce natură ar fi. Singurul lucru ce ne rămâne este 
a arăta că genesa acestei tumore albe a cotului, recunâsce o veche en- 
torsă. 

Tratamentul. Vom căuta în prima linie a asigura condițiunile igie- 
nice și buna hrană a bolnavului. In casul de a bănui presenţa sifilisului 
putem încerca un tratament specific, dar fără a pierde un timp prea 
mare. 

Există două metâde în tratarea tumorei albe, una pe care o nu- 
mim zscată și alta sângerândă. 

Metdda uscată se pste aplica atât cât și organul e uscat, voim să 
dicem atât cât articulaţia e simplu tumefiată, fără perforaţiuni sai mai 
bine dis traecte fistulâse. 

In acest din urmă cas, alt mijloc nu e de cât intervenţiunea pur 
chirurgicală, representată prin a7zrofonie, arfrectomie sat resecție. 

In imensa majoritate a casurilor, prin repaus obţinut cu un ban- 
dagiit inamovibil și aplicare de revulsive, în special puncte de foc, nu 
numai că oprim răul în mersul s&ă, dar putem ajunge chiar la o vinde- 
care definitivă. Singura preocupare este, a da membrului o atitudine 
convenabilă, pentru a servi intru cât-va la îndeplinirea unor funcțiuni. 
Acestă atitudine este o flexiune în unghiii drept a antebraţului pe braţ. 
Dinsa, pe lângă alinarea durerilor, moderarea inflamației și opunerea la 
o luxaţie a radiului înapoi, este singura ankilosă ce pote permite bol- 
navului a-și duce lingura la gură și a se putea chiar peptena, plus cele
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alte benificii ce lesne se pot prevede. De un lucru caută să fim pre- 
veniți și anume, că în fața unei tumori albe, chiar incipiente, trebue să 
ne grăbim a aședa membrul în posițiunea favorabilă de care am vor- 
bit. Trebue să scim că din tâte articulațiunile, nici una nu are o pre- 
disposițiune de a se anchilosa cu o mat mare iuțelă ca aceia a cotului. 
Acesta se datoresce faptului, că suprafețele articulare ale acestei arti- 
culațiuni sunt fârte intim unite între ele. De aci și rezultă, că dînsa nu 
e capabilă de cât de mișcări de flexiune și extensiune. Prin urmare, 
incă odată repetăm, membrul nu trebue lăsat câtuși de puţin liber, dacă 
nu voim a ne găsi în fața unei anchilose rectiline. Iar când lucrurile sunt 
prea înainatte, sub nici un cuvînt nu vom practica amputația brațului. Cu pre- 
cauțiunile antiseptice și metâda sub periostică a lui Ollier, resecţia co- 
tului dă cele mai frumâse resultate. Dinsa conservă bolnavului aprâpe 
tote mișcările, mai puţin cele laterale. 

Dar ce e mai mult, resecția cotului are marele beneficiă că se 
pote aplica și la copii. In adevăr, după legea crescerei fisiologice a 6se- 
lor, stabilită de Ollier, punctele de osificație pentru membul Superior 
se depărteză de cot. Deci nu e pericol de o scurtare mare. Învers se 
petrec lucrurile la membrele inferire. Aci, cartilagele de conjugaţiune 
sunt în jurul genuchiului. 

Cât pentru îngrijirile ultericre, este de preferat, dacă resecţia s'a 
făcut pentru o tumoră albă, a pune membrul într'o imobilisare absolută 
în atitudinea sus arătată. Vom căuta a 6bține o anchilosă, de cât a pro- 
voca o neartrosă, căci în speranța obţinerei unor mișcări, putem favorisa 
recidiva, ceia-ce de sigur n'ar dori nici chirurgul nici bolnavul. Cu to- tul alt-fel va fi însă, când resecţia a fost făcută pentru o artrită trau- 
matică, fractură traumatică sat prin armă de foc, etc. Aci vom căuta cu ori-ce preț a lupta contra 'anchilosei. Deci fârte repede după operaţie 
vom imprima mișcări în membru, și la rigâre vom aplica o extensie 
continuă spre a depărta osele între ele, asigurând âst-fel conservarea 
mișcărilor de extensie și flexiune. 

* Diformităţile cotului 

Luxaţiunile congenitate complecte sai numai ale radiulut sunt târte rari. Ele se însoțesc și de alte diformități precum și de oprirea în des- 
voltare a 6selor ce constitue articulaţia. Se descrie și aci ca și pentru 
picior, un cot Valgus și Varus după cum antebraţul este aședat în ad- 
ducție sati abducţie în raport cu umărul. -: 

Nisce asemenea diformități resultă și din fracturile intra-articulare saii a extremităței inferiâre a umărului. 'Tot în acestă categorie de de- 
Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală: 14
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formaţiuni âccidentale intră cicatrițele vici6se consecutive ârsurilor, pte- 
cum şi anchilosele cotului în urma contracturei bicepsului saă a tumo- 
rei albe. 

Aceste anchilose sunt osâse sai fibrâse. Cele mai rele sunt an- 
chilosele rectiline, căci pun membrul în condițiuni fârte limitate de a 
putea fi întrebuințat. Singură cloroformisarea pote decide dacă anchi- 
losa e adevărată ori falșă. Vom căuta tot-d'a-una a pune membrul între 
extensiune şi flexiune, recurgend în casuri extreme la resecția cotului. 

Pentru ankilosa cotului trimetem la aceia a genuchiului. 
. 

CHESTIONAR. 

Definiţiunea regiunci cotului din punctul de vedere clinic. -Li- 
mitele sale. , . . ..,. . Pag. 

1). Predisposiţiile cotului a leziunile traumatice. Consecințele venc- 
secţiilor. Complicaţiunile traumatismelor cotului. Tratamentul lor. 

II). Fracturile cotului. Definiţie şi diviziune. 
Fractura epitroclei. -Cause. Predisposiţii Fractura epicondiului 

Mecanism . 

Fractura extremităței inferidre a umărului. Mecanismul prin smul- 
gere. Fractura sus condilienă, Fractura în T și în Y. Deplasarea prag 
mentelor. ..... .. 

Fractura extr.-sup. a &selor. antebraţului. Fractura capului ra- 
diului. Deplasări. Fractura longitudinală saă verticală, fractură trans- 
versă. Fractura extr. sup. a cubitului. Sediul. . . ÎR 
Fractura olecranului. Cause. Fracturi directe, indirecte şi prin con- 
tracție musculară. Fractura vîrfului şi a bazei, Depărtarea fragmentelor. 
Pronosticul cu privire ia consolidare. Desbaterile asupra tratamentului 

II]). Zuxogziile cotului, Luxaţii isolate și simultanate. Luxaţia ca- 
pului radial înainte, înapoi, înafară şi în jos. Mecanismul. Denuc6, 
Pingaud, Denys, Streubel. Simptome. 

Luxaţia isolată a cubitului. Cause, opinia autorilor. , 
IV). Luxaţiunile cotului înapoi. Divisiuni, varietăți. Mecanism. Anato- 

mie patologică. Teoria actuală prin dublu mecanism de iperextensiune 
şi flexiunea în afară. Teoria torsiunei sati a lui Malgaigne. Teoria lui 
|. L. Petit. Teoria lui Flaubert, Pentru ce luxaţiile complecte înapoi 
sunt rari? Simptome. Ce se constată prin vedere și tact? Semnul lui 
Nelaton. Semnul lui Tillaux. Semnul lui Richet. Tratamentul. Metâda 
ordinară. Met6da lui Astley Cooper. Metoda lui Rosr şi Dumreicher 
Causa pentru care o luxaţie a cotului trebue repede redusă. 

Luxaţia cotului înainte. Causa. Anatomia patologică. Mecanism. 

> 
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Luxaţiile laterale şi divergente ale cotul. . . „2 193-200 V). Flegmonul cotului. Patogenie. Forme. Mecanismul extensiunei sale în axilă. .. 
„» 200-202 VI). Artritele cotului.. Tumora albă, Etiologie. Mecanism. Sediul pri- mitiv în articulația radio-cubitală superidră. Teoria. Formele clinice ale 

tumorei albe uscată, fongâsă şi supurată saă osâsă, Simptomele. Di- 
ferite stadiuri. Atitudinea membrului. Locul unde apar la început tra- ectele fistul6se. Rațiunea lor. Diagnosticul diferenţial cu cele-Talte fe- 
luri de artrite, blenoragică, sifilitică, reumatismială, uscată, tabetică, etc. Diagnosticul cu eforsa cotului. Tratamentul. Metoda uscată şi sângerândă. ee > 202-208 Diformitățile cotului, , aaa» 909-910 

CAP. VI. 

B6lele brațului. 

Regiunea braţului se întinde de la două laturi de degete d'asupra plicei sai indoiturei cotului pină la limita inferiră a scobiturei axilare. 

$ 1. Lesiunile traumatice ale brâţului. | 

Ele ai de particular că, tegumentele fiind fârte mobile în acestă regiune, iar țesutul celular abondent, epanșamentele sanguine pot face un pelerinaj forte depărtat. Ast-fel, în contusiunile um&rului, echimosele pot ajunge pînă la cot şi vice-versa, de la cot pînă în axilă. Tot din acestă causă, plăgile prin instrument tăios vor oferi o depăriare e- normă a marginilor sale, graţie retractilităței pielei. Când plaga va fi profundă și mușchii interesați, aceștia, în afară de triceps, se vor re- tracta cu o putere fârte mare din causa lungimei și neaderenţei lor de os. 

Nu avem trebuință a insista asupra diverselor complicațiuni a plă- gilor, în special cele prin instrument tăetor. In adever, putem avea des- chiderea artere umerale, secțiuni de trunchiuri nervâse, rupturi de muşchi. etc., dar tâte aceste se păsese pe larg descrise în Vol. II. 
Cât privesce limfangitele și flegmonul brațului, ele sunt mai tot- da-una consecutive propagărei acestor procese morbide fie de la mână (limfangită), fie de la antebraţ sai cot (flegmonele).



Anevrismele arterei umerale. 

Anevrismele arteriale simple sunt mai tot-d'a-una de natură trau- 

matică. Chrisp din 551 anevrisme spontanate de la tâte arterele, nu a 

găsit de cât un singur cas de anevrism spontanat al umeralei. După 
Follin nu există în sciință de cât 15 saui 20 exemple de aceste anevrisme. 

Sediul anevrismelor traumatice a umeralei e mai ales la plica co- 

tului, din causa venesecţiilor saă a luptelor în duel. 

Simptomele sunt proprii ori-cărui anevrism. Aci însă tumora pote 

să ia o desvoltare câte-o-dată enormă, și cu tendință de a se ridica în 

sus. Acâsta provine din causa flexiunei antebraţului pe braț ce-și dă 

bolnavul. Tumora cu modul acesta fiind mereă împinsă în sus, pote să 
ajungă chiar pînă la axilă. 

O particularitate a acestor anevrisme este că, în urma unor com- 

presiuni directe, tumora se micșoreză gradat, putând chiar să dispară. 

Acesta se explică prin presența numerâselor anastomose ce posedă 

regiunea. Prin tote aceste vase sângele pote cu înlesnire să intre, 

în timpul când exercităm presiuni pe tumoră. Dar tocmai acest be- 

neficiă aparent constitue o dificultate și chiar imposibilitate de vin- 

decarea anevrismului prin compresiune indirectă. In adevăr, anevrismul 

se pâte reproduce, grație acelorași anastomose. Pe lîngă acesta, com- 

presiunea la distanță mai devine dificilă și din causa vecinătăţei nervu- 

lui median și brachialul cutanat intern. Dinșii neputendu-se evita, vor fi 

comprimați în același timp cu artera. De aci va resulta la dureri și 

furnicături insuportabile. La alții, în special la 6meni musculoși, bicep- 

sul având un volum prea mare, împedică | compresiunea arterei. De a- 

ceia de multe ori suntem nevoiți a recurge la legătura arterei axilare 
şi chiar a subclavierei, care încă nu împedică recidiva, 

Mai sigur ar fi tratamentul prin met6da veche saii a lui Antylus. 

Dinsa constă în extirparea sacului și legătura celor două capete arteri- 
ale sus și jos. 

Cât privesce anevrismele arterioso-venose, acestea iarăşi nu sunt 

rari. Ele se desvoltă în aceleaşi condițiuni ca și cele arteriale. 

În timpul domniei venesecţiilor, aceste anevrisme erai excesiv de 

frecuente. Ele serviai chiar ca model de descriere. Aceste anevrisme 
pot să aibă comunicațiunea între arteră și vena mediană basilică, alte 

dăţi între arteră și venele profunde, sai în fine, comunicațiunea există 

în același timp şi între venele profunde și superficiale. Acesta de sigur 

coniribue mult la întunecarea diagnosticului.
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Prognosticul e mai puțin grav, din causă că aceste anevrisme: pot 
fi suportate un timp îndelungat. 

Singurul tratament când tumora e mare și împedică funcțiunea 
membrului, este extirparea complectă a sacului. 

$ II Fractura umerului. 

Umă&rul și femurul aă tost tot-d'a-una luați ca tip în descrierea fracturilor în general. Aceste 6se prin situațiunea și conformaţiunea lor, ai putut oferi exemple de fracturi din cele mai clasice, cari aă servit 
ca tip în descrierea celor-l'alte 6se. 

Osul umeral este format dintrun corp sai diafisă și cu două extre- mități sai epifise. Fracturile sale coprind deci trei mari clase: frac- fura corpului sai a diafisei și fractura extremităților. 
Noi în acest capitol ne vom ocupa numai de prima categorie. Fractura extremităței inferisre am studiato la regiunea cotului; acelea a extremităților superire le vom studia în capitolul următor. 

Fractura corpului sau diafisei osului umeral. 

Sub numele de fracturi ale diafisci se înțeleg acelea cuprinse în următârea limită. Ele încep de la inserțiunea mușchiului marelui pectoral în sus, şi a lungului supinator în jos. Cu alte cuvinte, sediul lor e coprins între spațiul aflat la trei laturi de deget -d'asupra în- doiturei cotului pînă la limita păretului anterior al axilei. 
Aceste fracturi se observă fârte des la adulți. Causa ar fică viaţa e fârte activă în acâstă epocă. Individii sunt expuși la o mulțime de accidente în urma diverselor lor profesiuni. După etatea de 30 ani, fracturile devin mai rari, iar la bătrâni sunt excepționale. Bruns admite că copiii de la 1-10 ani dati contingentul cel mai mare de aceste fracturi, Se susține însă de alții, că la dinșii se produce fractura extremităței inferidre a u- merului, iar nu a diafisei, 

In majoritatea casurilor, fracturile corpului umeral sunt de causă directă, precum lovituri de ciomag, trecerea unei râte de trăsuri, apli- carea de diferiți corpi grei, etc. Un individ puternic pote să determine unui adversar o fractură a diafisei umărului, chiar cu o lovitură de pumn. 
| 

Fracturile indirecte se observă mai rar. Ele vin în urma unei că- deri pe palma mânei, membrul fiind în extensiune. Se mai pâte observa și într'o cădere pe cotul flexat. Osul umeral prins ast-fel între putere representată prin greutatea corpului și resistență — solul, va ceda în
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punctul cel mai slab. Acest punct la bătrâni, se află în extremitatea 

superidră, la copii în cea inferidră, iar la adulți în diafisă. 

Fracturile indirecte prin contracfrunea musculară nu sunt cu totul 

rari. Din contra, Giirtl din 85 de fracturi de acest gen a găsit 57 pe 

umăr, 15 pe femur, 8 la gambă și 5 la antebraț. Ele se produc printr'o 

proecțiune bruscă a brațului. Acesta e faptul când aruncăm cu violență 

în sus o piatră, o minge; când lovim cu furie pe o persână cu palma, 

sati trosnim cu putere un biciii. etc. și mai ales când lovim, după cum 

se dice, în sec. Fenomenul se produce ast-fel: în momentul unei ase- 

menea proecțiuni violente, deltoidul se contractă în mod puternic și fi- 

xeză solid partea superidră a osului. Atunci braţul se rupe întocmai 

precum se rupe o vergea, pe care ținându-o solid de un cap&t, lovim cu 

putere cu cel-l'alt capăt în aer, (Double). Iarăşi fracturi prin contracţi- 

une musculară se produc când individii fac scrimă, când ne luptăm 

căutând a trînti pe adversar în genuchi, când voim a ne urca pe un 

zid, scară, prăjină, etc. In momentul unui acces de epilepsie iarăși s'a 

observat fracturi prin contracțiuni musculare. In tâte aceste situațiuni, 
brațul găsindu-se într'o iperextensiune, mușchii se pot coniracta cu 

violență și să determine fracturi. 

Dar pe lîngă aceste fracturi, unde după cum vedem, se cere des- 

voltarea unei forțe destul de însemnată, sunt altele, cari se produc cu 

cea mai mare ușurință și în circumstanțe cu totul extraordinare. 

Ast-fel sunt persâne cari își rup brațul voind să ridice o carte, 

să pue o haină în cuiii, să se închee la nasturi, să ia o carte din bi- 

bliotecă, sati întorcându-se în patul de culcare. Toţi aceștia însă sunt 

individi diatesico-cașectici în cel mai înalt grad. Eî sunt sifiliticii, can- 

ceroși, ataxicii, etc. etc. Despre dînșii pe larg am vorbit în Vol. i. 

Fracturile lor intră în clasa fracturelor spontanate sati patologice. 

Tot aci puteni menţiona un gen de fracturi provocate în timpul 

facerei. Ele recunosc drept causă iarăși o contracțiune musculară. Casurile 
observate, mai tote ai avut ca sediii extremitatea superidră a umerului. 

Găsim în Hamilton dou& observaţiuni: una a-lui Lăwenhardt, care a 

arătat că fractura fusese produsă exclusiv de contracţiunile uterului, care 

aptsase în mod violent brațul pe pubis. Sa auzit în mod clar brațul 

trosnind în momentul când trecea aceșt punct și atunci când mâinile 
mamosului nu ajutase întru nimic la ieșirea copilului. Fractura era la 
terțul superior. Al Il-lea cas e dat de d-rul Fanning. El spune că 
o dâmnă în timpul muncilor, deși oferea presentațiunea cea mai nor- 
mală, totuși după eșirea capului fetal, tocmai când umărul drept al co- 
pilului trecea .sub arcada pubienă, s'a audit o trosnitură analogă cu ru-
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perea unei lulele (tuyau de pipe.) S'a constatat imediat că umărul drepi fusese fracturat la terțul superior. 
La umăr se observă o varietate de fractură mult mai rară ca la cele-lalte 6se și anume fractura prin torsiune. Există în vulg 6meni, cari, pentru a-și proba tăria în mâini fac următârea prinsre: Se aŞEză doi inși față în față, având câtele resemate pe o masă, iar palmele mâinilor complect aplicate unele pe altele. Fie-care din adversari caută a învinge pe cel-lalt, r&sucindu-t mâna. Resultatul acestei lupte este câte-o-dată fractura corpului umărului prin torsiune. După experienţele lui Meserer resultă, că pentru fractura osului umera] prin torsiune, se cere o putere minimă de 40 kigr. 
Simptomele și diagnosticul. Nimic mai simplu, mai ușor și mai si- gur de cât a recunâsce o fractură a corpului umărului. Tâte semnele clasice se găsesc aci în splendârea lor, Deformaţiunea membrului e așa de manifestă, în câtnu e trebuință de nici-o cercetere minuţi6să. Bol- navul însuși atrage atențiunea chirurgului că are brațul rupt, prin faptul că el simte o mobilitate anormală, o deviațiune a membrului, E] constată impotența funcțională și percepe semnul clasic de trosnitură,. Indoială deci nu mai pâte fi. Casurile sunt excepțional de rari, ca să întilnim o fractură dințată, care prin lipsă de dislocaţiune. şi impotență funcțională să ne întunece diagnosticul. 
Ceia-ce este important în aceste fracturi sunt deplasările şi linia de fractură. Deplasarea fragmentelor depinde mult de sediul fracturei. Ast-fel dacă linia de fractură va fi d'asupra sai de desubtul părței de mijloc a osului, deviațiunea fragmentelor va fi diferită. Sau fixat în acestă privință două puncte principale: 
]. Dacă linia de fractură se află d'asupra inserţiunei mușchiului deltoid, atunci fragmeniul inferior va fi tras înainte și în afară de acest mușchiă. Fragmentul superior va fi tras înăuntru prin contracțiunea mușchiului marele pectoral. 

II). Dacă linia de fractură se află dedesubtal inserțiunei deltoi- dului, atunci fragmentul Superior va fi tras înainte Şi în atară, iarcel in- ferior înapoi, dacă rămâne numai sub influența  greutăţei membrului, sati înapoi, înăuntru și în sus, dacă mușchiul triceps intră în contracțiune. Dar aceste deviaţiuni ale fragmentelor prin intervenirea contracțiunei mus- culare se modifică fârte mult, de direcțiunea ce imprimă agentul vulne- rant în momentul aplicărei sale. Dînsul dă nascere la tot felul de. de- viațiuni. Când însă fractura e situată prea jos, ocupând terţul infe- rior al diafisci, deplasarea aprope lipsesce. Causa stă în antagonismul mușchilor brachial anterior și triceps, care acoperind osul îl ține în loc. După Bouilly, dacă bicepsul se contractă, atunci dinsul în unire cu
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greutatea antebraţului determină formațiunea unui unghiit deschis înnpoi. 
El se exagereză și mai mult în momentul flexiunei antebraţului prin 
acțiunea lungului supinator. 

In fine III), dacă fractura se află între deltoid și marele pectoral, 
atunci fragmentul inferior fiind tras înainte și în afară de deltoid, iar 

cel superior în sus și înăuntru de marele pectoral, resultă un unghii 

deschis în afară, 

Trebue însă a sci, că mai presus de aceste contracțiuni mus- 

culare, rolul cel mare îl jocă modul aplicărei violenţei traumatice. Dinsa, 

de obiceiă, lucrând din afară înăuntru, împinge înaintea sa fragmentul 

şi mai ales pe cel inferior, care e mai mobil ca cel superior; de aci 
un unghii! deschis în afară și cu vîrful înăuntru. 

Pe lingă acestea, în fracturile umerului întîlnim tâte cele-Palte va- 
rictăți de deplasări. Ast-fel putem vedea: 

I). Deplasarea după circonferența osului. Acesta devine mai gres, 
prin faptul aplicărei fragmentului inferior pe partea laterală internă, sai 
externă a fragmentului superior. 

II). Deplasare după directiunea osului. Dînsa face că osul formeză 
un unghii anterior, posterior sati lateral, după cum aplicarea virfului 
ambelor fragmente va determina ridicături în unul din punctele citate. 

II). Deplasarea după hingimea osului. Membrul devine mai scurt, 
prin faptul că fragmentul inferior încalecă pe cel superior. Şi în fine, 
IV) Deplasare de positiune a membrului. Acesta constă în aceia că frag- 
mentul inferior suferind o mișcare de torsiune împrejurul axei sale, fața 

anteridră devine posteriră, iar cea internă externă, etc. 

Fracturile umărului în majoritatea: casurilor sunt transversale; cle 
însă pot fi oblice, dințate, cu două sai mai multe fragmente. În acest 
ultim cas, dînsa ia numele de cominutivă. 

Fracturile longitudinale, traversând osul de la o extremitate la alta, 
sunt forte rari. Krânlein a dat observațiunea unui tînăr de 27 ani, care 
voind să ridice și să îndrepteze o scară grea, își produse în urma unui 

violent sforț muscular o fractură longitudinală a umărului. Focarul frac- 

turei a supurat, formându-se o mulțime de abcese. Degetul introdus prin 

incisiile acestor abcese a putut să recunâscă direct leziunea. Diagno- 
sticul său a fost bănuit prin absența de or-ce mobilitate normală și 
existența unei crepitațiuni sgomotâse și clănțănitâre. Acesta se producea în 
timpul mișcărilor de rotație imprimate membrului. Bolnavul s'a vindecat 
după doi ani, cu o ankilosă complectă a cotului și umerului. (Le Dentu). 

„„„Cu totul. excepţionale sunt fracturile spizoide. Ele. s'ar produce în 
cosuri de sucire violentă a umărului. Din virful unuia din fragmente,
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ar pleca o linie fisurică, ce ar urma exact torsiuneă spiroidă normală a 
osului. 

Comphicafiunile fracturilor umărului. Sunt de mai multe feluri. 
Une-ori observăm echimose fârte întinse. Ele, grație disposiţiunei tegu- 
mentelor și a țesutului celular subcutanat care e fârte lax, se pot întinde de 
la extremitatea supericră a brațului pînă la cot. Vice-versa, dacă frac- 
tura ocupă terțul inferior, echimosele se pot urca pînă în axilă. 

Mai putem observa încă epanșamente mari sanguine în focarul 
fracturei. Ele resultă din ruperea arterelor musculare. In fine, în mod 
excepţional, putem întilni fracturi complicate de luxația umărului sai a 
cotului când fractura e de causă indirectă, de ruperea arterei umerale, 
de leziunea nervilor și chiar perforarea tegumentelor prin străpungerea 
extremităților fragmentelor când ele sunt oblice, cu vrif ascuţit sai cu dinți etc. Carter a arătat o plagă a venei basilice ruptă de fragmentul in- ferior. Mai des însă plăgile vasculare resultă din acțiunea corpului vulne- rant, precum e casul fracturilor prin lovituri puternice de sabie, de to- por, etc. După Richet, ruperea arterei umerale se întîmplă când fractura 
ocupă terțul superior al diafisef. Atunci, extremitatea liberă a unuia din 
fragmente pote să contusioneze, să turtescă, să sdrobescă sati să stră- pungă artera. 

” 
Dar tâte aceste complicațiuni nu formeză regulă în fracturile dia- fisei umă&rului, și nici nu aduc piedică în stabilirea diagnosticului ; el este considerat ca uşor. Un singur lucru trebue să ne reamintim. La copii, fracturile umărului sunt tot-d'a-una sub periostice. Acesta provine din causa marei grosimi ce oferă acest țesut. De aci resultă că, pe de o parte deformațiunea nu va fi mare, iar pe de alta crepitațiunea nu se va găsi așa de lesne ca la adulți. La aceștia, fractura fiind cu totul complectă, adică extra-periostală, frecarea capetelor celor dou& fragmente | va produce o crepitaţiune sgomotosă. Diînsa va fi percepută nu numai de mâna chirurgului, dar chiar și la distanță. Fa se va audi de asis- tenți și de bolnav. 
Prognosticul. Fracturile  diafisei umerului în majoritatea casurilor sunt benigne. Planeză însă asupra lor dou& puncte defavorabile. 
[. Fenomene de paralisie ale antebraţului. Ele mai tot-d'a-una sunt sub dependința nervului radial. Aceste paralisii recunosc dou& cause : saii o contusiune a nervului în momentul accidentului, sait inclavarea să între fragmente. In primul cas fenomenele vor fi trecătâre. Inclava- rea nervului provine, graţie conexiunei sale cu corpul osului, Nervul fiind așezat în șghiabul de torsiune, el pote fi prins între cele două fragmente în mod primitiv, adică chiar în momentul accidentului. Dar el pote să fie copleșit de calusul osos în mod tardiv. În acest cas, ner-
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vul va: fi fârte-mult coniprimat, mai ales când consolidarea fracturei s'a 
făcut în mod viţios. 

Ei am observat un cas forte curios și care îmi produsese multă 
inchietudine. E vorba de un domn Benzal, bancher. Acesta în urma unci 
căderi și-a produs o fractură d'asupra părței de mijloc a diafisei um&- 
rului. După două dile i-am aplicat un bandaj gipsat. Timp de 30 dile 
cât a stat în bandaj na manifestat absolut cea mai mică jenă sai du- 
rere. La acestă epocă, ridicând bandajul am constatat cu multă satis- 
facțiune o reunire așa de perfectă și corectă în cât calusul nici nu se 
putea distinge. Sa recomandat bolnavului un ușor masaj și totul a 
mers bine vre-o 15 dile. Mai tărziă îmi declară că simte o amorţelă şi 
furnicătură bizară în degetele mânei şi pe fața dorsală a antebraţului. 
Era evident în joc nervul radial. Aveam temă să nu fi fost prins nervul 
în focarul fracturei sai mai bine zis în calus. Acestă temere însă a dis- 
părut. Fenomenele de și încet, căci ai durat mai mult ca o lună, totuși 
treptat s'au risipit cu desăvirșire. De sigur aci a fost vorba de o sim- 
plă iritațiune. 

Când însă nervul este inclavat de un calus exuberant, atunci fe- 
nomenele numai sunt trecătâre, ci permanente și progresive. 

In asemenea cas nu ne rămâne de cât a ne adresa direct la cauză. 
Vom practica resecțiunea calusului și desinclavarea nervului. 

Câte-o-dată, după ce rădicăm puntea os6să în care se află închis 
nervul, tâte fenomenele dispar imediat ce dinsul e liberat. Alte dăți 
însă, fractura fiind veche, nervul pâte fi atins profund în constituțiunea 
sa. Terrier a arătat într'o asemenea circumstanță că a găsit nervul pe 
jumătate redus, turtit și cenușii. De aceia și restabilirea funcţională a 
fost lentă și târzie. Nici după 19 luni restabilirea nu era complectă. 

II). Dar chestiunea cea mai gravă cu privire la prognosticul acestor 
fracturi, este întârzierea consolidărei fracturei și mai cu deosebire lipsa 
sa totală, adică formaţiune de pseudo-artrose. . 

Mai toți autorii, între cari Ollier, Boeckel, Tillaux Şi alții, ait fost 
de acord a atribui acest lucru faptului, că pe umăr luând inserţiuni o 

„ mulţime de mușchi, e probabil dacă nu sigur, că fibre și însuși porțiuni din 
acești mușchi se interpun între fragmentele fracturei, Ele sunt deci cari 
daii nascere unei întârzieri și chiar unei lipse totale de consolidări, cu 
alte cuvinte unei pseudo-artrosc. 

Jalaguier a arătat întrun cas, că aprâpe tot mușchiul brachial an- 
terior umplea spațiul interfragmentar. Nelaton a vădut nervul radial prins 
într'o pseudo-artrosă, iar Thiersch mici secuestre os6se interpuse în fo- 

„carul fracturei. Alţii ai încriminat încălicarea fragmentelor şi aplicarea 
„„ Yițiosă..de aparate, etc., etc.
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Observaţiunile însă a arătat un lucru fOrte curios și cu totul co- trariii prevederilor cari păreaii logice. Aceste pseudo-artrose -se observă tocmai în fracturile aședate sub partea de mijloc a diafisei, adică către extremitatea sa inferidră. Dar aci, în afară pâte de triceps, nu există nici o inserțiune musculară, Din contra, fracturile terțului superior, unde mesele musculare sunt mai voluminsse și mai în conexiune cu osul, se reunesc mai ușor; deci lipsă de pseudo-artrosă. 
Agnew a demonstrat prin statistice, că pseudo-artrosa umărului e mult mai frecuentă în fracturile inferidre ca cele superidre. In adevăr, din 685-de fracturi, 149 adică 22 la sută, erai acelea ale corpului umeral. - 

Dar deja Dupuytren observase absența de consolidare într'o frac- tură transversală a diafisei, fără să fi existat vro deplasare a fragmen- telor, sau interpunere de mușchi, nervi, etc. 
La rîndul stă Hamilton a probat prin maj multe exemple, că în tote casurile de pseudo-artrose, fractura a fost tot-d'a-una sub mijlocul osului. Astfel: 
Primul cas, lipsă absolută de consolidație după 5 luni: fractură în terțul inferior al diafisei, 
Casul al II-lea, fractură simplă de desubtul părței de mijloc a osu- lui, neconsolidată după 5 luni. 
AL III-lea cas, un copil cu fractura brațului la 10 c. m. d'asupra cotului. După 10 luni pseudo-attrosă. Ă 
Al IV-lea cas, fractura brațului drept de desubtul părței mijlocii ; pseudo-artrosă după 5 luni. 
AL V-lea cas, fractura de desubtul părței de mijloc; 8 luni după accident fragmentele încă nu erati reunite. 
Care e causa acestor Pseudo-artrose şi de ce ele nu se observă de cât în Țracturile situate de desubiul Zărfei de mijloc ? 
Malgaigne cu spiritul s&i de observaţiune, atrăsese atențiunea asu- pra acestei terminațiuni supărătâre a fracturilor -membrului. EI dicea: «Când avem o *oblicuitate mare cu încălicare sai fractură cu eschile, or fracturi multiple, atunci Gre-care diformitate e inevitabilă, iar calu- sul cere una sai două săptămâni mai mult pentru formarea sa. Dacă inflamaţiunea se desvoltă, să ne temem de pericolul Supuraţiei ; iar mai târdiă de înțepenelile articulare, ce vor fi greă de risipit. În stirșit, adaogă dînsul, nu trebue să uităm, că dintre tite fracturile, acelea ale umăruluă suut mai expuse a scăpa de consolidare, deci a se termina prin pseudo-artrose.» Dar atât el cât și Nelaton și alți autori contimporani, nu aă vEdut în acest fenomen de cât mecanismul interpunerei de fibre musculare între fragmente.



2 
Hamilton însă dă o altă explicațiune, care ni se pare fârte logică, 

sau cel puțin cu fârte mult talent susținută. 
In tratatul săi, el dă o lungă expunere asupra acestui lucru, pe 

care însă nu o putem reproduce în totul. Esenţa constă în acesta. In 
tratamentul fracturilor terțului inferior se obicinuesce ca, în regulă ge- 
nerală, antebraţul să fie pus în flexiune pe braţ în unghii drept, iar prin 
diferite atele, să se fixeze fragmentele fracturei precum și întregul mem- 
bru în acâstă situaţiune. Dar tocmai acest tratament clasic e factorul 
cel mai important, care favoriseză lipsa de consolidare, cu alte cuvinte, 
pseudo-artrosă, și anume cum? Antebraţul, dice Hamilton, aședat ast- 
fel în unghii drept cu brațul și încărcat de atele și bandaj, are o ast-fel 
de greutate că, chiar suportat de o eșarpă, dinsul are o tendință a se 
înclina înainte și a forța piesele aparatului cari acopere braţul, să se 
relaxeze şi să se depărteze de membru la partea anteridră și să se fle- 
xeze, pentru a străbate în pielea și cărnurile de la faţa postericră. De 
aci resultă, că extremitatea superidră a fragmentului inferior e împinsă 
înainte. Dar dacă antebraţul ar continua să se sprijine pe eșarpă în 
acestă situațiune, nu ar resulta, probabil, de cât numai o deplasare 
permanentă înainte. Fractura în acest cas încă ar putea să se consolideze, 
de și cu Gre-care diformitate. Dar lucrul nu se opresce aci. Graţie di- 
feritelor mișcări ale individului, deplasarea fragmentului inferior devine 
în fie-ce moment instabilă, ocupând puncte fârte diferite, înapoi, înainte, 
înlături, etc. Și cu atât mai mult aceste deplasări vor fi multiple și va- 
riate, cu cât în terțul inferior nu există o masă musculară puternică ca 
în cel superior, care să opue întru cât-va puțină resistență. Se va ob- 
iecta și pote cu drept cuvînt, că sunt și ale fracturi ale 6selor, unde 
prin tote mijlâcele întrebuințate, de și nu putem garanta o imobilitate 
absolută a fragmentelor, cu tâte acestea ele nu se complică de pseudo- 
artrosă. Și exemplul cel mai clasic ni-l oferă clavicula, care tocmai din 
causa imposibilităței de a obține fixarea fragmentelor, încă de mult chi- 
rurgii ai renunțat la aplicarea or-cărui bandaj. Bolnavii afectați de frac- 
tura claviculei își continuă ocupaţiunile lor, lipsiţi de or-ce precauțiune 
chirurgicală ; și cu tâte astea mai nici-odată nu s'a observat pseudo-ar- 
troşe, de și mobilitatea fragmentelor se pâte constata or-când și cu cea 
mai mare facilitate. Causa este, că în fracturile claviculei, mobilitatea 
fragmentelor e limitată și tot-d'a-una în acelaș sens, și constă exclusiv 
numai într'o frecare a capetelor fragmentelor, iar nici de cum într'o de- 
părtare a lor, precum lucrul se petrece în fractura diafisei umă&rului pe 
partea sa de mijloc. 

Pentru a întări și mai mult acestă teorie, Hamilton propune, ca 
membrul să fie d'a dreptul pus în extensiune, fixându-se în acestă situa-
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țiune. Atunci, mișcările antebraţului și ale cotului mare parte din ele se 
vor transmite tocmai în atrculaţiunea scapulo-umerală și vor scuti ast-fel 
fragmentul inferior de a bascula în diferite sensuri, El va r&mâne în- 
fluențat cel mult de o tracţiune în jos. Dar și acâsta va fi redusă forte 
mult, de Gre-ce bandajul este întins de la mână până la epolet. 

Reflexiunile autorului le găsim forte juste și le admitem în totul. 
Credem însă că putem evita posițiunea membrulului în extensiune 
care e fârte neplăcută pentru bolnav. Pentru acesta însă trebue să scim 
bine să asigurăm coaptarea fragmentelor. Atunci putem pune antebra- 
țul în flexiune pe braț. Acâstă posițiune e mai naturală şi utilă pa- 
cientului. 

Noi absolut nici odată n'am întrebuințat aparate primitive, com: 
puse din atele și fixate cu feşi muiate în dextrină sat vasserglas. 

Noi tot-d'a-una am procedat în modul următor, obţinând cele mai 
frumâse succese. 

După ce facem reducerea și e bine asigurată prin două ajutore, cari 
țin fragmentele prin fixărea brațului și a cotului, aplicăm patru atele în 
carton gros bine căptușite cu vată și fasonate, pentru a se adapta și pe 
regiunea cotului. Aplicăm dic, câte una din aceste atele pe fie-care față 
a regiunei. Fixăm tâte acestea prin două saă trei feși late și subțiri de 
tarlatan. Peste ele punem alte feși muiate în gips, iar pe d'asupra aplicăm 
un strat de gips de o grosime convenabilă. Intregul aparat trebue să 
se întindă de la pumn până la articulațiunea epoletului. 

Prin acest bandaj, care are excelenta calitate d'a se usca cel mult 
in 5 minute-—dacă e bine făcut, nu numai că asigurăm coaptarea perfectă 
a tragmentelor, dar anihileză ori-ce contracțiune musculară și consecu- 
tiv ori-ce deviaţiune posibilă între fragmente. Acest aparat a făcut să 
dispară din practica chirurgicală mulțimea instrumentelor, cari ai fră- 
mintat imaginațiunea fabricanţilor și a chirurgilor pentru a obţine ex-: 
tensia, contra extensia etc., pentru unicul scop de a menține fragmen- 
tele în posiţiunea dată. Astă-di totul se dobândesce cu multă ușurință 
prin mijlocul gipsului, care desfide cel mai complicat aparat din tâte 
punctele de vedere. Buna aplicare deci a unui bandaj, reducerea şi coap- 
tarea perfectă a fragmentelor este tot ce se cere pentru obţinerea con- 
solidărei unei fracturi a umărului fără deformaţie și cu atât mai puţin o 
pseudo-artrosă. 

Figura 101 luată din tesa d-lut Minculescu și care represintă frac- 
tura umerului stâng, ne arată cel mat r&ă resultat, ce se pâte 'vedea 
când o fractură a umărului nu e bine îngrijită. Acesta ar fi provenit 
după spusa autorului din causa bolnavului, care nu a putut să păstreze 
posiţiunea -dată de chirurg. :



Conclusia este că, fârte repede o fractură a umărului trebue pusă 
în bandaj gipsat, după modul descris. Mai nainte însă de a aplica apa- 
ratul vom reduce bine înțeles, fractura, coaptând fragmentele. Și vom fi 
siguri că reducerea e bine făcută când epicondilul va privi direct îna- 

    
Fig. 101. — Fractura umerului stâng cu deplasare laterală şi lipsă de consolidare. 

(Radiografie). 

inte și se va găsi pe aceiași linie dreptă cu acromionul și trochiterul. 
Acesta este tratamentul fracturilor simple, însoțite cel mult de de- 

plasări. 

In fracturile complicate de plăgi, în cele prin armă de foc prevă&- 
dute cu eschile, în cele însoţite de luxaţii, ruperi de artere, leziuni ner- 
vose etc., tratamentul variază după specie. Astă-di cu mijlâcele antisep- 
tice putem, după ce am curățat și spălat focarul să practicăm reducerea 
să închidem plaga prin mai multe suturi și să punem membrul întrun 
bandaj circular saii în formă de gutieră. Aceiași met6dă vom urma şi 
în casuri de eschile. După ce le vom extrage vom procede ca mai sus. 

Fiind vorba de ruperea arterei, casul e mai grav. Membrul pâte
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fi ameninţat de gangrenă. Dar și aci nu trebue să procedăm imediat la 
amputația membrului, ci să stăm puțin în expectație. Sunt în adevăr 
câte-va observațiuni datorite lui Cotton și Stevenson unde cu tâtă apa- 
rența unei gangrene iminente, lucrul n'a fost fatal, căci pulsul a reapă- 
rut a il-a și chiar a VI-a di. 

Am avut să îngrijim, ei și d-nul D-r Assaky, pe un d. Dragomi- 
rescu. Acesta a suferit mai multe plăgi prin armă de foc în epoletul 
și brațul stîng. Acest bolnav timp de 10 dile a avut o complectă dis- 
parițiune a pulsului. N'a tost cu putință să simțim cea mai mică bătae 
pe nici una din arterele brațului. Și cu tâte acestea n'a avut nici cea 
mai mică urmă de sfacel. După dece dile bolnavul a eșit din sanatoriul 
mei. Nu sciă ce va fi devenit. 

Mouillard a dat o observațiune arătând că conservarea membrulu 
a fost posibilă chiar cu o fractură cominutivă și deschisă cu divisiunea 
arterei și venelor umerale, cu rupturi nervâse şi musculare fârte întinse. 

Dacă avem fenomene în legătură cu leziunea nervului radial sai 
alte rămuri vom interveni, după casuri: plaga fiind deschisă putem stră- 
bate în focar pentru a degaja nervul sai chiar a practica resecția virfului 
ascuţit al fragmentului, etc., ete. Dacă fractura e închisă, Ollier reco- 
mandă diferite mișcări în fragmente cu scop iarăși de a degaja nervul. 
De sigur, dacă fenomenele sunt alarmante, represintate prin dureri atroce, 
amorțelă, furnicătură, paralisii, vom fi siliți a recurge la deschiderea fo- 
carului și a lucra îu consecință. Acelaşi lucru vom face în fracturile 
vechi și deja consolidate. Aci, prin resecțiuni, ridicări de punți osâse, 
debridări de aponevrose, etc., vom căuta să liberăm nervul coprins în- tre fragmente, închis întrun șanț, sai strangulat de o bridă fibrosă. 

In cas de divisiune a unui nerv, fie radial-cubital sai median, 
capetele fiind retractate vom căuta să le găsim, iar apoi să le reunim 
prin suturi după diferite procedee arătate în Vol. II. S'a încercat chiar 
grefe nervâse cu un sciatic de la câini, dar fără resultat nici chiar 
mediocru, 

Aflându-ne în fața unei fracturi complicată de luxaţie, fie a co- 
tului, fie a umărului, vom căuta mai întâit a reduce luxaţia și apoi a trată fractura. In casuri imposibile vom căuta a obține consolidarea - fracturilor, iar mai târdiii reducerea luxaţiei. 

Mai avem încă de resolvat intervențiunea ce trebue să avem în fața unei pseudo-artrose. Nu încape îndoială că o asemenea stare de 
lucruri aducend abolițiunea funcționărei membrului, nu putem rămâne 
nepăsători. Dar iarăși nici nu trebue să ne grăbim. Cu timpul un ast-fel 
de membru se pâte acomoda destul de convenabil cu cerințe'e vieţei, Ast-fel se citeză mai multe casuri curicse de îndeplinirea tuncţiunilor mem-
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brului aflat în lipsă totală de consolidare -a unei vechi fracturi Kocher 
povestesce că un om căruia îi lipsea 2/, din umtr se servea cu mâna 
sa la o mulțime de usagiuri și putea chiar să ridice sarcini destul de grele. 

Din partea isa, von Bise/sberg fost asistent a lui Billroth a arătat un 
fapt și mai remarcâbil. E vorba de un individ care avea o pseudo-ar- 
trosă flotantă cu o depărtare de 6 c. m. între fragmente și veche de 33 
ani. Cu tâte acestea individul 'se bucura de mobilitatea cea mai per- 
fectă a membrului superior. (Le Dentu). 

Când însă vom fi nevoiți a interveni, alt mijloc nu avem de cât 
deschiderea directă a focarului. 

Metâda cea mai bună și rațională constă în avivarea celor două 
capete a fragmentelor și sutura lor. Prealabil însă vom uza de proce- 
deul lui Ollier. El constă în a deslipi câte o mânicuță de manșeta pe- 
riostică pe fie-care fragment, ridicându-o în sus. După coaptare, readu- 
cem aceste manșete pe care le vom reuni prin suprafața lor osteogenă 
prin câte-va fire cu mătase, acoperind ast-fel fragmentele în âcest man- 
șon. Z/zriar din Bruxel a recurs la protesă internă, introducând frag- 
mentele într'un cilindru de aluminium. 

Sau intrebuinţat, în fine, transplantațiuni de se decalcifiate, dar 
cu succese problematice. 

CHESTIONAR. 

Limitele anatomo-clinice ale braţului. Leziunile traumatice. Me- 
canismul peregrinărei echimoselor. Anevrismele arterei umerale. Cause. 
Circomstanțe favorabile și vătămătâre tratamentului. Rolul anastomo- 
selor arteriale. , . . e . Pag 211-213 

Fractura umerului. Limitele. Diviziune. Fractura diafisei. Cause. 
Fracturi directe, indirecte şi prin contracțiuni musculare. Fracturi prin 
torsiune. Mecanism. Exemple. Deplasarea fragmentelor. Cum se produc 
aceste deplasări, când linia de fractură se află d'asupra mușchiului del- 
toid, de desubtul săă saă între dinsul şi marele pectoral. Rolul con- 
tracțiunei musculare şi a direcţiunci fragmentelor de agentul vulnerant, 
Alte feluri de deplasări : după circomferența osului, direcțiune, lun- 
gime și posițiune. Varietăţi de fractură: transversale, oblice, dinţate, 
cominutive. Fracturi longitudinale. Mecanism şi semne. Fracturi spi- 
roide. Fracturi complicate, . 

Prognosticul fracturelor umărului. Fenomene paralitice. saă de 
iritaţie a nervulului radial. Cause, varietăți. Intârziere şi lipsă de con- 
solidare în fracturile umărului. Rolul interpunerei între fragmente a 
porțiunilor de mușchi, aponevrose, nervi, etc. Opiniunea lui Hamilton 
cu privire la modul aplicărei bandajului. Conduita ce vom avea în frac- 
turile cu complicațiuni diverse. Efectul pseudo-artroselor. Exemple. Pag. 217-224 

> 213-216



CAP. VII. 

_B6lele epoletuluj, 

Epoletul numit în limba vulgară umer, represintă în anatomie ar- ticulația scapulo-umerală. In clinică însă, epoletul coprinde mai multe regiuni, de dre-ce dinsul resultă din unirea membrului superior prin ră- dăcina sa cu trunchiul sai toracele. 
Vom fi deci obligați a studia bolele fie-căreia din aceste regiuni Și anume: 

I. Bâlele regiunei axilare. 
Il). Bâlele regiunei claviculare. 
1). Bâlele regiunei scapulare, 
IV). Bâlele epoletului proprii dis. 

"ŞI. Bolele regiunei axilare. 

Se înțelege prin regiune axilară o escavație, aședată între torace și rădăcina membrului superior. Dar acestă escavație sai cavitate e mat mult virtuală, de Gre-ce dinsa nu se manifestă de câţ depărtând brațul de trunchiă, sati în casuri patologice. Autorii ai comparat acâstă regiune cu o piramidă patrunghiulară. Deci dinsa va avea patru pereţi, o basă și un vîrf. 
Peretele anterior e format de marginea inferiGră a mareluj și micului pectoral. Peretele posterior saă Scapular e format de scobitura sub-sca- pulară dublată de mușchiul cu același nume, și de aponevrosa care-l acopere; mai jos e complectată prin mnușchii marele dorsal și marele ro- 

în întinderea celor 3-4 spațiuri intercostale Peretele extern, cel mat mic, e format de articulațiunea scapuloumerală. Basa e formată de pielea plecată de la marginea inferidră a mușchiului marele pectoral înainte şi marele dorsal înapoi. Dinsa se continuă înăuntru cu peretele toracic, iar în afară cu fața internă a braţului. Vîrfiul dirijat în sus, corespunde la apofisa coracoidă, adică la regiunea scobiturei sub-claviculare, Dr. 1 Kiriac, Patologie chirurgicală. 
, 

15



226 

Traumatismele axilei sunt relativ rară, mai ales contusiunele, de 

Gre-ce acestă regiune de ordinar e ascunsă prin faptul lipirei brațului 

de trunchi. Plăgile prin instrument tăios presintă o importanță deose- 

bită în axilă, atât din causa prea marei mobilități a pielei și abonden- 

ței țesutului celulo-gresos, cât şi din causa presenței celor mai impor- 

tante vase şi trunchiuri nervâse de cari dînsa e provă&dută. De aci ur- 

mâză că o plagă, fie prin instrument înțepător sati tăios, pote să se 

mărginescă la o simplă secțiune a tegumentelor. și să fie absolut fără nici 

o importanță, sait din contra să devie de o gravitate excepțională, dacă 

se complică de deschiderea arterei axilare, saă de leziunea vre-unuia din 

nervii ce formeză plexul brachial. 

Dar chiar și plăgile simple ale axilei încă ne pot oferi fenomene 

destul de curiâse, ce nu le întâlnim în alte regiuni. Ast-fel în urma 

unei secțiuni a pielei din axilă, întrega regiune pâte să fie coprinsă de 

un emfisem sub-cutanat. După unii, acâsta provine din mișcările bra- 

țului. Ele favoriseză absorpţiunea aerului în plagă, iar de aci difusiunea 

sa în țesutul celular. Alţii însă susțin opiniunea lui Boyer. După dînsul, 

emfisemul este resultatul- unei plăgi a toracelui, dar care, fiind prea 

mică, trece nebăgată de semă; în realitate însă nu e mai puţin o plagă 

penetrantă. Acesta se întimplă mai ales în plăgile prin insrument înţe- 

pător, în cas de duel sati alte accidente. 

Lesiunile arterei axilare. Acestă arteră, de și se află destul de 

bine protejată, s'a găsit însă atinsă în multe casură, mai ales în plăgile 

prin baionetă, sabie, floretă, armă de foc, etc. Artera pâte fi atacată 

prin mai multe puncte și anume: în mod direct, când instrumentul stră- 

bate păretele intern al axilei, sati cel anterior, trecend mai întâi prin re- 

giunea sub-claviculară. Se mai pote iarăși ca instrumentul să atace artera, 

străbătând în axilă prin peretele stă extern, trecând prin virful epole- 

letului. Deschiderea acestui vas important dă nascere unei emoragii 

fulgerătere, aducând imediat mârtea bolnavului. Se citeză însă unele 

casuri surprindătâre ca, oprirea unei asemenea emoragii în mod pasiv, 

venită în urma unei sincope. Acestea însă se consideră nu ca excep- 

ţiuni, ci ca erori de diagnostic. In adevăr s'a constatat, că deschiderea 

«arterei toracice lungi, sai a uneia din scapulare, daii nascere la o emo- 

ragie ce sar impune drept a axilarei. In acest cas e posibil, ca formarea 

unui coagul pasiv să scape viăța individului. 

Cu tâte acestea, se citeză un caz curios raportat de Van Swieten. 

E vorba de un ţăran care ar fi primit o lovitură de cuţit în axilă. Ar- 

tera axilară fusese tăiată, sângele ieșia cu o putere de necredut. Bol- 

navul cădu aprâpe ca mort și sa lăsat ca atare. A doua di, aceia care 

vizitati cadavrele constatară puțină căldură pe pieptul rănitului, care de



227 

alt-fel nici nu da vre-un semn de viață. Dinșii nu cercetară însă plaga timp de mai multe ore. Bolnavul începu să se încăldescă puţin câte puţin, și după ce a rămas mai mult timp în acestă stare de slăbiciune, a reînviat, contra ori-cărei speranțe. (Duplay și Reclus). 
Tot nisce asemenea observațiuni curi6se se citeză în privința plă- gilor prin smulgere ale epoletului. Ast-fel sunt casurile lui Dolbeau re- lativ la un englez Samuel Wood, care avend membrul superior smuls de o mașină, totuși s'a vindecat. 
Noi am arătat în Vol. 1 la plăgile prin smulgere mai multe exemple de acestă natură. Ele se pot explica forte ușor. Este sciut că asemenea plăşi nu dai loc la emoragii, și că individul dacă scapă de șocul traumatic, de sigur pâte forte bine să trăiască. 
Rănirile venei axilare se observă în aceleași condițiuni ca și ale arterei. Afară de acesta, vena pote fi ruptă impreună cu artera în tim- pul tracțiunilor forță pentru reducerea luxaţiilor, saă de o eschilă 0s6să în fracturi, or cu ocasiunea extirpărei ganglionilor axilari saă tumorilor maligne. 

Pe lingă o emoragie fârte abondentă, putem avea una din cele maj grave complicațiuni, anume străbaterea aerului în venă, lucru asupra că- ruia am insistat destul în Vol. II, 
Leziunile nervâse se vor recunosce prin paralisia clasică ce va da fie-care nerv secționat. Am observat un cas fârte remarcabil. E vorba de un individ care primind o lovitură de cuțit tocmai la rădăcina membrului superior, presinta o plagă enorm deschisă, unde se vedeai capetele nervului median și cubital. Membrul era complect paralisat, iar mâna în extensie. Nam putut interseni de 6re-ce bolnavul era în agonie. Diagnosticul plăgilor axilei de multe ori oferă dificultăţi fârte mari, atât pentru a stabili isvorul emoragici, dacă e venos sati arterial, cât şi a preciza anume vasul care e deschis. 

In regulă generală, dacă într'o plagă a axilei nu există nici un e- panșament mare sanguin, dacă pulsul în arterele antebraţului (radial sai cubital) e normal, dacă în fine, nu avem nici-un fenomen de paralisie, acâsta ne arată că plaga e simplă, In asemenea condițiuni suntem în drept a asigura reunirea plăgei, aplicând câte-va puncte de suturi și fixând braţul de trunchiiă, Să ne ferim de a explora plaga prin stilet sai alte mijlâce în scopul de a ne convinge de adincimea şi sediul le- ziunei. Acestă manipulare departe de a ne aduce vre-un folos, din contră- pâte complica lucrul, prin deslipirea vre-unui coagul sanguin ce asigură emostasa. Acesta distrugându-se am provoca emoragia. 
Dar când epanșamentul e mare, iar scurgerea de sânge continuă,
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atunci se. cere stabilirea exactă a diagnosticului, iar cu el o intervenţie 

repede. 

Noi: nu vom insista asupra semnelor prin cari cundscem și putem 

deosebi o emoragie ven6să de una arterială. căci pe larg sunt descrise 

în Vol. 1 la capitolul anumit. 

Primul lucru deci întro emoragie în axilă, este a explora pulsul 

radial saă cubital. Dacă acesta există, artera axilara nu e deschisă. 

Se pote însă ca dispariția pulsului să resulte din compresiunea 

epanșamentului sanguin venos și deci să ne inducă în erdre, precum 

de asemenea pulsul să existe, de și mai slab și totuși artera axilară să 

fie deschisă în mod incomplect. In asemenea casuri dificile, nu ne r&- 

mâne de cât a lărgi plaga, pentru a descoperi proveniența emoragiei. 

Aci din notă putem fi încurcați, căci vădând în mod clar că emoragia 

e arterială, am fi ispitiți e lega axilara sub claviculă, sai chiar artera 

claviculară. Să fim cu multă atențiune mai înainte de a recurge la acest 

mijloc extrem. Adesea emoragia, cu tâtă abondenţa sa, e produsă prin 

deschiderea toracicei lungi, a scapularei saii a altei colaterale. Vom 

căuta decă pe cât posibil, a descoperi vasul deschis și a practica legă- 

tura ambelor capete în plagă, fie de arteră saii venă. Și numai când ne 

aflăm în extremis vom face emostasa la distanță, legând axilara sub 

claviculă, saă chiar artera sub clavieră, fiind sciut pericolul ce pote de- 

curge din acâsta, — aducând gangrena membrului. Se citâză casuri şi 

mai desesperate în cară chirurgii aii fost nevoiți a recurge la desarti- 

culaţia umărului, pentru a pune cap&t unei emoragii rebele. 

$ II. Afecţiunile inflamatorii ale axilei. 

Flegmânele și abcesele axilei nu sunt rari. Unele din ele nu pre- 

sintă absolut nici-o gravitate sati indicație specială. Altele însă se încon- 

joră de pericolele cele mai mari, aducând chiar mortea individului. 

Abcesele axilei se divid mai întâi în acute și cronice. Cele cronice sunt 

tot-d'a-una simptomatice. Ast-fel, ramolirea unui ganglion tuberculos, o 

carie a unei câste a claviculei, a apofisei coracoide, a umărului şi chiar a 

unci vertebre, pot da nascere la aparițiunea în axilă a acestor abcese cro- 

nice saă reci. S'a vădut casuri de deschiderea unui abces pleuretic în 

axilă, precum și apariția bruscă de abcese metastatice în urma unei 

“piemii. De ele deci, nu ne vom ocupa. Ne mărginim a atrage numai 

atenţiunea asupra lor spre a evita erorile de diagnostic. 

Abcesele calde sunt cele mai importante. - 

Putem 'și aci' face următârea diviziune : abcese calde locale și ab- 

cese calde venitc de la distanțe sai din vecinătate: Exemplu: O limfan-
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gită a degetelor pâte da un abces axilar la distanță; migrarea unui ab- 
ces supra-clavicular trecând pe sub aponevrosă. și venind să se mani- 
feste in fosa axilară, represintă iarăși un abces la distanță. 
| Dividiunea cea mai importantă însă este cea anatomică. Ast-fel 
avem abcese superficiale și profunde. Cele superficiale coprind abcesele 
provenite din glandele pielei, precum și acelea ce se desvoltă în țesutul 
celular subcutanat. Cele profunde conțin abcesele sub aponevrotice. 

[. Abcesele superficiale. Acestea se desvoltă în piele. Când provin 
din inflamația glandelor sebacee, iai tâte caracterele unui mic furuncul. 
Dacă se desvoltă în glandele sudoripare, pârtă numele de idrosadenire. 
Aceste abcese sunt cele mai benigne. Ele recunosc drept causă irita- 
ţiile pielei și lipsa îngrijirilor igienice. Acrela sudârei provocă iritația 
sus numitelor glande. 

Aceste abcese sunt de ordinar solitare. Ele aă mărimea unei a- 
lune sai nuci. Sediul lor se află în grosimea pielei. Une-ori le putem 
apuca și ridica între degete. Alte dăți ne dai sensația unor glânțe mici 
ce ar fi implantate în piele. Dinsele ai fost numite de Velpeau abcese 
îuberdse. Ele posedă o bază puţin largă și un virf ascuţit pe unde ese 
puroiii. Câte-o-dată aceste abcese sunt fârte numerse. Ele constitue 
tot atâtea tumori. Une-ori diseminate, mai des sunt puse unele lingă al- 
tele, luând aspectul unui lanț. Contra lor vom întrebuința totul, afară de 
Cataplasme, cari nu servă de cât la cultura microbilor Şi inoculații în 
cele-lalte glande. Cel mai bun lucru este a rade părul și a spăla bine 
cu sublimat regiunea. Une-ori abcesele se pot resorbi. În casul con- 
trarii, o mică incisie termină totă operația. 

II). Abcesele subcutanate. Ele pot proveni din extensiunea inflama- 
ției glandelor sebacee or sudoripare. Alte dăți sunt resultatul unor lim- 
fangite superficiale plecate de la mână, antebraț sai chiar de la mame- 
lon. Abcesele acestea sunt mai seri6se ca precedentele. Pe de o parte 
ele ai tendință la difusiune copleșind păretele toracic anterior, iar pe 
de alta că se pot transforma in abcese profunde, prin perforația apone- 
vrosei. Când ai aplicaţia a veni către superficie, se însoțesc de ordinar 
de o roșcță forte difusă, quasi erisipelatâsă. De aci numele dat de Vel- 
peau de flegmon erisipilatos difus. In vederea acestor rele tendințe, in- 
tervenţia va fi precoce. Vom căuta deci cât maj de grabă a le deschide. 
Noi preferim deschiderea cu ferul roșu, dându-se că individii atinși de 
acestă afecțiune adesea sunt diabetici saă albuminurică.
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Flegmonul sai abcesul profund sub-aponevrotic al axilei. 

Pentru a înțelege mai bine importanța și gravitatea acestui flegmon, 
e bine a ne reaminti disposițiunea aponevroselor regiunei. Ele sunt în 
numer de două: una superficială ce trece pe dinaintea marelui pectoral, 
iar alta profundă aședată între acesta și micul pectoral. Aponevrosa pro- 
fundă este o continuare a fâiei medic din aponevrosa gâtului. Dînsa plecată 
de la claviculă, se pogâră în jos. După ce acopere vasele aflate în sco- 
bitura sub-claviculară, se dedubleză căptușind înainte și înapoi micul 
pectoral. Ea merge apoi să se termine în pielea ce formeză baza 
axilei și anume sub mușchiul marele pectoral. Acestei aderențe a apo- 
nevrosei medie a gâtului la fața profundă a pielei de la basa axilei, 
Gerdy i-a dat numele de ligamentul suspensor al axilei. 

De aci resultă, că în păretele antero-intern al axilei avem dou& 
aponevrose: una superficială și proprie regiunei acoperind marginea și 
fața inferidră a marelui pectoral, iar alta profundă acoperind înainte și 
înapoi micul pectoral. Aci se găsesce o cantitate enormă de țesut ce- 
lulo-gresos fârte lax. Vom avea deci în mod natural dou& mari varie- 
tăți de flegm6ne sati abcese sub-aponevrotice ale axilei: 27247 aședaz sub 
marele pectoral, iar altul sub micul pectoral, 

Cunoscința acestor date procurate de anatomia topografică e de 
cea mai mare importanță în clinică. In adevăr, cu cât abcesul sai 
flegmonul sub-aponevrotic aședat sub marele pectoral are o terminaţiune 
favorabilă, pe atât flegmonul sub-aponevrotic aședat înapoiul micului 
pectoral e mai periculos și putem dice chiar letal. Dinsul mai tot-d'a- 
una provâcă mortea bolnavului. Prima varietate de fiegmon, fie că re- 
sultă d'a dreptul din inflamaţia țesutului celulo-gresos aflat între apo- 
nevrosă și mușchi, fie că e consecința extensiunei inflamaţiei aședată 
primitiv în țesutul celulo-gresos subcutanat, pronosticul în ambele ca- 
suri e favorabil. Acest flegmon, aședat înapoiul marelui pectoral, se 
lăţesce pe fața sa profundă. Dar elare loc liber a-și face apariţiunea sa 
la baza axilei, saii către marginea sa anteridră, saii în fine în șghiabul 
de separațiune ce se află între deltoid și marele pectoral. In tâte ca- 
surile, fie că acest abces se deschide spontanat, sai cu bisturiul, odată 
ce puroiul s'a evacuat, focarul abcesului se retracteză. Păreţii săi, grație 
unor îngrijiri apropriate, nu vor întârdia a se lipi şi.vor aduce ast-fel 
repede vindecarea bâlei. 

Nu este însă tot ast-fel când acelaș flegmon se va stabili înapoiul 
micului pectoral. Aci inflamaţia va fi închisă în dedublarea foci apone- 
vrotice plecată de la gât. După cum însă am vEdut, dinsa prin aderenţa
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sa la fața protundă a pielei de la baza axilei, formeză un adevărat bu- 
zunar închis în jos. In acest buzunar se află prins mușchiul micul pec= 
toral. 

Flegmonul fiind deci pe deoparte baricadat în jos, iar pe de alta 
neputând învinge resistența foilor aponevrotice, altă scăpare nu are de 
cât a se dirige în sus. O dată pornit pe acestă cale, el distruge țesu- 
tul celulo-gresos ce înconjâră vasele mari, copleșesce regiunea subcla- 
vieră, trece chiar d'asupra acestei regiuni şi se întinde în locuri depăr- 
tate pe întrega regiune a gâtului. Acest flegmon e cel mai periculos, 
căci adesea aduce mârtea bolnavnlui. Dînsul în general recunâsce o in- 
fecţie ganglionară, plecată în urma unor inoculațiuni septice și propa- 
gându-se apoi prin copleşirea limfaticelor profunde. Și ca probă avem 
că el se anunță printrun frison violent și o ridicare bruscă și exce- 
sivă de temperatură atingând de o dată cifra de 40 şi mai mult. 
Imediat fenomenele generale proprii unei infecțiuni tifice apar, pentru 
a cresce din di în di. Temperatura prin nici-un mijloc nu o putem a-- 
duce la normală. Fenomenele locale iaă o extensie difusă, puroiul nu se 
colectâză sai se colectâză răă. Bolnavul continuă a fi coprins de pros- 
trație şi a avea din când în când delir. Acestă formă gravă de abces, 
avend o natură infecțissă are un mers distructor. EI disecă întrega ca- 
vitate a axilei. se infiltreză pe sub masa pectoralilor, trece d'asupra cla- 
viculei, fără ca bisturiul să pâtă aduce o piedică la progresiunea sa. 
Atunci bolnavul, având tâte vasele și trunchiurile nervâse denudate cari 
plutesc întrun lichid seros și murdar, more în prada celei mai teribile 
septicemii, mai ales când nu se iaă cele mai rigurâse precauţiuni anti- 
septice. Dar mârtea mai pâte proveni și din causa abceselor metasta-. 
tice, sati din str&baterea puroiului în cavitatea pleurală. Acestă invasiune- 
se face nu printro perforație a serâsei precum se susținea odată, ci 
prin propagarea infecțiunei pe calea limfatică. În tâte tratatele de chi- 
rurgie se citeză mortea lui ]. L. Petit fiul, în urma acestei complicații. 
Nimic nu pote preveni desnodămintul fatal a acestei teribile afecțiuni, 
afară numai dacă bolnavul are norocul ca procesul infecțios să se limi- 
teze în țesutul celulo-gresos peri-ganglionar. 

Or cum ar fi însă, fiind dat că abcesul e consecința unei plăgi 
chirurgicale sai anatomice, trebue ca imediat plaga să fic cauterisată cu 
Paquelin, iar membrul și chiar individul pus în bae antiseptică. Apoi se 
va face un pansament umed cu sublimat. 

„La cea mai mică manifestare de limfangită, se vor aplica numerâse 
puncte fine de foc, conform principiilor ce am stabilit în Vol. 1 și IL. 
Propun chiar ca ganglionii de îndată ce vor fi prinși să se extirpeze 
d'adreptul. Lucrul e logic, dăndu-se că infecția înaintâză prin o adevt&-
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a. rată scară. Dinsa trece întâii prin ganglionul epitroclean. apoi cei axi- 
lari etc. Deci urmărindu-i, cred că putem opri infecția ulteridră. Jar 
dacă acesta nu se face, cel puțin să se aplice în ganglion puncte adinci 
de foc. Mai recomand încă injecții subcutanate în special de acid fenic, 
însoțite şi de alte antiseptice la interior. Vom combate în acelaș timp 
şi diateza ce va avea bolnavul, 

Când aceste precauțiuni ai fost neglijate, ne rămâne prea puţin 
lucru de făcut, căci or câte incisii vom face tâte vor fi în zadar. 

Se întîmplă prin excepțiune ca individul să nu mâră. Dar atunci 
rămâne cu fistule profunde și une-ori multiple ; r&mâne cu distrugerea 
complectă a țesutului celulo-gresos axilar și inter-muscular, tâte leziuni 
excesiv de grei de vindecat. 

Am avut în căutare o dâmnă bătrână Cămărășescu din calea Plev- 
hei cu un asemenea flegmon. Dout luni de dile am luptat pentru a 
obţine cicatrisarea și abia am reușit. Tâtă pielea axilei precum Și aceia 
începând de la claviculă pînă la gât era cu desăvîrșire deslipită, din 
causa distrugerei complecte a țesutului celulo-gresos. 

Tumorile axilei. 

Putem întilni în cavitatea axilară diferite bsle neoplasice ca sar- 
com, cancere, etc. Dar acestea tot-d'a-una sunt resultatul infecţiunei se- 
cundare, plecată în majoritatea casurilor de la mamelă sati alte porţiuni 
ale membrului superior. In cancerul mamelei numit de Velpeau în 
cuirasă, adesea vedem întregul părete toracic și inclusiv păretele intern 
al axilei copleșit de acest neoplasm. larăși cavitatea axilei pote fi prinsă 
de mese ganglionare, ce formeză une-ori tumori enorme, fixe și cu tărie 
cartilagin6să. Contra acestora adesea nu e nimic de făcut. 

Dar în afară de aceste tumori pe cari le putem numi secundare, 
există alte tumori primitive în axilă. Unele din ele sunt vasculare, altele 
pur serbse, iar altele solide. 

Tumorile vasculare studiate pentru prima Gră de Nelaton, aparţin 
tipului clasic numit angi6me. Asupra caracterului și evoluţiunei lor nu 
ne vom opri, fiind deja descrise în volumul al II-lea. Vom arăta numai 
că aceste tumori de o consistență mâle, colâre albăstrue, și al căror 
volum se măresce după diferitele atitudini ce dăm membrului, în ma- 
joritatea casurilor trebuesc respectate. Găsim în Vol. VIII de chirurgie că 
Bouch descrie aceste tumori cavernâse ale axilei. EI sfătuesce a ne ab- 
ține de la extirparea lor, afară numai dacă nu sunt cu totul limitate. 
El a vEdut în cazul unei operaţiuni întreprinsă contra unei mici tu-
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nori neapreciabilă prin piele, noui elemente angiomatâse arătându-se 
la fie-care pas sub bisturiii. Operatorul a ajuns ast-fel în dreptul apofisei 
coracoide. El a fost silit să lase extirpațiunea neoplasmului neisprăvită. 

Trebue să scim că aceste tumori, în majoritatea casurilor, sunt con- 
genitale și deci se observă pe individi tineri. 
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Fig. 102. — Kist seros al axilcă (personală). 

Dintre tumorile axilei, cele mai importante sunt tumorile chistice 
al căror conţinut e pur seros. Patogenia lor e obscură. Sediul lor e de 
obiceiit pe peretele anterior al axilei. Se pot însă infiltra printre mesele 
musculare și să se prelungească către regiunea supra-claviculară. 

Miller a observat pe un copil de un an, un cas de acâstă tumoră
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lungă de 34 c. m. Dînsa se întindea de la cavitatea axilară pînă la basin 
și ocupa tâtă jumătatea laterală dreptă a trunchiului. 

Personal am observat un asemenea cas pe o femee adultă, repre- 
entată în fig. 102, și care după cum se vede presintă o tumoră în re- 
giunea axilară. Acestă tumoră cu totul fluctuentă, am extirpat-o în tota- 
litatea ei cu cea mai mare ușurință, fără să fi găsit vre-un pedicul. Con- 
ținutul era cu totul clar și analog cu apa de stâncă ce se observă în 
chistele idatice. Cred că acestă tumoră își avea sediul în ligamentul sus- 
pensor al axilei. Aci probabil s'a determinat o bursă serâsă accidentală, 
prin faptul profesiunei bolnavei, care cra spălătoresă. 

Vom termina cu tumorile axilei arătând posibilitatea desvoltărei 
chiştilor idatici, mai ales în grosimea muschilor adjacenți. 

Tumorile sohde ale axilei pot proveni fie din extremitatea superi- 
Gră a um&rului ca exostosele epifisare sai tumori enchondromatâse, fie 
din partea apofisei coracoide sati a omoplatului. De sigur, între tumo- 
rile solide putem menționa lipâmele, fibrâmele, etc., cari se desvoltă 
nu numai în țesutul celular subcutanat dar chiar și în grosimea mus- 
chilor, în special în deltoid și în marele pectoral. Iarăși ca tumori solide 
putem cita adenitele cronice fie de natură tuberculăsă sai cancerâsă. 
Dar asupra lor nu ne vom opri fiind deja pe larg descrise în Vol. II 
la capitolele corespondente. In fine, avem //mfadenomul ce represintă 
tipul ipertrofiei ganglionare, fiind în acelaș timp tumora cea mai pericu- 
l6să și tenace. Tâte aceste tumori, după volumul și sediul lor, vor da 
nascere la anumite fenomene. Unele împedică mișcările membrului, 
altele produc edemuri saă dureri violente, după cum venele sai unii 
nervi ai plexului brachial vor fi comprimați sai copleșiți de tumoră. 

Diagnosticul se va stabili după caracterele fie-cărei tumori, după 
experiența chirurgului. Vom f cu luare aminte asupra posibilităţei de 
pleuresii purulente. Acestea perforând cavitatea toracică, se pot arăta în 
axilă, formând tumori. De asemenea fiindu-ne permis, ne vom gândi și 
la erniile pulmonului. Vom sci iarăși, că unele tumori maligne în spe- 
cial sarcâmele fie ale părților moi sai ale Gselor, pot prin ele însăși să 
presinte bătăi arteriale, graţie unei vascularisațiuni mari, sai Situațiunei lor 
d'asupra arterei axilare. In casul acesta să nu le luăm drept anevrisme, 
precum și vice-versa să nu deschidem sati să extirpăm o pungă ane- 
vrismală, conformând-o cu un abces, fibrom, sai ipertrofie ganglionară. 

Tratamentul tuturor acestor tumori fiind exclusiv chirurgical , 
vom avea bine imprimat în memorie presența vaselor importante Și a, 
nervilor, pentru a nu ne expune la deschiderea sa secțiunea lor. Vom 
evita și vom lucra cu cea mai mare prudenţă, pentru a nu deschide 
vena axilară. Acesta se complică de străbaterea aerului în interiorul
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stă, şi pote aduce imediat mârtea bolnavului. (Vedi vol. II la plăgile 
venelor.) 

$ III. Anevrismele arterei axilare. 

Mai tot-d'a-una de natură traumatică. Ele se împart în difuse Şi cir- 
cumscrite. Anevrismele difuse recunosc trei cause: o plagă, ruperea unui 
anevrism circumscris, sai ruperea arterei prin compresiuni și 'tracţiuni 
exagerate cu conservarea pielei. Acesta se produce în momentul unei 
plăgi prin smulgere sai tentative de reducere a luxațiilor. Primul sim- 
tom este o tumoră difusă ce ocupă axila. Dinsa se pote întinde sub. 
marele pectoral, saă chiar trece pe sub claviculă pentru a veni în re- 
giunea gâtului. De aceia bătăile pulsatile ca şi suflul, adesea nu se ob- 
servă din causa adincimei tumorei. Vom explora însă pulsaţiunile arterei 
radiale și cubitale. Şi aci ca în tâte casurile, trebue să fim cu luare 
aminte, a nu lua un anevrism drept flegmon. 

Prognosticul e fârte grav, căci adesea emoragia e mortală. Spe- 
ranța pe o coagulare spontanată în urma unei sincope e cu totul ilu- 
sorie. Legătura axilarei și a subclavierei a dat resultate mai puțin sa- 
tisfăcătâre, ca extirparea directă a sacului. 

Aneorismele circumscrise recunosc aceleaș cause generale ca or-care 
anevrism. Causele locale sunt identice ca în cel precedent, având chiar 
aceiași evoluțiune. 

Adesea tumora trece pe sub claviculă, determinând chiar fractura 
acestui os; ba une-ori distruge și primele trei coste, pentru a se des- 
chide în torace. 

Plexul brachial e comprimat saă se lipesce de suprafața tumorei. 
De aci dureri violente precum și edem întins al membrelor din causa 
compresiunei venelor. 

După cum anevrismul va ocupa porțiunea superidră sai inferidră 
a arterei, tumora va avea tendință a se ridica în sus spre păretele an- 
terior al axilei și regiunea supraclaviculară, saă va r&mânea limitată în 
cavitatea axilară cu tendință de a progresa în jos, dacă sediul se află 
sub micul pectoral. 

Diagnosticul e uşor. Cu tâte acestea sai comis erori grave, luân- 
du-se anevrismul drept abcese ganglionare. Ast-fel s'a întimplat lui 
Dupuytren şi Ferraud. 

Alte dăți sa confundat cu diferite tumori pulsaţiile în special cu 
sarcâmele, legându-se de geba artera subclavieră sati axilară. 

Mersul e cronic și cu tendință la progresiune din causa laxităţei 
țesuturilor.
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Prognosticul pare a fi favorabil observându-se unele casuri de vin- 
decări spontanate. 

Ca tratament sa întrebuințat metoda lui Valsalva, care a dat u- nele succese. Compresiunea arterei subclaviere e infidelă şi dificil de 
executat din causa presenței plexului brachial. 

Mai tot-d'a-una se practică legătura subclavierei în afară de scaleni, 
cu tâte pericolele sale. 

| 
Syme a căpătat câte-va succese prin deschiderea și extirparea di- 

rectă a sacului. Acestă metâdă se recomandă mai cu sâmă că prin ea, 
putem suprima și unele. paralisii ce sunt întreţinute prin "compresiunea 
trunchiurilor nervâse de tumoră. 

Anevrismele avterioso-uendse ale ailzi sunt forte rari. “Totuși se pot observa în urma diferitelor plăși. Simtomatologia e confusă Și diag- 
nosticul nu se pâte stabili de cât prin exclusiune. 

Contra lor alt tratament nu e de cât extirparea sacului. 

CHESTIONAR. 

Definiţia regiunei axilare. Traumatismele şi gravitatea lor. Em- fisemul în plăgi, Hemoralgiile arterei axilare. Hemostasa naturală. 
Intervențiunile în plăgile axilei. . . mama „ Pag, 225-098 

Flegmânele și abcesele axilei, Diviziune. Abcese superficiale, 
sub-entanate și profunde. Flegmonul profund al axilei, Varietăţi. Cause. Consecințe. Tratamentul, Opinia autorului. 228-232 Tumorile axilei. Consideraţiuni. Tumori solide şi lichide. Ane- vrismele arterei axilare, Etiologie. Horme. Tratament. . . . . „„» 282-236 

 



CAP. VII. 

$ I. B6lele regiunei claviculare. 

Regiunea claviculară este numită ast-fel după osul clavicula. Acest 
os întins de la stern pînă la apofisa acromială a omoplatului formeză 
ca o punte. Graţie curburei și formei speciale a claviculei, se formeză 
dasupra și dedesubtul săi două scobituri numite : una supra-claviculară 
şi alta szf-c/aviculară. 

Ambele aceste regiuni sunt de o întindere forte mică. Ele nu trec 
în sus și în jos mai mult ca două laturi de deget de claviculă. Impor- 
tanța Ier e fârte mare în anatomie. Aci în adevăr există vase sari ȘI 
trunchiuri grâse de nervi. Unele din ele sunt destinate pentru întreg 
membrul superior, iar altele pentru gât şi cap; de aci și numele de 
trunchiuri brachiocefalice. 

In medicina operatore aceste regiuni formâză locurile de elecțiune 
pentru căutarea și legarea arterei axilare și sub-claviere. In clinică, gra- 
ție presenței numeroșilor ganglioni limfatici, regiunile acestea pot fi 
punctul de plecare de afecţiuni pe cât de importante pe atât de peri- 
cul6se. 

Am aretat la capitolul precedent, relativ la fiegmonul profund al 
axilei, cum acest flegmon, a cărui origină stă tocmai în inflamațiunea 
ganglionilor din regiunea sub-clavieră, este de un prognostic din cele 
mai fatale, căci adesea aduce mârtea individului. 

larăși tot prin mijlocul ganglionilor putem descoperi existența unor 
neoplasme ascunse, divulgând adevărata lor natură malignă. In adevăr, 
constatând existența ganglionilor sub- sai supra-claviculari, vom putea 
susține cu siguranță leziuni profunde în mamelă, în regiunea toracelui 
sati a gâtului. Natura acestor leziuni de sigur se va stabili după ante- 
cedentele bolnavului, starea lui presentă, precum și după caracterele ce 
ne vor oferi ganglionii. In volumul al II-lea am insistat mult asupra for- 
melor clinice sub cari ni se presintă ganglionii sifilitici, canceroși, tu- 
berculoși, etc. Deci nu mai revenim. | 

Vom menționa un singur lucru special acestei regiuni și anume 
că: mesele ganglionare, pe cât se desvoltă și contractă aderențe cu
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părțile vecine, cu atât vasele, find în contact intim cu ele, repede se vor comprima. Efectul ni se va manifesta prin edemuri, une-ori întinse, plecând de la mână şi până la rădicina brațului. Acesta e destul pentru a ne arăta existența unei tumori ascunse, în casul când ea n'ar 
fi evidentă. 

Afară de acesta, plexul brachial fiind conținut într'un spații rela- tiv mic ce-i oferă aceste regiuni, va suferi şi el de efectele compresiu- neji unor asemenea tumori. Consecința va fi dureri, une-oră insuportabile. Ele se vor însoţi în acelaș timp de furnicături în membru sai chiar pa- 
ralisii complecte. 

Vedem dar, că aceste regiuni și în special cea sub-claviculară, de şi fOrte restrinsă, este însă de mare importanță în clinică. Virful s&ă corespunde cu apofisa coracoidă. Baza e coprinsă între primul şi al doilea spațiă intercostal. Marginea superidră e formată de claviculă, iar cea inferidră de marginea superidră a micului pectoral. 
Ceia ce nu trebue să uităm este, că absolut la tote persânele, afară de fârte rari excepțiuni, acestă regiune este escavată. De aci și numele de scobitura sub-claviculară. Prin urmare, cel dintâi lucru ce vom face dându-ni-se de examinat un bolnav, este să căutăm cu multă atențiune dacă acestă scobitură e conservată sai nu, comparând-o bine înțeles cu cea similară corespondentă. Și imediat ce vom constata ștergerea acestei fosete sai adincături, care din concavă ar avea tendinţa a de- veni convexă, putem afirma cu siguranță, că se petrece ceva anormal în adîncimea acestor regiuni, Rămâne atunci ca prin obicinuința și doza cunoscințelor ce vom avea, să arătăm natura acestor leziuni, adică dacă e vorba de procese inflamatoriă, neoplastice, osâse, etc., etc. Acestea sunt în general considerațiunile ce aveam de spus asupra acestor regiuni. Din 

ele resultă, că leziunile sale mai tot-d'a-una sunt secundare, 
In afară de adeno-flegmonul sub-clavicular, tâte cele-/'alte afecțiuni Sunt mai mult represetantul unor bsle depărtate, situate pe organe ca ma- melă, esofag, farinx, câste, etc. Aci își pot face aparițiunea abcesele 

osifluente, pleuritele purulente și luxațiunile în special scapulo-umeralc. 
Și acum mi-aduc aminte de un cas, pe care lam observat în tim- pul internatului mei în serv. prof. Turnescu. Era vorba de un individ, care suferind de o pleurită dreptă generalisată a fost adus în serviciul d-rului “Turnescu, cu ambele regiuni claviculare târte bombate. După cât-va timp empiemul s'a deschis spontanat în regiunea supraclaviculară. Ac6sta a dat nascere la eșirea unei cantități enorme de puroii des- compus. Individul a și sucombat după scurt timp, de septicemie. 
Dar leziunea cea mai comună şi în acelaș timp mai importantă a acestei regiuni, și de care ne vom ocupa, este fractura clavicuiei. 

 



$ II. Fracura claviculei. 

“Mai nainte de a intra în studiul direct al fracturilor acestui os, e 
necesar a ne opri asupra unor date anatomice. Vom arăta în special 
inserțiunea câtor-va muşchi, pentru a înțelege mai ușor mecanismul 
fracturei precum şi fenomenele ce o vor însoți. 

Clavicula, os subțire și lung de 14—15 c. m., e aprâpe cel mai 
superficial aședat dintre tote 6sele scheletului. | 

Clavicula, plecată de la stern la umăr, presintă două mari curburi 
asemenându-se cu un S italic lungit. Forma ar fi acesta —u_. Extremitatea 
sa internă care e mai lungă și privesce către stern, este convexă înainte, 
iar extremitatea externă mai scurtă şi dirijată către acromion e concavă. 

Pe marginea anteridră a claviculci se inseră înăuntru muschiul ma- 
rele pectoral, iar în afară deltoidul. Pe marginea posteridră se inseră 
inăuntru sterno-cleido-mastoidienul, iar în afară trapezul. 

Sai stabilit dou& mari categorii de fracturi ale claviculei: fracturi 
îincompiecte şi fracturi complecte. Asupra primelor nu ne putem opri, de 
Gre-ce sunt excepţionale la adulți. Ele se observă mai cu semă la copii. 
Felul acesta de fractură la copii e cu totul în afară de regulă. Este 
sciut că la dînșii, 6sele în general se bucură de o mare elasticitate. 
Acesta și face că fracturile la acestă etate se observă fârte rar. Clavi- 
cula însă fece excepţie. După Vogt, dînsa provine de acolo că osifi- 
cațiunea claviculei se face mult mai de timpurii ca la celelalte se. 
Ast-fel fiind, clavicula pierdendu-și elasticitatea, intră în regula comună 
a fracturilor. Există însă o altă compensaţiune în privința acestei fra- 
cturi și anume că periostul nu-și pierde caracterele tinereței. In ade- 
văr, periostul ce învelesce acest os nu numai că e fârte gros, dar 
în același timp se și deslipesce cu multă înlesnire. De aci provine 
că osul de și fracturat, rămâne însă acoperit de periostul săi întreg. 
Acesta face pe de-o-parte că deformațiunea aprâpe e nulă, iar pe de 
alta că semnul patognomonic al unei fracturi adică crepitația, nu devine 
manifest prin nici-un mijloc ce am întrebuința. 

Diagnosticul în asemenea circumstanțe devine aprâpe imposibil. 
EL nu se confirmă de cât tocmai târdiă şi anume când calusul s'a for- 
mat și a r&mas exuberent. Dar acestă lipsă de crepitație e cu succes 
înlocuită printr'un alt element, care adesea e suficient pentru stabilirea 
diagnosticului. Este vorba de o durere fixă şi ocupând tot-d'a-una același 
punct. Vom explora dar în mod fârte metodic și cu multă stăruință. 
La copii, acestă explorațiune, din causa micşorimei osului, o vom 
face cu un instrument bont, ca de ex. un creion. Prin el vom cerceta
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Punct cu punct întrega suprafață a claviculei. Cu modul acesta tot-d'a- 
una vom reuși a descoperi punctul dureros. EI, prin sediul s&ă constant, 
ne va autorisa a pune just diagnosticul. 

Se mai citeză fracturi ale claviculei în timpul vieţei intra-uterine. 
Ele sunt produse fie prin loviturile primite de mamă pe abdomen în 
timpul gravidităței, fie prin contracțiu- nile uterine îu momentul facerei, 
saii prin manoperile obstetricale în special de versiuni. S'aii observat nu 
numai fracturi intra-uterine, dar chiar și consolidarea lor în pântecile 
mamei. Acestă consolidare s'a adeverit prin existența neîndoi6să a ca- 
lusului constatat după facere. | 

Fracturile însă cari ai preocupat mai mult pe chirurgi sunt frac- 
turile complecte ale adulților. Asupra lor vom insista mai mult. 

Fracturile complecte ale claviculei. 

După cum am arătat, clavicula este așeqată forte superficial și lip- 
sită de ori-ce protecțiune, nefiind acoperită de cât de piele. Cu tâte 
acestea, dinsa scapă de violențele directe. Ea este destul de apărată de 
umer și capul individului. Cele mai frecuente fracturi ale 'claviculei sunt 
de cause indirecte. 

Noi însă, pentru a nu devia de la descrierile clasice, vom trece în 
revistă următârele cause ce se admit pentru producerea fracturei cla- 
viaculei. 

1). Fracturi prin cause directe. Relativ rari. Se observă în urma apli- 
cărei directe a unei violențe exteridre, representată prin lovitură de baston, 
de pumn, etc. O svicnitură a patului de pușcă, mai ales dacă indivi= 
dul ochesce fiind întins pe pămînt, încă produce o fractură a terțului 
extern sai acromial, etc. Când voim a lovi pe cine-va în cap cu basto- 
nul sati ciomagul, individul căutând să se apere, își înclină capul către 
partea opusă. Dar tocmai acesta face ca instrumentul să lovâscă cu 
putere clavicula, pe care o fractureză în mod direct. 

Sai observat însă fracturi directe Și prin spla presiune. Ast-fel 
sunt casurile citate de Sanson și Boyer. Unul este cu privire la un in- 
divid care voind să ridice cu umărul un ferestrătă ce se înțepenise în- 
tr'o piatră, și-a fracturat clavicula. Casul cel-Palt privesce pe un inflrmier. 
Acesta, împreună cu un camarad al s&u, ducând pe umăr un hârdăii, 
alunecă. Lemnul sat cobilița alunecând și ea după umăr i-a fracturat 
clavicula prin apasare. 

II). Fracturile prin cause indirecte se produc în modul următor: 
individul cade sai primesce o lovitură pe fața externă a umerului, 
Atunci clavicula, prinsă între dou& puncte de resistență, curburele sale 
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“ce există în mod normal, tind a se mări. Deci osul trebue să cedeze. 
El de ordinar cedeză din partea curburelor sale interne saă externe. 
Vom vedea mai la vale cari anume din aceste curburi se rup, preecnm 
şi adevăratul motiv. 

Tot prin causă indirectă se mai pâte obţinc fractura claviculei și 
când individul cade pe cot saă pe mână, membrul fiind în extensiune. 
Sai observat iarăși fracturi indirecte ale claviculei și in căderea indivi- 
dului pe spate. Dar casul cel mai comun e cel precedent. 

II). Fracturi indirecte prin contracțiuni musculare se produc 
când individul aruncă cu violență un corp greă în sus or în jos, sait 
când lovesce pe un adversar cu palma mânei cu violență, sati lovesce 
în sec. Fracturile prin acest mecanism sunt forte rari. Se admite însă de 
unii genul acesta de fracturi. Se dă chiar următorul mecanism. Fracturile 
prin contracțiuni musculare mai tot-d'a-una ocupă extremitatea sternală. 
Ele resultă din antagonismul ce se desvoltă între mușchiul sterno-cleido- 
mastoidienul de o parte și pectoralul cu deltoidul de altă parte. Osul prins 
între aceste două puteri se rupe întrun punct al extremităţei sale in- 
terne, care va fi cel mai spongios. Aceste fracturi în terțul extern al 
claviculei sunt fârte rari, dacă nu chiar imposible. Causa este, că aci 
osul e mai mult interpus între trapez și deltoid, inserțiunile lor ne- 
fiind așa de puternice ca a acelora de ia partea internă. 

In ori-ce cas, se cere o predisposiție individuală, creată prin existența 
diferitelor bâle diatesice, precum sifilisul, scorbutul, cancerul, osteo-malacia, 
etc., pentru producerea fracturelor prin contracțiuni musculare. La aceștia, 
cel mai mic sforț pâte produce o fractură a claviculei. Ast-fel se citâză 
casuri de individi cari coprinși de asemenea diateze și-aii fracturat cla- 
vicula, unii voind a pune un obiect pe un dulap, alții îmbrăcându-se, alții 
învelindu-se, iar alții într'un acces de tuse, etc. etc. 

In Hamilton se vorbesce de un om corpolent, bine făcut și robust, 
Acesta voind a închide coșul .trăsurei a simțit repede o trosnitură în 
umer; își produse o fractură a claviculei drepte aprâpe de partea sa de 
mijloc către extremitatea sternală. Un colonel din cavalerie, voind a în- 
căleca, simţi o durere violentă în umărul stâng; individul era un vechii 
sifilitic. O altă persână, voind a se urca pe un parapet înalt de opt pi- 
cidre, şi-a fracturat clavicula stângă. 

In fine, Parker a vedut producându-se fractura claviculei la un om 
în momentul când a voit să lovescă un câine cu biciușca. 

Aceste fracturi, repetăm, cer o anume predisposiţie individuală. Ea se 
obține graţie diferitelor diateze și bâle constituționale, cari âr avea r&- 
Sunet asupra sistemului osos. Dar dintre tâte bslele diatesico-constitu- 
ționale, sa observat că sifilisul are o predilecție pentru claviculă. Aci e 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
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sediul desvoltărei periostitelor, osteitelor şi gomelor sifilitice. Cu drept 
cuvânt deci, sifilisul a fost indeosebi considerat ca agentul cel mai prin- 
cipal în alterațiunea acestui os și consecutiv ca predispunând clavicula de 
a se fractura în mod spontanat. Găsim în Le Dentu următârea notiţă 
forte demonstrativă pentru causă. Un individ poseda o gomă sifilitică 
fluctuentă, ocupând terțul mediă al claviculei. Dar pe când acestă gomă 
dispărea din di în di, dinsa la un moment dat fu înlocuită printr'o frac- 
tură spontanată. Acestă observație aparține unui autor german Fulda. 

Din partea sa Kirmisson a observat și el un cas de osteo-periostită 
sifilitică a unei clavicule, urmată de fractură spontanătă. Delens a ob- 
servat că fracturile claviculei prin acţiune musculară pură se întîlnesc 
mai mult la drepta. Când se observă la stinga, ele ar fi după Bouilly. 
spontanate. Şi de dre-ce sifilisul predispune mai mult la acest gen de 
fracturi, observațiunea acestor autori are o importanță clinică destul de 
însemnată. 

Uude se rupe de obicei clavicula, care este linia de fractură. pre- 
cum şi deplasările ce se observă în fragmente ? 

Chestiunea acesta e fârte importantă. Dinsa a preocupat mult pe 
autori, căutând fie-care a emite o anume teorie.. Fracturile directe ale 
claviculei n'a importanță din punctul de vedere teoretic. Ele se pro- 
duc în locul unde a fost aplicată trauma. Nu este însă ast-fel cu cele 
indirecte. 

După Tillaux nu ar exista un punct anumit saă de elecțiune în 
fracturile claviculei. Acest os se rupe în puncte diferite și în mod in- 
diferent. Totul depinde de inclinaţiunea epoletului în momentul acci- 
dentului. Cu tote acestea, luândn-se în considerațiune composţiiunea, 
forma și gradul de fixitate al claviculei, s'a ajuns adi, graţie cercetărilor 
lui Packard și Hamilton a se demonstra cu destulă preciziune punctul 
slab unde clavicula se pote rupe. 

lată faptele principale cari ne intereseză. Scim că clavicula po- 
sedă două curburi. Extremitatea sa sternală e porțiunea cea mai grâsă. 
Plecând de aci pînă câtre partea mijlocie, osul începe a se subția de- 
venind în acelaș timp și mai rotund. De aci încolo, clavicula se turtesce 
dedesubt și se flexeză în sus. Către marginea externă dinsa devine forte 
largă și turtită recurbându-se înainte. In afară de dubla sa curbură „cla- 
vicula presintă o dublă torsiune mai mult sati mai puțin pronunțată. 
Mai avem încă şi faptul următor. Se scie că clavicula are conexiuni 
fGrte strînse şi fixe cu scheletul toracelui, grație articulației sale cu ster- 
nul, precum și ligamentului costo-clavicular. Dar pe lingă aceștia, intervin şi 
diferiții mușchi, ce se inserâză pe dinsa și cari la un moment dat contribue 
la fixarea osului. Dar mai presus de cât tote, mușchiul sub-clavier lucreză 
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direct asupra claviculei. Funcțiunea lui este mai mult a limita mobili- 
tatea osului de cât a-i imprima mișcări. Cât privesce extremitatea externă 
a claviculei, dînsa ar ar avea aerul că posedă o mobilitate fârte întinsă. 
Acestă mobilitate însă e numai aparentă. In realitate, în acest punct 
mișcările claviculei sunt fârte mărginite. In adevăr, dînsa se legă cu 
omoplatul nu numai prin articulația acromio-claviculară, dar încă prin 
largul și puternicul legămînt coraco-clavicular. Ce resultă de aci? Că 
osul clavicular la ambele sale extremități e fârte bine fixat. Ast-fel 
stând lucrul, în momentul unei căderi pe fața externă a epoletului, cla- 
vicula j6că rolul unei pîrghii de primul gen. Dinsa, fiind prinsă între 
putere și resistență, va trebui să cedeze într'un punct al suprafeţei sale 
care va fi mai slab. Dar acest punct se găsesce, după cum am vădut, 
către terțul săi extern, adică dincolo de linia mediană plecând spre a- 
cromion. In adevăr, în acestă regiune clavicula devine mai lată și mai 
subțire. Deci aci fiind porțiunea sa cea slabă, linia de fractură produsă 
prin causă indirectă nu va putea ocupa de cât unul din aceste puncte. 

La rîndul stă Hamilton, luând în considerație mai mult curburile 
cladiculei, dă următârea teorie, prin care însă ajunge la acelaș resultat 
ca și Packard. 

lată ce. extragem din Hamilton, asupra patogeniei şi sediului punc- 
tului de fractură al claviculei. Punctul claviculei unde se observă de or- 
dinar fractura complectă, se află în nivelul să aprâpe de extremitatea 
externă a terțului mediă, ceva înăuntrul ligamentelor coraco-claviculare, 
aprope de locul unde se opresc inserțiunile deltoidului și trapezului. 

Pentru ce osul se fracturâză mai adesea în acest punct, mai ales 
la adulți și individii de sex masculin? Pentru un lucru fârte ușor de 
înțeles, răspunde autorul. Osul este aci mai subțire ca or unde, și este 
mai puţin susținut prin inserțiunile musculare și ligamentâse. În acest 
punct de asemenea axa osului începe brusc a se curba înainte, și mai 
brusc la adult și bărbați de cât la copil și femee. Când deci clavicula 
e fracturată printr'o contra lovitură (causă indirectă) precum se observă 
mai des, forța loviturei transmisă de la umăr prin porțiunea externă a 
osului, de o dată se opresce sleindu-se în punctul unde se schimbă di- 
Tecțiunea axei osului, adică în locul deja arătat. 

Aceste fracturi pârtă numele de fracturi prin leziune. 
Dar acestă teorie, fără a fi bazată pe asemenea raționamente, a 

fost deja emisă de Boyer. Cu tote că Malgaigne voind să combată 
pe Boyer dicea că acâsta e o teorie de cabinet, nimeni însă n'a luat în 
serios obiecţiunile acestuia, calificându-le de nulă valdre, așa că toți aă 
“adoptat opinia lui Boyer. Conclusia este că, fracturile claviculei prin 
flexiune este singura teorie admisă adi. Dînsa se aplică în tâte casurile
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de fracturi indirecte. In adevăr, atât într'o cădere pe regiunea externă 
a epoletului, cât şi într'o cădere pe mână sai cot, membrul fiind în 
extensiune, precum chiar și într'o lovitură aplicată pe fața supero-externă 
a epoletului, în tote aceste casuri mecanismul e acelaş: clavicula prinsă 
între putere şi resistență, va tinde să se îndoiască. Diînsa deci, se va 
rupe prin flexiune în punctul cel mai slab ce se află către terțul să 
extern. Singura deosebire este, că în aceste diferite Situațiuni, traumatis- 
mul lucreză în anume sensuri. Intr'un cas clavicula e fixată — împinsă 
fiind de dinafară înăuntru ; în altul de jos în sus, iar în al III-lea de sus 
în jos. Resultatul însă tot-d'a-una va fl acelaș: fractură indirectă a ter- 
țului extern. 

In oposiţiune cu acâstă teorie mai avem fracturi prin elongafinue 
sai îndreptarea bruscă a curbelor claviculei. Casul însă e fârte rar. Se 
citeză însă o observație a lui Giinter relativ la un copil, a cărui clavi- 
culă s'a rupt în momentul când fu ridicat de mână, pentru a-l trece 
peste o apă. 

In fracturile prin causă directă, fractura nu are un sedii de elec- 
ție, căci se produce acolo unde se aplică trauma. Linia sa în general e 
transversală, 

In fracturile indirecte, în majoritatea casurilor linia de fractură 
plecată din punctul precedent arătat ia o direcțiune oblică de din afară 
înăuntru, de sus în jos și de dinainte înapoi, dirigindu-se către extremi- 
tatea sternală. 

Linia de fractură de ordinar nu interesâză de cât 2—21/, c. m. din lungimea totală a osului. Câte-o-dată oblicuitatea este așa de întinsă în cât ocupă tâtă întinderea osului, Ast-fel este un cas observat de Chassaignac, unde clavicula părea a fi împărțită în două, fiind spintecată în tâtă lungimea sa. | 
Mai putem observa încă fracturi dințate, eschilâse, fragmente duble saii multiple, și în fine adevărate sdrobiri ale osului, 
Sa discutat mult asupra deplasărei fragmentelor căutându-se a se da tipuri clasice, atribuite unor deviațiuni fixe, datorite contracțiunei unor anumiţi mușchi. 
Astădi însă nu se mai dă.o mare importanță acestor deviațiuni musculare. Lucrul este dovedit, că deviația resultă mai mult din direcțiunea. ce imprimă fragmentelor lovitura, în momentul aplicărei sale. Totuși, în majoritatea casurilor se observă urmatârea deplasare, care se consideră ca un tip clasic și anume: fragmentul intern e tras în sus de sterno- cleidomastoidien; iar cel extern e lăsat în Jos și înainte, pe de o parte prin greutatea membrului, iar pe de altă prin atitudinea ce se dă bra- 
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țului de chiar bolnavul însuși. Acesta condus de instinctul de conservare 
apucă cotul cu mâna sănătâsă și-l trage puțin înainte. 

Divisiunea fracturilor claviculei. 

Fracturile claviculei le împărțim în trei mari categorii: 
1). Fracturi a părței de mijloc. 
II). Fracturi excentrice punctului de mijloc, ocupând terțul intern 

saii extern. 

III). Fracturile extremităților. 
Fracturile părței de mijloc, mai tot-d'a-una de causa directă, se 

caracteriză prin aceia, că cele două fragmente sunt de o întindere egală: 
unul intern sai sternal, iar altul extern sau acromial. Fracturile pe cari 
le numim excentrice punctului de mijloc, sunt mai tot-d'a-una de causă 
indirectă, fie prin cădere -pe umăr, sati contracţiune musculară. Ele sunt 
și cele mai frecuente și cele mai importante. Aci, cele două fragmente 

- 

  

Fig. 103. — Schemă represintând diviziunea fracturelor claviculei propusă de autor, 
A. Fractura părţei de mijloc a claviculei. 
AB. Fractura excentrică internă. 
BD. Fractura extremităţei interne a claviculei. 
AC. Fractura excentrică externă. 
CE. Fractura extremităţei externe a claviculei (personală). 

nu vor mai fi egale, cel intern sai sternal va fi mult mai lung ca cel 
acromial și vice-versa, după cum linia de fractură, depărtându-se de 
partea mijlocie, se va apropia de extremitatea internă . sau . externă a 
claviculei. In casul ], fragmentul extern va fi mai mare; în al II-lea, 
cel intern. Aceste fracturi, cari în autorii clasici se numesc fracturi ale
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terțului intern saă extern, aă limitele următore. Fractura excentrică ex- ternă pote coprinde or-ce punct aflat pe: teritoriul coprins între linia mediană și ligamentul coraco-clavicular exclusiv; fractura excentrică in- ternă coprinde iarăși ori-ce punct din teritoriul liniei mediane până la igamentul costo clavicular inclusiv. Dincolo de aceste limite, avem a face cu fractura extremităților. In fig. 103 se vede acestă disposiţie. 
Fractura extremităților, tot-d'a-una de causă indirectă, se observă forte rar, mai cu deosebire a celei externe. Acestă fractură, aflându-se între apofsa coracoidă și acromion, Sa numit extracoracoidienă, din causă că linia sai trăsura de fractură se găsesce în afară de apofisa coracoidă. Aci aprâpe nu există nici o deformaţie, din causă că frag- mentele nu se pot deplasa. Ba ce e maj mult, nici chiar funcțiunile membrului nu sunt serios compromise. Rațiunea o vom vedea la simp- tome. Cât pentru fractura extremităței interne, care este și mai rară, linia de fractură trebue coprinsă la limita ligamentului costo-clavicular și ar- ticulația steno-claviculară. Fragmentul intern e representat numai prin epifisa claviculei, iar fragmentul extern prin tot restul acestui os. EI, fiind forte mult tras în sus de sterno-cleidomastoidien, produce o de- formaţiune colosală. Din partea sa, tuberositatea osului (fragmentul in- tern) face o ridicătură torte pronunțată d'asupra sternului. EI se aședă 

în regiunea sub-hioidienă, unde întinde cu putere pielea. 
In afară de aceste varietăți mai putem observa încă una, numită de autori fractură dublă a claviculei, representată prin trei fragmente: doue laterale și unul median sat intermediar. Se observă în mod excepţio- nal şi recunâsce drept causă o violență directă extra-ordinar de mare. In ori-ce cas, acestă fractură este o varietate de fractură cominutivă. Adesea fragmentul intermediar suferă o deviațiune particulară. EI pote deveni cu totul vertical înterpunendu-se între cele două fragmente. Alte dăți, din contra, se ridică d'asupra sai se așcdă de desubtul lor. 

Fractura simultanată a ambelor clavicule. 

Se observă cu totul în mod excepțional și nu presintă din punctul de vedere al mecanismului de cât aceiași factori deja arătați. Une-ori însă o claviculă se fractureză prin causă directă, iar alta prin causă in- directă, sai ambele prin aceiași causă, după cirumstanțe lesne de pre- vEdut. 

Pe lângă simptomele comune locale, avem atitudinea dublă a mem- brelor superidre. Ele fiind duse înainte, înăuntru și în jos, vom observa în afară de jena provocată funcțiunilor lor, o împedicare fârte mare în actul respiraţiunei. Acesta provine din faptul că ambii omoplaţi,
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aplicându-se pe torace, o mare parte din mușchii inspiratori ca subela- 

vierul, pectoralul, marele dorsal, mare danteleă, pierdendu-și punctul de 

inserțiune, nu mai pot funcționa. Individul fiind pus pe spate şi cu ca- 
pul puţin ridicat, fenomenele dispneice dispar. 

Tratamentul va fi acelaș, de și consolidațiunea se obține mai grei, 

putând chiar să lipsescă. Acesta s'a întîmplat în trei casuri publicate de 

Velpeau, Gerdiy şi Malgaigne. 

Simptomele şi diagnosticul. 

De sigur, fie-care din varietățile acestor fracturi va avea simpto- 

matologia sa specială. Un singur lucru însă este constatat, și anume, 

or-care ar fi varietatea, simptomele decurg din schimbarea posițiunei, ce o 

ia cavitatea glenoidă a omoplatului în urma fracturei claviculei. 

Malgaigne a arătat cu drept cuvînt rolul important ce-l are clavi- 

cula. Rolul s&i constă exclusiv în a menține cavitatea glenoidă a omo- 

platului în afară. Numai grație acestui lucru, articulațiuea scapulo-ume- 
rală oteră cele mai întinse și mai variate mișcări, mai mult ca ori-ce 
articulațiune din întregul organism. Cavitatea glenoidă privind în afară, 
mișcările de circumducţiune şi de rotaţie sunt asigurate. De îndată însă 
ce clavicula e fracturată în ori-ce punct al întinderei sale, cavitatea gle- 
noidă ne mai fiind susținută, se dirijează înainte. Atunci, individul nu va 
mai putea executa mișcări în afară și înapoi de cât cu fârte multă di- 
ficultate dacă nu chiar de loc. El nu va mai putea să-și deschidă în mod 
larg brațul, nici să-și pue mână pe cap, gât sai la spate. Membrul s&ă 
va atirna mai mult în mod pasiv în jos şi înainte. 

Acesta este atitudinea generală aprâpe constantă a ori-cărei frac- 
turi a claviculei. Dar dinsa se observă mai ales când fractura ocupă 
terțul extern al claviculei şi când acesta se așeză sub fragmentul intern, 
care e tras în sus de sterno-cleido mastoidienul. Singur Dessault a arătat 
un exemplu unic de încălecare prin ridicarea fragmentului extern sati 
acromial d'asupra fragmentului intern sai sternal. Bichat iarăși dice că 
Hippocrat vorbesce de acestă varietate de fractură, ea fiindu-i forte fa- 
miliară. Malgaigne și Smidt de asemenea dai câte un exemplu. Dar or- 
cum ar fi, atitudinea membrului indicată mai sus remâne aprâpe aceiași, 

Am putea admite ca făcând excepțiune la acesta, singura fractură 
a extremităței externe, numită încă și extra-coracoidiană. Aci osul de 
şi e fracturat, totuși cavitatea glenoidă își păstreză posiția sa normală, 
grație puternicului ligament ce formeză bolta acromio-coracoidienă. De 
aci urmeză că funcțiunile membrului sunt fârte slab atinse, așa în cât 
se pot considera chiar ca fisiologice.
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Cât privesce diagnosticarea fie-cărei varietăți în parte, acâsta nu oferă nici-o dificultate. Printr'o simplă palpaţie și inspecțiune lesne vom constata crepitaţia, deformația și durerea cari vor forma tot atâtea semne patognomonice. Mai avem încă mensurațiunea osului. Dînsa luată de 
la stern la acromion, tot-d'a-una va fi mai scurtă ca aceia din partea 
opusă din causa încălecărei fragmentelor. Cu aceste elemente dar vom putea să precisăm dacă linia de fractură se află în mijloc ori pe terțul 
extern sai intern al claviculei. 

Singura dificultate mai seri&să este când fractura ocupă extremi- 
tăţile claviculei. Atunci sar putea confunda cu luxaţiile sterno-clavicu- 
lare, ori acromio-claviculare. Dar Și aci, printr'un examen minuţios vom 
putea constata pe de o parte foseta articulară a sternului, iar pe de alta extremitatea osului deplasat. Dinsa va fi de o formă regulată şi - netedă, în oposiţie cu fragmentul unei fracturi, care va fi maj neregulat, 
:dentelat, eschilos și amenințând a perfora tegumentele, 

Când fractura este extra-coracoidienă, trebue exact să determinăm 
situația acromionului. Acesta se află just pe traectul unei linii verticale 
trecend pe partea de mijloc a feţei anteridre a braţului. După cum dar fragmentul extern al fracturei va fi în acestă direcțiune sai nu, vom «conchide la existența fracturei ori a luxaţiei. 

Prognosticul şi tratamentul. 

Dându-se că clavicula are raporturi forte intime cu cele mai im- portante vase și trunchiuri nervâse, lesne putem prevede cum o frac- tură a acestui os se pâte complica de nisce leziuni excepţionale. 
Fenomenele cele mai comune ce se observă în urma fracturilor claviculei sunt din partea trunchilor nervoși. Ele constati în fenomene resultate dintr'o simplă comoțiune, compresiune, rupere sai prinderea nervului în cicatricea osului (calusul). 
Dessaut a arătat un cas în care un individ numai prin simplul 

fapt al unei lovituri cu o bârnă aplicată pe faţa externă a ume&rului, a suferit o comoțiune atât de mare a plexului brachial în cât a fost co- prins de paralisia braţului fără ca fractura claviculei să fi avut loc. Noi 
credem că aci a fost vorba de un Simplu istero traumatism. 

In cele-l'alte casuri aceste fenomene nervâse se observă de ordi- 
nar concomitent cu o fractură manifestă a claviculei, Acesta mai ales 
în fracturile complicate și cominutive. Aci leziunile nervâse resultă din acțiunea directă ce fragmentele exercită asupra nervilor, fie comprimân- duii, or rupându-i. Ast-fel se citeză de Earle observațiunea unei fracturi cominutive a claviculei în care nervii plexului brachial fiind lezați, resul-
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tase o paralisie a brațului. Bolnavul nu putea să-și pue mâna în apă 

chiar căldicică, fără să nu încerce efectele unei arsuri ca: vesicație, 

roşață, etc. 
Hamilton dă și el un cas de fractură cominutivă, unde exista o 

paralisie cu contractura mușchilor întindindu-se până la pumn și degete. 

In fine Gipson vorbesce de un tînăr, care isbit fiind pe claviculă 
“de căderea unei rămuri grâse de arbore și-a rupt osul în mai multe 

fragmente. Acesta împinsese înapoi și sub planul primei câste întregul 

plex nervos, care era așa de comprimat că produsese o paralisie și o 

atrofie a întregului braţ. Nisce asemenea compresiuni și mai ales cele de- 

terminate prin calus, ne silesc a interveni. Ast-fel au făcut Delens și 

alți autori, cari degajând nervul comprimat ai făcut să înceteze fenome- 

nele de paralisie. 

In afară de aceste casuri grele, fracturile claviculei încă se pot 

complica de dureri atroce fără să fie urmate de paralisii. Acesta resultă 

din prinderea vre-unui firișor nervos ce plecă din plexul cervical super- 

ficial. Alte dăți se observă paralisii însoţind fracturi cu totul simple. 

Dar aceştea s'a constatat că sunt resultatul unui tratament r&ă aplicat, 

iar nici de cum al fracturei însăși. Și probă pentru acâsta e că ase- 

menea paralisii apar târdiii, și tocmai către stirșitul tratamentului când 

bolnavul își aștepta vindecarea. Trebue însă a sci că une-ori un simplu 

traumatism aplicat pe claviculă pâte da nascere la o paralisie a brațu- 

țului, fără ca clavicula să presinte nici cea mai mică soluţie de conti- 

nuitate. Fenomenului acestuia i sa dat de Dessault numele de cozzozz- 

unea piexului brachial. 

Leziunea venelor, în fracturile claviculei, de și rară, totuși se ci- 

teză câte-va casuri. Erichisen spune că a vădut un cas de fractură co- 

minutivă produsă printr'o violență directă, în care vena subclavieră 

fusese ruptă. Acesta produse un epanșament sanguin considerabil. Bra- - 

țul de și era amenințat de ganarenă, bolnavul însă s'a vindecat. Un 

cas analog s'a întîmplat lui Maunoury din Chârtres. Aci însă, chirurgul 

voind a lega vasul deschis, bolnavul a murit pe masa de operaţie prin 

introducere de aer în venă. In fine Ogle a publicat o observaţie de 

deschiderea venei jugulare interne printrun fragment al claviculei. 

Tot acelaș lucru vom spune relativ la deschiderea arterei subcla- 

viere. Asupra acestui lucru pentru prima Gră Dupuytren a atras aten- 

țiunea prin două observaţiuni personale. Blandin a constatat iarăși într'o 

fractură directă a claviculei ruperea arterei sub-acromiale. Dinsa dăduse 

hascere unui epanșament sanguin considerabil, simulând un anevrism 

difus al arterei axilare. 

Se citâză în tratatele de chirurgie, că ministrul engles Peel a mu-
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rit în urma unei fracturi a ciaviculei, complicată de un epanșament 
sanguin, datorit probabil unui anevrism prin ruptură arterială. 

In afară de aceste complicațiuni vasculo-nervâse s'a mai citat 
casuri de rănirea fundului de sac pleural și al plămânului, causate prin 
străbaterea extremităților ascuţite ale fragmentelor. Semnul cel mai prin- 
cipal al acestei perforațiuni pulmonare este aparițiunea unui emflsem 
subcutanat considerabil. Cu tâtă alarma și grOza ce inspiră acest emfi- 
sem, el dispare de la sine fără nici un tratament, ci numai prin simpla 
absorbire a aerului. 

Mai sunt însă şi alți factori cari agraveză prognosticul fracturelor 
claviculei. Cel mai principal este deformaţiunea osului, care aprâpe nu 
se pote evita prin nimic. Acestă deformaţiune va fi cu atât mai mare, 
cu cât nu vom interveni imediat după accident, pentru a reduce fractura. 

Experiențele ai arătat că în nici unul din 6sele organismului, con- 
solidarea fracturei nu se face mai repede ca în claviculă. De la Velpeau 
şi până adi toți autorii at admis maximum de consolidare a claviculei 
fracturate de la 15—20 dile. 

Dar se citeză casuri și observațiuni mult mai extra-ordinare. Ast- 
fel Hamilton a observat un cas unde consolidarea se efectuase după 
7 dile. Vallace după 8—9 dile. Benjamin Bell după 14 dile. Smidt după 
15 dile. 

Prin urmare, de nu ne vom grăbi a trata în mod rațional acestă 
fractură, consolidarea se va face în mod vițios. Și cu atât diformitatea 
va fi mai mare, cu cât clavicula mai mult ca or-care alt os, fiind pro- 
vEdută de ţesut spongios și vascular, favoriseză în mod colosal nu nu- 
mai exuberanța calusului, dar şi producțiuni de fâșii și bârne os6se, de 
osteofite, etc. Acestea, pe lângă leziunile ce vor produce străbătend prin 
părțile moi, se vor întinde către articulațiunea scapulo-umerală. Ele pot. 
copleși apofisa coracoidă şi părțile din prejur, producând ast-fel o ade- 
v&rată anchilosă a membrului superior. 

Iarăși ca punct răi în prognosticul fracturilor claviculei este, că 
mai tot-da-una osul rămâne mai scurt ca cel din partea opusă. Acestă 
scurtare pote să mergă de la 6 m. m. până la 21/2 c. m., sai și mai 
mult, după gradul încălecărei fragmentelor. Cele mai mari scurtări le 
produc fracturile părței de mijloc, iar cele mai mici ale extremităților. 

Din observațiunile și statisticele făcute resultă că fracturile clavi- 
culei tot-d'a-una se consolideză, nefiind nici-o-dată urmate de pseudo- artrosă. După statistica lui Mihlemberg conținând 656 de casuri de lipsă saă întârziere -de consolidațiune a 6selor lungi, nu există de cât un singur exemplu de pseudo-artrosă a claviculei. Din partea sa Be- ranger Feraud, pe un număr de 1015 casuri, n'a găsit de cât trei pseudo-
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artrose, dar și atunei reunirea fibrâsă a fragmentelor nu împedica întru 3 
nimic funcțiunile membrului. 

Dacă însă consolidarea e asigurată, nu este tot ast-fel cu conser- 

varea rectitudinei osului. Putem dice aprâpe în mod absolut că tâte 
fracturile claviculei se termină prin deformaţiune mai mult saii mai puțin 

manifestă. 

Deja Hippocrate observase că consolidarea unei fracturi a clavi- 

culei se însoțesce de un 6re-care grad de deformațiune. Velpeau declară 
că cu tot numărul infinit de bandage imaginabile, nu se pâte împedica 
diformităţile în fractura claviculei. Vidal de Cassis dice, că fractura 
claviculei este mai tot-d'a-una urmată de deformațiune, or cât de puter- 
nică ar fi perfecțiunea aparatului și oră cât de mare grija chirurgului. 

Tratament. Pentru nici-o fractură din întregul organism nu s'a desvol- 
tat atâta încordare de talente şi spirit pentru a combate acestă deformaţiune. 
In scopul acesta s'a inventat un număr infinit de aparate, unele mai complicate 
de câtaltele. Dar tâte ai fost inventate fară folos. Prin nici unul nu sa 
ajuns la scopul dorit. De aceia chirurgii disesperându-se, mulți din et nu se 
sfiesc a recomanda a nu se mai aplica nici-un tratament, resultatul fiind 
același. Astădi cu mijlcele de cari dispunem s'a recurs la sutura di- 
rectă a fragmentelor os6se. 

De și din cele precedent arătate reese că diformitatea în fracturile 
claviculei e inevitabilă, totuși nu trebue să lăsăm bolnavul la voia în- 
tâmplărei, ci să-i aplicăm un tratament raţional. Prin acesta vom avea 
cel puţin consciința împăcată că am făcut totul în împlinirea datoriei. 

Care este obstacolul cel mal puternic ce se opune la buna Conso- 
dare a fracturelor ? Din cele studiate la causele și mecanismul acestor 
fracturi am vădut, că cea mai comună din ele este fractura terțului 
extern sai după noi excentrică .externă. Dinsa are sediul în afară de 
linia mediană. In acest cas, fragmentul extern sai acromial este tras în 
jos. Fragmentul intern saă sternal aflat sub influența mușchiului sterno- 
eleidomastoidien e tras în sus, înăuntru și înapoi. EL încalecă pe o în- 
tindere mai mult saii mai puțin mare peşte fragmentul extern care r&- 
mâne dedesubt. 

Greutatea în tratamentul acestor fracturi nu constă în reducerea 
ei, care de alt-fe! se obține forte uşor, dar în imposibilitatea de a men- 
ține și păstra acâstă reducere. Coaptarea se distruge nu numai la cea 
mai ușGră mișcare a brațului, a cotului saii a mânei, dar chiar şi în 
urma înclinărei, în stațiunea în picire sai ședendă a individului, pre- 
cum și chiar prin faptul inspirațici și expiraţiei. Şi de dre-ce nu putem 
lupta în contra tuturor acestor agenți, de aceia tratamentul fracturilor 
claviculei devine desesperant.
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_ In resumat, doi sunt agenții cari se opun la o bună consolidare a 
fracturei. claviculei. Pe de o parte ascensiunea fragmentului intern, pro- 
vocată de contracțiunea energică a mai multor muschi, dar în special a 
sterno-cleido-mastoidian, iar pe de alta pogorârea fragmentului extern, 
provocată de greutatea întregului membru şi în special a brațului, care 
tărasce fragmentul în jos, înainte Și înăuntru, | 

Mărturisesc că de și n'am un număr mare de obsevațiuni, totuși pot 
afirma, că tâte casurile de fracturi ale claviculei ce am tratat în spital, s'a 
vindecat fără nisce asemenea deformaţiuni, de cari mai toţi autorii se 
pling. Și mai cu deosebire nu am observat fenomenele de compresiune 
nervâsă, de cari vorbesce Hamilton și toți autorii americani, că s'ar fi 
produs în urma introducerei în axilă a acelui con de vată sati compresă 
cari formâză principiul metâdei lui Dessaut. 

Noi nu suntem de idee deci a renunța -la ori-ce tentativă de tra- 
tament, și nici chiar a ne mărgini la simpla aplicare a eşarpei numită 
a lui Mayor din Laussana, sai a lui Gosselin. 

Fără dar a ne încerca a descri nenumăratele metâde întrebuințate 
contra acestor fracturi, vom arăta numai modul cum noi procedăm, 
grăbindu-ne a spune, că dinsul e o combinațiune a metâdei lui Velpeau 
și Dessaut. Singura modificare este, că adăugăm aplicarea unui strat de 
gips peste bandajul făcut din feşi simple. 

lată cum trebue să procedăm. Mai întâf chirurgul împreună cu 
ajutârele sale reduce fractura. Pentru acesta trebue ca umărul să fie 
împins în sus, în afară și înapoi, pentru a ridica fragmentul extern și 
a-l pune la acelaș nivel cu acel intern. In acelaș timp exercităm o pre- 
siune pe fragmentul intern, pentru a-l lăsa mai jos, recomandând indi- 
vidului să-și plece capul spre partea bolnavă, spre a-și relaxa mușchiul 
sterno-cleido-mastoidien. Pentru a menține aceste diferite atitudini, in- 
troducem un sul în formă de con, făcut din vată, în baza axilei (me- 
toda lui Dessaut). Prin el căutăm a ține în permanență umărul în afară, 
După aceia mâna bolnavă o dirigem către umărul sănătos. Cotul va 
privi în sus și înăuntru, iar virtul săi către falşele coste, spre apendi- 
cele xifoid. Cu acesta asigurăm și mai bine întrega atitudine ce trebue 
dată membrului superior. Examinăm din not posițiunea fragmentelor. 
Dacă vedem că încă există vre-o ușoră încălecare a fragmentului in- 
tern, aplicăm - pe. extremitatea sa o compresă gradată sau iarăși un 
mic sul cilindric format din vată. 

Nu ne rămâne acum de cât a fixa membrul în acestă atitudine, 
după ce prealabil am interpus între mână, antebraț și braț o compresă 
de tifon sati vată, pentru a separa tegumentele de a fi în contact. Cu
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acesta vom evita iritațiunile pielei, ce repede devin insuportabile pentru 

bolnav. Mai cu deosebire să nu uităm a pune vată multă pe vîrful cotu- 
lui, Alt-fel bolnavul nu va putea suporta aparatul nici două dile, din 

cnusa amorțelei și a usturimilor teribile ce forte repede se manifestă. 

Luăm după aceia două, trei feși de tarlatan subțire, late de 10 c. m. și 
lungi de 10 m. Cu ele înfășurăm în mod circular toracele, trecând peste 

umăr și antebraț. Mergem apoi de jos în sus și acoperim treptat virful 

cotului până la mână, lăsând degetele libere. Cu a doua fașă, al cărui 
ya căpătâi îl aplicăm pe regiunea bolnavă și în special pe fragmentul in- 

  
Fig. 104. — Bandagiă special pentru fractura claviculei (personală). 

tern, practicăm mai multe învirtituri verticale de sus în jos și de jos 

în sus, trecând pe sub cot, pe care ast-fel îl ridicăm și mai sus, sati 

cel puţin îl fixăm în posițiunea dată de la început. Când credem că 

bandajul e complect, preparăm un lapte de gips, în care muem alte feși 

pe cari le aplicăm d'asupra întregului bandaj. Dacă gipsul e bine preparat
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el se usucă de la 5—10 minute şi ast-fel totul e terminat. . Când cir- 
cumstanțele ne permit, putem recomanda bolnavului a sta în pat 7—8 
dile, păstrând ;posițiunea dorsală. | | 

Il vom aședa deci cu spatele pe o saltea largă pusă ea însăși pe 
o planșetă (scândură) pentru a nu face grpă. Vom respinge aședarea 
unei perne sub căpătâiii pusă între umeri, după cum e obiceiul. Acesta 
mai mult vatămă de cât folosesce. Vom pune însă capul pe un plan 
mai ridicat, ca ast-fel toți mușchii și în special sterno-cleido-mastoidie- 
nul să fie relaxat. Dacă îndeplinim și acestă cerință și reușim ca bol- 
navul să stea pe spate 7—8 dile, calusul deja începe a se forma, 
iar consolidarea claviculei se va face fără detormaţie. După acesta 
bolnavul pote să-și vază de ocupaţiunile sale, totuși purtând banda- 

  
Fig. 105. — Eșarpa lui Gosselin vădută din față (personală). 

jul încă 15—20 dile. Am tratat opt casuri cu acest procedei, și re- 
sultatul a fost din cele mai bune. 

Fig. 104 originală ne arată modul aplicărei aparatului. 
Am arătat că mulți chirurgi în desesperare de causă aă renunțat
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la ori-ce bandaj susținend că totul este inutil. Atunci Mayor din Lausane a 
adus o adevărată revoluţie în tratament, susținând că punând membrul 
într'o simplă eşarpă, se obține același resultat dacă nu chiar mai bun ca 
prin ori-ce altă intervenție complicată. Mulți ati întrebuințat și este chiar 
adi în uz acâstă eșarpă. 

In Franța însă dinsa s'a înlocuit printr'o altă eșarpă a lui Gose/zn 
numită de siguraranță eșarpă severă, sati eșarpa Cochin, după numele spi- 
talului unde acest profesor își avea serviciul. 

  
Fig. 106. — Eşarpa lui Gosselin vădută din partea dorsală (personală) 

lată modul după care acestă eșarpă trebue pusă. 
Se iea un șervet, de preferință un fular de mătase sat de bum- 

bac, suficient de larg, pentru ca îndoit în formă de plasă cele două 
extremități să se potă încrucişa înapoiul spatelui bolnavului. Introducem 
deci braţul în unghiti drept între cele două foi ale acestei plase. Apu- 
căm ambele virfuri laterale direct înapoi şi le fixăm solid unul cu al- 
tul, luăm atunci virfurile superidre pe cari le ridicăm în sus, Nu 
le fixm între ele înapoiul gâtului mai ales printrun nod: vom face
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printr'acesta. să sufere bolnavul și să pierdem aprâpe tot beneficiul 
aparatului, care nu mai îndeplinesce scopul. 

Vom adăoga deci la fie-care din punctele superisre câte o bucată 
de fașă de piînză solidă, pe care le vom duce în formă de bretele îna- 
poia spatelui și încrucișându-le le vom uni cu cele două extremități 
transversale ale aparatului. 

Acâstă eşarpă a lui Goselin are întrebuințarea cea mai largă, nu 
numai în fracturile claviculei, dar și în ori-ce traumatism, unde se cere 
asigurarea unei posiţiuni fixe a membrului. 

Fig. 105 represintă bandajul vădut din faţă, iar fig. 106 bandajul 
vădut din partea dorsală. 

Pentru a termina cu tratamentul fracturilor claviculei dăm aci fig. 
107 luată din enciclopedie și uude se vede un mod particular al lui 

  

Fig. 107. — Metâda de amplexaţiune a lui Chassaignac. 

Chassaignac de a reduce fragmentele. EI constă în aceia că chirurgul 
ia un punct de sprijin pe umărul sănătos al bolnavului, iar cu arabele 
mâini încrucișate le aplică pe cotul din partea bolnavă. Chirurgul tră- 
gând către sine ridică umărul, iar cu el și fragmentul extern al clavi- 
culei. Acestă metâdă a lui Chassaignac, prin faptul că desvoltă o putere 
excepțională, o putere ce intrece măsura comună pentru reducerea frac- 
turei, a fost numită metoda de amplexațiune (amplus = larg, dincolo de 
măsura obicinuită).
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Ş III. Luxaţiunile claviculei. 

Sunt fârte rară. Ele se divid în două mari categorii: 
D. Luxaţiunea extremităței externe sati acromio-claviculară. Acesta 

are varietăți : szpra, sub-acromială și sub-coracoidienă. 
II). Luxaţiunea extremităței interne saă sterno-claviculară cu trei 

varietăți: fre- supra- și retro-sfernală. 
a) Luxaţiunea supra-acromială a extremităței externe a claviculei, se 

“produce când se aplică o lovitură puternică pe fața externă a umărului, fie 
de dinainte înapoi sai vice-versa de dinapoi înainte. După Astley Cooper 
trebue ca omoplatul să fie împins înainte către câste. In timpul că- 
derei pe umtr, lovitura dirijată contra omoplatului deslipesce acest 
os de legăturile ce-l unesc cu clavicula. Malgaigne admite o simplă că- 
dere pe umtr. Dar el susţine că pe lângă acâstă cădere, trebuie şi o mișcare 
simultanată a omoplatului în jos. Aplicarea directă pe claviculă a trau- 
mei produce mai rar luxaţia. Dinsa se însoțesce mai des de fractură, 

Dolbeau a arătat, că o femee şi-a produs acestă luxaţie dând o 
palmă copilului săi. De aci el adniite împreună cu Boyer şi alții, că o 
contracțiune violentă a mușchilor și în special a trapezului, e capabilă 

-a produce pe cale indirectă o asemenea luxaţie. Un alt autor, Brinder, 
a vEdut un soldat întîmplându-i-se acelaş accident, în timpul când făcea 

“gimnastică, avend mâinile în inele. 

  

Fig. 108 Fig. 109 Fig, 110. Luxaţia supra-acro- Luxaţia supra-acro- Luxaţia sub-acro- mialăcomplectă.  mială incomplectă.  mială (personale). 

Articulația acromio-claviculară ale cărei mișcări sunt forte limitate, 
posedă o capsulă, un ligament superior destul de forte şi altul inferior 
abia pronunţat. Dar în afară de acestea, clavicula e fârte solid fixată, 
grație puternicului ligament coraco-clavicular cu cele două făşii, anteridre 
sai trapezoidă și posteridră saă conoidă. Când numai capsula și liga- mentele acromiale sunt! rupte, luxaţia claviculei e incomplectă ; când însă 
şi ligamentul coracoid e rupt atunci luxația e complectă. 

Fig. 108, 109 și 110 arată modele de aceste luxaţii. 
Dr. 1. Kiriac, Patologie chirargicală- 

17
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Caracteristica luxaţici incomplecte este că clavicula e puţin rădi- 
cată în sus, dar fără să trecă d'asupra acromionului. Când acest lucru 
se produce, atunci luxaţia este complectă. 

Simptomele. Se apropie mult de ale fracturei extremităței externe 
a claviculei, prin faptul că atitudinea membrului superior e cam. aceiași, 
umărul parând împins înainte, în jos şi în afară. Se pare însă că mai des 
a fost confundată cu luxaţia scapulo-umerală. Hippocrat, zice Albert, 
descrie acestă luxație, şi adaogă că dinsul a cunoscut un mare număr de 
chirurgi confundând, acâstă stare cu o luxaţie a umărului. Se făcea mult 
reu bolnavilor voind să se reducă brațul ce se credea luxat. Dinșii nu 
părăsiati acestă idee, de cât atunci când după încercări infructudse și 
penibile eraii obligaţi să renunțe la reducere. Din partea sa Galien po- 
vestesce că el însuși la etatea de 35 ani a fost atins de acestă afec- 
țiune a claviculei, şi că în van s'a facut încercări de reducere. Numai 
după ce-el însuși stabili adevăratul diagnostic, atunci a trebuit să ince- 
teze manipulările durerâse. 

Ca semn local vom avea o ridicătură mai mult saă mai puţin pronun- 
țată, după gradul luxaţiei pe acromion. Apăsând cu degetul pe acestă ridică- 
tură, lesne o facem să. dispară pentru a reapare imediat, ce nu vom mai 
apăsa. Acest joc alternativ al diformităței, a fost comparat de autori cu 
o clapă de clavir. Când luxaţia e complectă, diformitatea e forte mare. 
Extremitatea claviculei pe care o putem apuca cu degetele, e cu totul a- 
ședată d'asupra feţei superidre a acromionului. Din causa acestei mari 
ridicături, se formeză sub claviculă o largă escavaţiune întocmai precum 
se observă în luxația scapulo-nmerală. Distanţa deci între extremitatea 
claviculei și acromion une-ori e enorm de mare. Galien deja a preţuit-o 
la trei laturi de deget. Alți autori ati găsit acestă depărtare chiar de 
două police. , 

Luzațiunea sub-acromială. E așa de rară, în cât nu există decât 
puține exemple. 1. L. Petit e cel dintâi care a dat o observaţie, dar 
contestată de alții. Dinsa constă în așezarea extremităţei externe a cla- 
viculei de desubtul apofisei acromiale și a capsulei umerului. Pentru pro- 
ducerea acestei luxaţii, cerându-se ruperea tuturor ligamentelor, violenţa 
exterioră va fi mare. In plus, trauma va trebui aplicată direct pe claviculă și 
într'o direcție de sus în jos, adică în sens vertical. De aceia, trauma- 
matismul fiind prea mare, acâstă luxaţie adesea se complică de leziuni 
mult mai importante. Dinsa rămâne în al doilea plan, considerându-se 
ca un simplu epifenomen, de care nici nu se mai ţine socotelă. Totă 
atențiunea este ocupată cu fracturile cominutive, saă luxaţiile umărului, 
etc., etc. 

Cu tâte acestea găsim în Le Dentu reproduse câte-va observațiuni
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de asemenea luxaţiuni, fără alte complicațiuni. Ast-fel este casul lui 
Baraduc. E vorba de o femee care a Căpetat o luxaţie sub-acromială, în 
urma unei lovituri cu bastonul dată cu putere de bărbatul stă pe regi- 
unea claviculară. Un soldat rus, observat de Melle, și-a produs luxaţia 
la etate de 6 ani, voind să ridice un butoi grei cu un lemn aplicat pe 
umăr. În fine, casul lui Turnel de producerea acestei luxaţii printr'o lo- 
vitură de copită de cal. 

Semnul principal este, că degetul pâte intra într'o depresiune şi 
să exploreze mărginele acromiomului. Scobiturile supra și sub-clavicu- 
lare sunt șterse. Reducerea se obține prin tracțiuni pe braţ fixat în 
unghii şi diferite alte manopere de ocasie. 

La rigâre s'ar mai putea descri și o /uzaţie sub-coracoidienă. Dar 
acesta pare a fi mai mult o închipuire teoretică. Leziunea ar consta în 
aședarea extremităţei externe a: claviculei sub apofisa coracoidă. Dinsa 
împinge micul pectoral și merge de se viră chiar pe gâtul cavităței gle- 
noide. De aci resultă ca semn patognomonic o dublă ridicătură, una 
formată de acromion, iar alta de coracoidă. Bolnavul fiind cloroformat, 
vom căuta a degaja clavicula, apucându-o cu degetele şi a o pune la loc, 

Tratamentul tuturor acestor luxaţii presintă aceleași dificultăți ca 
și fracturile claviculei, dacă nu şi mai mari, Reducerea e forte ușdră, 
dar imposibil a o menţine. In adever, principiul constă în a ridica 
umărul și a lăsa în jos clavicula, apăsând asupra ei de sus în jos. 
Dar ce folos, că reducerea nu se menține. Galien a fost silit să stea 40 
dile în aparat. Se dice că compresiunea exercitată de aparat a fost atât 
de forte, că întregul umăr era așa de rece în cât cu tâte căldurile de vară, 
a fost silit să verse pe membru untdelemn cald. Să fim deci preveniți, 
că în aceste luxaţii ca și în fracturile claviculei vom avea aceleași cause și 
acelaș resultat nul, dacă nu și mai mare. Dacă deformația e pronun- 
țată și mai ales funcțiunile membiului jenate, se recomandă deschide- 
rea focarului și sutura extremităților osâst, saii chiar rezecţia lor. 

Deja din 1861, Samuel Cooper a tratat trei casuri de aceste luxa- 
ți prin deschiderea articulației, răzuirea suprafețelor os6se şi reunirea lor 
prin fire de argint. 

Luxaţiunile extremităței interne ale claviculei. 

Se observă mai rar ca cele externe. Causa. este că între .suprafe- 
fețele 'articulare ale claviculei și sternului se află interpus 'o bucată de 
fibro-cartilagiii. De aci resultă că aceste suprafețe articulare nu sunt în 
Contact direct unele cu altele și aii două capsule articulare. Pe: lîngă 
acesta, graţie acelui febro-cartilagii, efectul unei lovituri se MICȘOreză
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enorm. Dar în afară de ligamentul anterior și posterior propriii ale a- 
cestei articulații sterno-claviculare, mai există şi unul inter-articular. El 
fixeză  fibro-cartilagiul în sus pe claviculă, iar în jos pe stern. Dintre 
tâte însă, ligamentul costo-clavicular, care fixEză clavicula de prima câstă, 

„este așa de puternic în cât oferă o mare dificultate acestui os pentru 
-a se luxa. 

A 

  

Fig. 111, 112. — A, Luxaţia supra-sternală, B, luxaţia presternală a claviculei (personale). 

Cu tâte acestea, o lovitură puternică aplicată pe umăr dirijindu-l 
înapoi, pote determina o luxaţie a extremității interne a claviculei. 
Câte-o-dată acestă extremitate se ridică puțin înainte, fără însă a-și pă- 
răsi cavitatea articulară: — dînsa constitue luzațiunea presternală. Alte 
dăți se așcdă d'asupra sternului, încălecând pe mânerul sei ; atunci iea 
numele de /uzafie supra-sternală. In fine, casul și mai grav e când a- 
cestă extremitate os6să se așeză înapoiul sternului, formând ultima 
varietate de /pzațze 7etro-sternală. 

Fig. 111, 112 represintă modele de aceste luxații. 
Atitudinea membrului superior e aprâpe analogă cu fracturile cla- 

viculei. Cât pentru semnele locale, lesne vom deosebi extremitatea regu- 
lată a osului dislocat, de cea dințată sai ascuţită a unui fragment de 
fractură. -Apoi sub osul luxat vom constata suprafața rotundă și regu- 
lată a cavităţei articulare. a sternului, lucru ce nu vom găsi într'o frac- 
tură. Când luxaţia va fi retro-sternală atunci nu numai că deformația va 
fi mare, dar simptomele vor deveni fârte alarmante. In adevăr, prin 
faptul că extremitatea claviculei este situată în mediastin, dînsa pote să.
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comprime esofagul și trachea. Vom avea deci atâtea simptome din partea 
deglutițiunei și a inspirației, plus congestiile feței etc. | 

Tratamentul ca și în. cele-l'alte varietăți. Aci însă aprope la tote 

trebue a împinge umărul înapoi şi în afară, aplicând la rigâre chiar ge- 
nuchiul între umeri. Reducerea e ușâră de multe ori; câte o dată însă 

devine imposibilă din causa interpunerei fibro-cartilagiului între 6sele 

luxate, fapt susținut cu mult talent de Sedillot și Gosselin. Dar chiar 

dacă reuşim a obține reducerea, contențiunea devine câte-o-dată enorm 
de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, 

$ IV. Afecțiunile inflamatorii și neoplasice ale claviculei. 

Abcesele claviculei sunt rari. Ele recunosc drept causă — afară 

pote de posibilitatea supurației unui focar de fractură — periostitele şi 

mai ales o osteoperiostită de natură tubercul6să saii consecința unei 

osteomielite acute. 

Lucrul ce observăm mai des sunt exostosele os6se. Ele mai tot- 

da-una recunosc infecțiunea sifilitică. Este sciut că tibia și clavicula 

— pote din causa situațiunei lor superficiale — sunt cele două 6se 

unde se desvoltă de predilecție gomele sifilitice. Ele sunt cele d'întăi, 

ce se exploreză de chirurg pentru a afirma un sifilis terțiar. 

In fine, clavicula de multe ori ne oferă surprize de o crescere re- 

pede de volum, de o tumefacţie destul de mare și totul petrecându-se 

fără nici-o reacțiune inflamatorie. Adesea s'a credut că e vorba de un 

abces rece saii gomă difusă; în realitate insă e un osteo-sarcom din 
cele mai clasice. 

Din parte-mi cunosc un cas, unde un bolnav deja fârte mult slă- 

bit, presinta o tumefacție enormă în regiunea sterno-claviculară. Diînsa 

treptat a fost luată de o gomă difusă sifilitică, iar mai târziă de un 

sarcom. Adevărata bolă însă era un enorm abces metastatic, venit în 

urma unei piemii, iar acesta în urma unui colosal abces al prostatei 
negligeat. | 

Contra tutulor acestor afecțiuni ne vom conforma după circum- 

stanțe, Abcesele le vom deschide, fungositățile tuberculâse le vom ri- 
dica prin răduire, iar în casul dea constata necrose sai osteite chronice 
Supurate mai ales în urma unei osteo-mielite, vom procede la extragere 
sai şi la resecție. Să nu ne temem a ridica osul chiar în totalitatea 
lui — operaţie de alt-fel ușGră — căci clavicula oferă tipul unei rege- 
neraţiuni repede, grație vascularităței și texturei sale spongidse. In casul 
cel mai răi, se va forma un țesut fibros așa de tare în cât înlocuesce 
aprâpe în totul însuși osul.
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Artritele claviculei se observă fie pe extremitatea externă a osului 
— artrita acromio-claviculară, fie pe extremitatea internă — artrită 
sterno-claviculară. Prima n'are nimic de particular de. cât că fiind în a- 
propiere de cea scapulo-umerală se pâte impune, substituindu-i-se, 

Cea sterno-clăviculară e mai importantă, căci dînsa e sediul de 
predilecție a reumatismului, blenoragiei, dar mai ales. a tuberculosei. 
Când mersul săi e progresiv, aparatul ligamentos se distruge, o sub- 
luxație se produce, iar traectele fistulăse şi produsele morbide, de şi în 
general se ridic înainte, sai în sus către gât, dar ele pot străbate până 
în mediastin causând mârtea bolnavului. 
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CAP. VIII. 

Ş I. Bolele regiunei scapulei sau omoplatului. 

Se înțelege prin regiunea scapulară, întregul os al omoplatului aco- 

perit de părți moi, afară de acromion, apofisa coracoidă şi cavitatea 

glenoidă, cari face parte integrantă din articulația scapulo-umerală. Cu 

t6tă acestă restricțiune însă, noi vom menţiona și fracturile acestor apo- 

fise de odată cu acâstă regiune. Dar mai nainte de a trece la fractu- 
rile omoplatului, să ne oprim puţin asupra celor-lalte afecțiuni. 

Bâlele geneiale ale regiunei omoplatului nu oferă nimic de parti- 

cular și nici că se observă de alt-fel așa des ca în cele-lalte puncte 

ale organismului. De sigur, în regiunea scapulară se pot observa con- 

tusiuni, plăgi prin diferite instrumente, dar mai ales plăgile prin armă 

de foc. Dar aceste leziuni, ne imprimând aprâpe nici o particularitate 

ce le-ar proveni din causa regiunei, de aceia nici nu se face o descriere 
a parte și minuți6să. 

In grosimea regiunei omoplatului plecând de la piele putem men- 

ționa desvoltarea de furnucule și antraxe mai ales la muncitori. Aceștia 

pe lângă lipsa de îngrijiri igienice, își favoriseză inoculaţiunea de microbi 

prin faptul unei continue iritațiuni, causată de profesiunea lor de a fi 
hamali, precupeți, etc., etc. 

Eu am observat un antrax de o mărime extra-ordinară la o per- 

s6nă de bună condiție, dar care, pentru a combate o ușâră mâncărime 
ce apăruse în regiunea supra-spin6să dreptă, după ce sa scărpinat Și 
aplicat diferite lichide iritante, între altele tinctura de iod, sa des- 
voltat un antrax ce luase mărimea unui pumn. Fiind tratat prin puncte 
de foc profunde, după principiile stabilite în vol. II, individul s'a vinde- 
cat într'o lună de dile. 

Tot în cadrul bâlelor inflamatorii putem observa adevărate fleg- 
mâne primitive. Să fim însă cu atențiune când ne aflăm în fața unui 
abces, ca nu cum-va acesta să fie de natură secundară și în special con- 
secutiv migrărei puroiului dintr'o artrită supurată a umerului. In casul 
acesta putem constata pe lângă puroiă, şi porțiuni denudate din ome- 
plat, formând tot atâtea teritorii de osteite saă necroze.
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Albert în clinicele sale spune, că în asemenea casuri se întîmplă 
ca pusoiul să înconjâre de tâte parțile omoplatul, care se necrozeză 
dacă supuraţiunea putredă copleșesce întrega parte din periostul s&ă. 
Dinsul posedă doi omoplați cu desăvirșire necrozaţi prin acest meca- 
nism. Dar necroza omoplatului se mai pote observa și în urma desvol- 
tărei unei osteo-mielite. Ast-fel tot acest autor, spune a fi observat în 
serviciul lui Dittel, un cas de necrosă centrală a omoplatului prin oste- 
mielită, cu formare de secuestre Și cloace. 

Cât privesce tumorile regiunei omoplatului, ele sunt de dou& feluri: 
benigne și maligne. 

Intre cele benigne intră în prima linie lipâmele, cari pot lua o des- 
voltare forte mare, de şi nu presintă nimic de special. 

La Gmeni cu profesiuni anumite, care-și produc dese contusiuni în 
acestă regiune, putem observa desvoltare de burse serâse sub tegu- 
mente. Aceste burse nu numai că pot căpăta un volum destul de mare, 
dar se și pot inflama. In fine, tot în tumorile benigne avem fibrâmele 
și enchondrâmele. Ele, în majoritatea casurilor sunt sesile, une-ori 
însă le putem întilni pediculate, avend punctul de plecare chiar din 
periost. Caracterele acestor turnori fiindu-ne destul de cunoscute din vol. 
II, nu vom insista mai mult asupra lor. 

Tumorile maligne ale regiune scapulare, având sediul în părțile 
moi, se observă forte rar și mai tot-d'auna nu sunt de cât resultatul 
unor extensiuni secundare a diferitelor neoplasme din prejur. Așa, mai 
cu s6mă în cancerul mamelej, de exemplu, cu forma descrisă de Vel- 
peau numită în plastron saii cuirasă, adesea vedem indurațiunea te- 
gumentelor că se întinde până înapoi pe spate, putând copleși t6tă re- 
giunea scapulară prin infiltrațiunea lentă și progresivă a nodulilor can- 
ceroși. Contra ei nu e nimic de făcut. 

In substanţa osului scapular, se pâte desvolta o altă tumoră ma- 
lignă, care tocmai prin faptul că plecă din interiorul săi, se numesce 
osteo-sarcom central al omoplatului. 

Acâstă tumoră, compusă din elemente mielogene (vedi vol. II, cap. 
Sarcom,.), pâte să iea o desvoltare enormă, deformând nu numai acestă 
regiune, dar copleșind și axila. Dinsa aduce o deformațiune consecutivă 
a umerului împingendu-l în afară și în sus. O asemenea tumoră capătă 
o consistență forte mâle din causa desvoltărei multor vase. Ea are 
un caracter dublu de malignitate. Intâiii, prin natura sa ea recidiveză 
nu numai in situ, dar și la distanță, în special în plămân ; iar secundo, 
prin gravitatea operaţiunei, ce sar cere pentru ablațiunea sa. In ade- 
ver, ar fi vorba nu numai de o resecțiune complectă a omoplatului, 
dar de o ablațiune totală a membrului superior, care represintă tipul
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celei mai grave operaţiuni și mutilări ce pste suporta omul. Și dân- 

du-se că mai adesea bolnavii coprinşi de acestă bâlă se găsesc deja 

slăbiți, dacă nu prin înaintarea dar cel puţin prin începutul cahexiei, 

recomandăm a ne abţine de la or-ce intervenţie. Dînsa n'ar face de cât 

să grăbecă desnodămîntul fatal. 
In afară de aceste bâle, există o afecțiune fârte curi6să și cu to- 

tul specială a acestei regiuni numită : 

Frecătura saă trosnitura Ssub-scapulară. 

Acestă bâlă constă în aceia că, în timpul mișcărei umărului și 

omoplatului, dacă aplicăm mâna pe acâstă regiune, simțim o frecare 

neobicinuită, producând câte-odată un sgomot, ce se pâte percepe la 

distanță și care devine fârte neplăcut pentru bolnav. 
Frecătura sub-scapulară a fost observată pentru prima ra de Boi- 

net în 1869, apoi studiată de Demarquez, Terillon şi Chauvel. 

Patogenia acestei afecțiuni s'a atribuit la cause și mecanisme mul- 

tiple. Câte-odată lrecarea se datoresce unei exostose, aparținând fie omo- 

platului sai costelor. Alte dăţi, după cum a probat-o Galvagni din. 

Bologne prin facerea unei autopsii, acestă afecțiune ar fi resultatul unei 

atrofiă a mușchilor supra-scapular şi marele dantelei, în urma căreia 

omoplatul puindu-se în contact direct cu câstle se va freca de acestea 
în ori-ce mișcare a umărului, producând fenomenele de cari vorbim. 

Reproducem autopsia lui Galvagni din clinicele lui Albert. 

Acest autor a găsit între mușchiul sus scapular și marele dan- 

tileii o bursă (pungă) mucosă voluminsă. Cei doi mușchi erai atrofiați, 

primul întrun ast-fel de grad întrun punct că omoplatul rămăsese gol, 

al II-lea de asemenea presintă în unele puncte o atrofie nu mai puţin 

pronunțată, așa că în acest nivel câstele erai de asemenea g6le. 

Conclusiunea este că aci în afară de ori-ce îndoială sgomotul era 

produs prin frecarea suprafeţei inegale a omoplatului de câste. 

Dar trebue să reamintim că mecanismul acesta datorindu-se unei 

atrofii musculare, procesul recunâsce o diatesă tubercul6să a indivi- 

dului. Și ca probă este că prealabil a existat o pleuresie însoţindu-se 

consecutiv de o strimtorare a toracelui, precum și de atrofia musculară. 

In afară de acâstă causă specială şi specifică, noi credem că acâstă fre- 

care pâte fi şi sub dependința unei diatese artritice, putându-se prin 

urmare observa pe individi fârte robuști și sănătoși. Insuși Albert spune 

că a observat-o la o persână cu o sănătate excelentă și care producea 

acestă frecare după voință, dând nascere unui sgomot ce se audia la
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distanță și de care bolnavul făcea mult haz, căci nu-i causa nici-o su- 
p&rare. | 

In fine, s'a atribuit acestă frecare desvoltărei unci burse serâse 
normale sai accidentale desvoltată pe fața externă a câstelor. Dar a- 
semenea burse sati găsit și pe omoplat, Ast-fel s'a descris o bursă se- 
rosă la unghiul inferior aparținend marelui danteleă, alta la spina și 
chiar la unghiul extern al omoplatului. 

Tillaux, care atribue desvoltarea unor asemenea burse deviațiunilor 
rachisului, spune că a observat pe o tînără fată atinsă de o ușcră sco- 
lioză o asemenea frecare scapulară, care era fârte îngrijitâre pentru fa- 
milie. 

In urma aplicărei unui corset ortopedic, fenomenul a dispărut. 
Din simtomatologie nu avem de cât perceperea acestei frecături, când 
punem mâna pe regiunea omoplatului, în timpul când individul execută 
diferite mișcări ale membrului superior. 

Dar dacă une-ori totul se mărginesce aci, alte dăți însă, fie din 
causa exostoselor sai a burselor serdse, cari transformându-se în igrome, 
pot aduce compresiuni nervâse. Ele se vor însoți de dureri, precum și 
atrofii musculare, dând nascere la diferite diformități ale umerului. 

In general, nu e aprâpe nimic de făcut contra acestei afecţiuni ; 
totuși, dacă exostosele iai o desvoltare prea mare sai igromele su- 
purează, vom fi nevoiţi a interveni conducându-ne după circumstanţe. 

In afară de afecțiunile descrise până aci, regiunea omoplatului ne 
pâte oferi diferite deviaţiuni, ce vor fi în legătură cu deviațiunile co- 
ISnei vertebrale. Ele însă nu se studiază a parte, ci odată cu acelea, fiind 
o consecință a lor. 

Mai există însă alte diformități ale omoplatului, datorite unor a- 
numiți mușchi ce se însereză pe dinsul, dar despre acestea vom vorbi 
întrun capitol special, când vom descri paralisiile de natură traumatică 
ale epoletului. 

Fracturile omoplatului. 

In fracturile omoplatului ne vom ocupa mai în detaliii de acelea 
ale corpului sti. Fracturile numerâselor epifise și unghiuri, adesea sunt 
consecința unor leziuni mult mai grave ale umtrului, precum sunt frac- 
turile și luxaţiile. Ele lasă pe un plan cu totul secundar pe acelea ale 
apofiselor omoplatului. Vom trece dar în revistă, enunțând mai mult 
următorele fracturi : 

I. Fractura unghiului inferior al omoplatului descrisă de Dessaut, 
dar contestată de Malgaigne, pe care o consideră ca făcând parte din
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fractura corpului omoplatului, ar avea trăsura de fractură mai mult sait 

mai puţin transversală, grație căreia acest unghii inferior ar putea fi 
tras de marele dorsal înainte, în sus și în afară. 

Acestă fractură, de obiceiă de causă directă, se observă în mod 

excepțional și în urma unei contracțiuni musculare. Există o observaţi- 

une remarcabilă a lui Gensou/ reprodusă de toți autorii. E vorba de un 

individ de 48 ani, cari fiind gata să cadă înapoi se îndrepteză repede 

sprijinindu-se cu putere pe mâna dreptă. Dinsul, fără să fi cădut, şi-a 

fracturat unghiul inferior al omoplatului, grație sforțărilor convulsive ale 

marelui rotund și mare dorsal. 

II. Fractura unghiului superior contestată de mulți e susținută de 

Hamilton, producând chiar un exemplu unde linia de fractură ia un ca- 
racter stelat. 

III. Fractura spinei omoplatului e şi mai mult contestată, așa că 

nu există nici un exemplu de o asemenea fractură isolată, fără să fie 

complicată de o altă fractură supra și sub spinosă. 

IV. Fractura acromionului se observă mai des din causa situațiunei 

sale mai superficiale. Acestă apofisă se pâte fractura prin aplicarea di- 

rectă a unei lovituri pe fața sa superidră, sat prin isbirea capului ume- 

ral, care într'o cădere pe mână sai cot, isbind cu putere faţa inferidră 

a acromionului îl pâte fractura. 

Sai citat chiar casuri de fractură a acestei apofise prin smulgere, 

în urma unei contracțiuni violente a mușchiului deltoid. 

Sediul fracturei, a cărei linie de ordinar e tranșversală, pâte ocupa 

exclusiv vîrful apofisei saii corpul s&ă, la o distanță de 2-3 c. m. de 

la vîrt și chiar punctul unde dinsa se unesce cu spina omoplatului. 

Simptomele se basâză pe deplasarea fragmentelor, care une-ori a- 

duce o deformaţiune considerabilă. Imprimând diterite mişcări brațului, 

vom putea, exagerând deformațiunea, să simțim cu degetul linia de 

fractură și chiar crepitaţiunea. 'Turburările funcționale sunt prea puţin 

marcate, chiar membrul fiind copleșit de o mare deformaţiune. 

Se citeză un cas a lui Nelaton cu privire la un bătrân de 75 ani, 

"care-şi conservase tote mișcările brațului, declarând că nu simte nici o 

durere, de și deplasarea era considerabilă. 

Diagnosticul e ușor în casurile simple, când individul e slab, şi regi- 

unea fără complicaţiuni de tumefacții saă echimose mari ; contrarii e grei 

a o deosebi de fractura extremităței externe a claviculei și chiar de o 
luxaţie scapulo-umerală. Dar mai grei este a o deosebi de o artrită defor- 
mantă, în care une-ori vîrful acromionului rămâne deslipit. Tratamentul 

e analog cu acela al fracturei claviculei. 
V. Fractura apofisei coracoide € şi mai rară și în acelaşi timp şi mai
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puțin descrisă, de Gre-ce fractura sa isolată mai nici-o-datănu s'a con- 
Statat. Adesea dînsa formeză un epifenomen al altor traumatisme mult 
mai grave a articulației scapulo-umerale. 

Dar dacă acestă fractură isolată a apofisei coracoide se observă 
fârte rar prin causă directă, din pricina situațiunei sale profunde și prin. 
urmare a imposibilităței în care se găsesce trauma de a lucra direct a- 
supra ei, nu e tot ast-fel cu fracturile indirecte. După Lane o violență 
lucrând pe brațul flexat, apofisa coracoidă se pote isbi de claviculă și 
să se rupă. - 

Weber a observat o fractură indirectă prin contracțiune musculară 
la o femee, care storcea rufe; fenomenul se datoresce unei smulgeri 
prin acțiunea bicepsului într'o mișcare de supinaţiune forțată, membrul 
fiind în extensiune. 

Sediul fracturei apofisei coracoide, de obiceiă este la basă; câte- 
dată însă linia de fractură se cobâră până în cavitatea glenoidă. 

Diagnosticul e fârte obscur şi chiar cu totul imposibil în casuri 
de tumefacțiuni a regiuni, de infiltrări de sânge, precum şi dacă indi- 
vidul e viguros și prea musculos. Totuși vom căuta, prin diferite mani- 
pulări, să examinăm cu atențiune regiunea; și dacă circumstanţele ne 
permit putem descoperi acâstă fractură. Ea se va recunâsce printr'un punct 
dureros fix, printr'o mobilitate anormală a unui mic fragment supra- 
glenoidien și printr'o jenă destul de pronunțată în funcțiunile articulației 
scapulo-umerale, manifestată în special prin imposibilitatea individului de 
a ridica braţul în sus și a-și pune mâna pe cap. 

a Fractura cavităței glenoide a omoplatului. 

După Malgaigne dinsa tot-d'a-una însoțesc o luxaţie a umărului. Ca- 
racteristica acestor fracturi este de a fi stelate și iată de ce. D-rul 
Assaky și Faraboeuf studiând raporturile capului umărului și a cavităței 
articulare, ai demonstrat că contactul capului cu cavitatea de recepți- 
une nu este de cât 27 contact pur polar, limitat la un simplu punct. 

Urmeză de aci că în loviturile directe pe umer, când capul'resistă, 
violența se transmite întrun punct precis al cavităței glenoide, pe care 
o plesnesce. 

De aceia vedem fractura că ia o formă stelată cu frângeri mul- 
tiple, ce converg către un punct central, ast-fel precum arată fig. 113 
dată de însuși Dr. Assaky. 

Câte-o-dată acestă fractură în loc să fie centrală, ocupă numai 
marginile cavităței glenoide, iar când linia de fractură se află în afară
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-de cavitatea glenoidă, ocupând basa sa, ia numele de fractura colului sat 

„gâtului chirurgical al cavităței glenoide. 

Fractura cavităței glenoide e aprâpe imposibil de - diagnosticat. 
Dinsa mai mult se bănuesce de cât se afirmă. Ast-fel, dacă într'o luxaţie 

  

Fig. 113. — Fractură stelată a cavităței glenoide (Prof. Dr. Assaky). 

scapulo-umerală, după ce am redus-o dinsa se reproduce repede; dacă 

capul umă&rului devine fârte proeminent înainte şi dacă în fine execu- 

tând diferite mișcări membrului, constatăm o crepitațiune sgomotâsă, 

putem bănui o fractură a cavităţei glenoide a omoplatului. 

„Dar pentru a se pricepe mai bine mecanismul acestei fracturi, re- 

produc în tocmai raportul d-lui Prof. Faraboeuf făcut la soc. de chi- 

rurgie din Paris în 1886, asupra experiențelor d-lui Dr. Assaky, între- 
prinse în acâstă chestiune. 

RAPORT 

asupra unei lucrări a d-lui G. Assaky, întitulată : Studiă experimental asupra 

fracturilor cavităței glenoide a omoplatului. 

Raportul d-lii Faraboeuf. 

Domnilor, acâstă lucrare este forte scurtă, de dre-ce conține în 

două pagini desvoltări și conclusiuni. Numerosul material care a servit 
a o forma, a fost pus sub ochi de raportorul d-vâstră şi monstre de 
alegere vi se vor presenta.
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Observaţi mai întâi pe acest omoplat adult și uscat, că în mijlo- 
cul cavităței glenoide se ridică -un platoii proeminent aprâpe de un m.m. 
și larg ca virful degetului. Acest platoii de ordinar se arată în stare 
prâsp&tă printr'o pată galbenă, datorită subțiimei și transparenţei rela- 
tive a cartilagiului articular. (Fig 114) 

  

Fig. 114. — Cavitatea glenoidă a omoplatului; pată corespondentă cu tuberculul 
os subjacent cartilagiului. Partea inferidră a Cavităței este mărginită și ca copleșită 
de fibrele sprincenei glenoidiene. 

> Acâsta a făcut pe d-l Assaky să se întrebe dacă centrul cavităței 
glenoide nu era supus la o osten€lă specială, dacă presiunea capului 
umeral nu era mult mai forte aci ca la periferie. 

Pentru a răspunde la acestă chestiune d. Assalky a comprimat o 
lamă de câră albastră între cavitatea glenoidă și capul umeral. 

Resultatul iată-l: este un menisc convex pe fața sa glenoidienă, 
concav pe fața sa umerală, mai subțire la centru, unde se vede trans- 
parent aprope perforat (ar fi fost, dacă presiunea ar fi fost dusă la 
extrem), de cât aprope de marginea sa, care este perfect opacă şi a că- 
rel grosime trece de un m. m. (Fig. 115). 

Suntem deci autorisați a conchide, că în articulaţia scapulo-ume- 
rală contactul cartilaginos, fără interpunere de sinovie, nu este general, 
dar justa-central pentru glena scapulară şi polară pentru sfera umerală. 
Acest lucru m'a frapat mult și îmi propun de a examina ulterior, dacă 
nu va putea deveni punctul de plecare al enunțiului unei lcgi generale, 
caracterisând construcțiunea enartroselor și a condililor. 

Dar punctul de contact perfect, acela unde prin urmare trebue să 
se exercite presiunea maximă a umărului pe scapulum nu varieză ea 
după atitudinea braţului? Fără contradicere. 

DI. Assaky a studiat principal trei atitudini: 1) braţul în lungimea
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corpului, '2) brațul pus orizontal înainte în atitudinea de amenițare, 
3) braţul pus oblic înapoi, posiţie de pas gimnastic. 

Cele trei meniscuri de ceră iată ce arată: 1) că dacă braţul este 
atârnat, contact absolut sati polar și prin urmare presiunea maximă are 
loc în centru saii de desubtul centrului cavităţei ; 2) că dacă braţul este 
dirijat înainte, contactul polar se deplaseză înainte; 3) că de asemenea 
el se duce înapoi, când braţul este lăsat în acest din urmă cas. 

Se pâte ușor ghici, că o lovitură violentă primită pe capul um&- 
rului și transmisă prin el la cavitatea scapulară, va da loc la linii de 
fractură glenoidienă diferite după atitudinea umerului. 

  

  

  

Fig. 115. — Lamă de ceară compri- Fig. 116. Fractura cavităței glenoide 
mată intre capul umeral şi cavitatea drepte, produsă print'o lovitură pe ca- 
glenoidă a omoplatului. Cele două linii pul umărului atîrnnd. Contact polar 
diametrale indică prin lărgimea lor cre- central. 
scendă, plecând din punctul de presiune 

maxim, grosimea de așemenea crescândă 

a meniscului concav-convex obținut prin 

compresiunea cerci, braţul fiind atîr- 

nând. 

D-l Assaky, prin ajutorul unui umăr metalic, al cărui cap servia 
de intermediar puternic între nicovală (glenă fragilă) și ciocan, a pro- 
dus un mare număr de fracturi, cari pentru cele trei atitudini arătate 
mai sus, se aș€ză regulat în următorele trei tipuri. 

Șocul transversal asupra capului umeral, atărnând în jos, dă o linie 
de fractură ascendentă, care plecă din punctul de contact absolut, aprâpe 
de centru și ajunge înaintea virfului glenoidian. (Fig. 116.) 

Șocul transversal pe capul umărului dirijat înainte, dă o fractură 
“stelată, dou& mari rămuri se duc înainte, principala în sus, cea-P'altă în 
jos; o mică tăietură la centrul glenoidien. (Fig. 117). Nucleul stelei cores- 
punde la presiunea maximă precentrală.
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In fine, șocul transversal pe capul umărului dus înapoi, dă o linie 

ascendentă, care plecă din punctul presiunei maximă retrocentral şi se 

ridică înapoia virfului glenoidien. (Fig. 118.) | 

  

Fig. 117. — Fractura cavităţei gle- Fig. 118. — Fractura cavităței gle- 

noide drepte produsă printr'o lovitură noide drepte, produsă printr'o lovitură 

pe capul umerului dirijat înainte. Con- pe capul umărului, cotul înapoi. Con- 

tact polar precentral. tact polar retrocentral. 

D-l Assaky na pus omoplatul întrun cleşte (tau), el a operat 

asupra osului alipit la cadavru prin legăturile sale naturale. 

El a vădut tot-d'auna că violențele fereaii partea inferidră a ca- 

vităței glenoide. | 

S'a produs adesea fracturi saii pleznituri subcartilagindse, tără so- 

luţie de continuitate a cartilajului glenoidien. 

lată piesele și fotografiile demonstrative. 

Conclusiunile raportului d-vâstră. sunt: 

1) Inserţiunea scurtului memorii a d-lui Assaky în urma acestui 

raport. 

2) Mulţumirile autorului. 

Studii experimental asupra fracturilor cavităței glenoide 

a omoplatului. 

de Dr. G. Assaky, ajutor de anatomie. 

In articulațiunea epoletului, capul umărului s'a ținut exact aplicat 

la suprafaţa glenoidă, prin acțiunea combinată a presiunei atmosferice 

şi a. tonicităţei musculare, As-fel suprafețele articulare sunt dispuse în 

așa mod, că presiunea, pe care o exercită capul umeral pe cavitatea
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sa de recepțiune, nu este uniform împărțită. Există de alt-fel în or-ce cas, chiar când umărul se deplaseză, sau că articulațiunea se găsesce în stare de Iepaus, o regiune particulară, o zonă circulară, unde  con- tactul este mai perfect, presiunea maj forte, frecarea mai pronunțată ; acestă «zonă de contact perfect» este largă de aprope un centimetru, Mai mult, tâte punctele acestei zone mici și rotunde nu sunt supuse la 

trul zonei, și în definitiv în acest punct central vine a se concentra pre- siunca exercitată de capul articular pe fața glenoidienă. Punctul de presiune maxim ocupă un loc precis; tot-d'a-una acelaș pentru o posiţiune anumită a umerului. El se schimbă când umărul își schimbă posițiunea. Situaţiunea acestui punct este deci comandată prin atitudinea umerului, 
Acest punct de presiune maximă, fisiologic, jâcă un rol impor- tant în fracturile cavităței glenoide, mai ales în fracturile de causă in- directă, cari resultă mai ales din acţiunea unei violențe transmisă la Cavitate prin intermediul capului umeral rămas intact, Cercetările experimentale întreprinse pe cadavru ne demonstră: 1) Că în aceste fracturi indirecte forma fracturei este în raport constant cu situațiunea umărului, 
2) Că linia de fractură simplă or multiplă este în tot-d'auna în ra- Port prin una din extremităţile sale cu punctul de presiune maximă fisiologic, 

- 
3) Că există în cavitatea glenoidă o regiune, pe care nu o traver- SEză nici o dată liniile de fractură. Acestă regiune ocupă partea infe- TiSră a cavităţei; ea este susținută prin bordul axilar a] omoplatului și este remarcabil prin soliditatea și textura sa. 
4) Că acoperişul cartilaginos al suprafeței glenoidiene pote trans- mite planului osos sub-jacent o violență suficientă, pentru a determina o fractură prin plesnire, fără ca să lase cartilagiului vre-o urmă, vre-o soluție de continuitate, care să indice ruptura sub-jacentă. 

Fractura gâtului chirurgical al omoplatului. 

Se observă în traumatisme directe. In special însă după cum a arătat Faraboeuf lovitura trebue să se aplice de dinapoi înainte, adică să aibă 0 direcțiune postero-anteridră. In momentul accidentului se mai cere ca brațul să fie în adducţie și rotaţie externă, pentru a se putea produce frac- tura gâtului omoplatului. S'a mai observat acestă fractură Și prin cause Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. , 
18
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indirecte, ca într'o cădere pe cot sati mână; precum și prin smulgere ca într'o 

contracțiune violentă 2 muschiului coraco-brachial. Ast-iel s'a întemplat 

la o fată de 16 ani, în momentul când voia să arunce un fular împre- 

jurul gâtului. Sediul acestei fracturi une-ori ocupă exact limitele gâtului 

chirurgical. Aceste limite date de Giirti sunt: o linie fictivă, care ple- 

când de la scobitura coracoidienă, trece alături de marginea externă 

concavă a spinei scapulare și se termină dedesubtul tuberculului sub 

glenoidien. În acest cas, fragmentul deslipit coprinde întrega cavitate 

glenoidă precum și apofisa coracoidă și chiar o porțiune din partea su- 

peridră adjacentă a omoplatului. Dar alte dăţi, acâstă linie de fractură 

este mult mai restrinsă și mai neregulată. În or-ce cas, producerea sa 

cerend intervențiunea unor traumatisme mari, ea se va însoţi de strică- 

ciuni considerabile a părților moi, revărsări abondente de sânge, ruperi 

ligamentâse, etc. 

  

Fig. 119. — Fractura gâtului chirurgical al omoplatului. 

Acestă fractură se confundă cu luxația scapulo-umerală. Se va deo- 

sebi însă prin semnele clasice ce vom arăta și în special prin descoperi- 

rea unei suprafețe aspre, neregulate, cc nu va avea nici o asemănare cu 

cavitatea glenoidă. Mai avem încă existența unei crepitațiuni destul de 

manifeste, ce vom percepe prin diferite manipulări imprimate membru- 

lui, şi care nică-o-dată nu lipsesce. 

Fig. 119 luată din Le Dentu ne arată un model de o fractură a 

colului chirurgical al omoplatului.
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Fracturile colului anatomic al omoplahului. 

Se numesce col anatomic al omoplatului porțiunea strangulată a 
acestui os, pe care se râzemă cavitatea glenoidă și în jurul căreia se 
însereză bureletul glenoidien. Fractura sa isolată este excesiv de rară; 
mai adesea dinsa' însoțesce o luxaţie scapulo-umerală. Diagnosticul e 
forte obscur, confundându-se cu o luxație sub-glenoidienă. 

Recapitulare. Simptomele tutulor acestor fracturi a diferitelor sco- 
sături şi porțiuni os6se ale omoplatulni, consta în deformațiunea um&- 
rului, Dînsa va fi mai mult sai mai puţin pronunțată, după epifisa ce o- 
cupă şi întinderea ei. Dându-se că mai tâte recunosc un traumatism 
violent, primul lucru ce vom observa, va fi o largă echimosă și micşorarea, 
dacă nu abolirea funcţiunilor membrului. Constatarea fragmentelor și a 
crepitaţiunilor de multe ori nu e posibilă, mai ales în fracturile acromio- 
nului din causa grosimei periostului și a tumefacțiunei regiunei. Cu atât 
mai puţin aceste fenomene vor fi manifeste în fracturile apofisei cora- 
coide, acest os fiind scurt şi fârte profund situat. Vom recurge deci la 
imprimarea mișcărilor pasive, variate și multiple ce vom imprima um&- 
rului. Prin analogie și examen minuţios, vom “putea stabili un diagno- 
stic basați mai mult pe probabilității de cât pe siguranţă. 

Astădi cu ajutorul radiografiei suntem siguri că diagnosticul va 
„deveni mult mai ușor. 

Tratamentul lor va consta în reducerea fracturei, în „Corecțiunea 
diformităței umerului și menţinerea coaptărei prin bandaj inamovibil 
gipsat. 

Fracturile corpului osului scapular. 

Aceste fracturi se observă rar. Causa stă în presența meselor mus- 
culare cari proteg osul destul de bine, a arcurilor costale elastice, şi 
a mobilităței sale, grație căreia el nu se lasă a fi ușor prins de violențele 
exterire. Cu tâte acestea, aplicarea directă a unei violențe externe, sai 
căderea pe spate pe un corp dur, saii trecerea unei trăsuri, pote de- 
termina o fractură a omoplatului. 

In afară de aceste cause, mai avem plăgile prin armă de foc, ce 
se observă mai ales în timp de r&sboiă, producând devastări mari. 
Tillaux spune, că în timpul r&sboiului franco-german a vEdut un sol- 
dat ce a tratat în ambulanța sa de la Sedan, al cărui omoplat fusese 
cu desăvirșire ridicat prin spargerea unui obus și care cu tote acestea 
s'a vindecat.
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Fracturile indirecte sunt apr6pe necunoscute, iar cele prin con- 

tracțiunea musculară cu totul rari. După Giirtl sar observa mai des la 

copii. Michon a arătat o fractură a fosei sub-spinâse, la un copil, care 

a fost ruptă prin contracțiunea marelui rond şi a marelui dorsal. 

Aceste fracturi pot să fie transversale, oblice sai multiple ori co- 

minutive. 

Fracturile transversale ocupă în general adîncătura sub-spin6să, 

mergând de la marginea axilară către cea spinală. Prin excepțiune Mal- 

gaigne a arătat o piesă de fractură transversală dublă a regiunei sub- 

spinose. 

Fracturile oblice se caracterisă prin trăsura lor, care taie corpul 

omoplatului, mergând de la marginea axilară în jos şi înapoi către cea 

spinală. 

Fracturile multiple numite cominutive sai stelate sunt fârte varia- 

bile și scapă oră-cărei descripţiuni. De obiceiii suni resultatul plăgilor 

prin arme de foc. 

Ele ocupă în general regiunea sub-spin6să. Une-oră fractura atinge 

numai partea centrală sai subţire a tabliei osului, lăsând intacte cele 

două mărgini; alte dăți și acestea se găsesc rupte. 

De ordinar însă, marginea internă scapă de fractură fiind grosă și 

mai ascunsă, pe când cea externă find mai subțire şi mai expusă mai 

tot-W'a-una e ruptă. 

“Se mai admite încă și fractură verticale ale omoplatului întinden- 

du-se de la regiunea supra-spinosă în jos, spintecând şi spina omopla- 

tului. Dar o descriere specială nu există. Giirtl e singurul care a dat 

o piesă de acestă natură. 

Simptomele acestor fractură nu sunt constante.. În adevăr, dacă 

une-oră fragmentele fracturei suferă o deplasare, fiind tras în special 

fragmentul inferior înainte, în afară şi în sus de contracțiunile muscu- 

lare, alte dăţi însă nu se observă nici-o deplasare. 

Tot același lucru vom spune de crepitaţiune. Ea va fi fârte grei 

de perceput, cu tâte mișcările multiple și variate ce vom imprima umă- 

rului. Individul însă ne fiind prea gros și musculos, putem descoperi 

crepitarea și existența fragmentelor. In ori-ce cas ne rămâne un semn 

de &re-care valâre și anume, durerea fixă întrun anume punct și greu- 

tatea dacă nu chiar imposibilitatea din partea individului de a executa 

mișcări umărului înainte și în sus. 

In fracturile grave, pe lingă leziunile articulației scapulo-umerale, 

mai putem constata presența unui emfisem în nivelul şi în jurul foca-: 

rului. Acesta va fi un semn al perforărei cavităţei toracice. 

Ca semn patognomonic în aceste fractură reproducem următârea.
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frasă a lui Jarjavay: e tot-da-una imposibil bolnavului de a întinde 

brațul orizontal înainte și de a-l ţine în acestă posițiune. Dificultatea 

provine din suferința ocasionată de contracțiunea mușchilor supra-spi- 
noși, sub-spinoși și sub-scapulari. 

Pentru constatarea celor-lalte semne vom recurge la tote posițiu- 

nile imaginabile ce vom putea imprima membrului superior, spre a des- 

coperi încălecarea fragmentelor precum și crepitațiunea. Vom fi cu luare 

aminte asupra acestui din urmă semn, spre a nu-l confunda cu crepi- 

tațiunea sanguină, cu aceia a frecărei tendânelor pe articulație și în fine 
cu aceia a fracturilor câstei, sai cu trosnitura subscapulară despre care 

am vorbit. 

Tratamentul. Constă în fracturile necomplicate în a obține redu- 

cerea și a asigura coaptaţia prin diferite bandaje apropriate, preferindu-se 

cele în gips. lar pentru fracturile complicate e de preferat a nu închide 

focarul, ci a aștepta înconjurați de tote precauţiunile antiseptice pentru 
a combate ori-ce complicaţiune s'ar ivi. Vom procede la momentul oportun 

la extragerea eschilelor atât primitive cât și secundare. 

CHESTIONAR. 

Definiţia regiunei scapulare, Furuncule, antrax şi abcese. Necroșa i 

-omoplatului. Tnmori . . . . „+ Pag. 262-265 

Frecătua sai trosnitura scapulo- -umerală. “Istoric, Patogenie: 

exostosa, atrofia musculară (Galvagni). Pungă ser6să. Simptome. 

Fracturile omoplatului. Dividiune. Fracturile cavităței glenoide 

“Opinia și experiențele d-lui Assaky . . . . „266-272 

Fractura gâtului chirurgical al omoplatului. Mecanism. Divisiune, 
Fracturile colului anatomic şi al corpului omoplatului. Mecanism, di- 

Viu o 278-215 

265-266 y



CAP. IX. 

B6lele epoletului (umăr). 

Epoletul sait umărul formeză acea regiune rotundă și regulată, care 

resultă din articulaţiunea scapulo-umerală, acoperită de tegumente și păr- 

ţile moi subjacente. 

In acest capitol leziunile cele mai importante ni le oferă fractura 

extremităţei superidre a umărului, care intră în capsula articulară, pre- 

cum şi luxaţiunea cu acelaș nume. | 

Inainte însă de a descri aceste leziuni, să ne ocupăm întâi de trau- 

matismele epoletului. 

$ 1. Leziunile traumatice ale epoletului. 

Traumatismele epoletului sunt destul de frecuente. Importanţa lor 

mai cu s&mă în contusiuni, constă în aceia, că regiunea fiind prov&dută 

de vase numerâse, iar pielea mobilă și țesutul celular forte lax, oferă 

tâte condițiile favorabile desvoltărei unui ematom și difusiunei sîngelui 

chiar până la regiunea cotului. Coagulii ce resultă din emoragie sunt 

câte-odată așa de numeroși, în cât prin crepitațiunea lor — de alt-fel 

forte fină şi superficială —— pot fi punctul de plecare al unei erori de 

diagnostic, credându-se la o fractură a colului anatomic sai chirurgical 

al apofisei coracoide, acromiale, etc. Cele-l'alte plăgi contuse, prin armă. 

de foc saă sdrobire sunt proprii ca în ori-ce articulație. Plăgile prin in- 

strument tăios însă pot oferi o depărtare fârte mare a buzelor lor, dacă 

mai ales interesâză mușchiul deltoid în sens transversal. Ceia ce dă o 

particularitate specială traumatismului epoletului este, pe de o parte le- 

siunea nervului circonflex, care se află aplicat direct pe umăr la nive- 

lul colului chinirgical, iar pe de alta posibilitatea ruperei bursei serâse, 

care se află la faţa posteriră a deltoidului. In casul | vom avea para- 

lisia și atrofia mușchiului deltoid, iar în al II-lea, afecțiunea particulară, 

numită periartrita scapulo-umerală. Despre ambele vom vorbi mai târdii. 

Diagnosticul acestor leziuni traumatice nu oferă nici o dificultate. 

Cu tote acestea, în unele casuri putem să ne isbim de următârele dou&
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A 
chestiuni și anume: dacă o plagă, fie prin instrument înțepător, tăios 

sait armă de foc, străbate în articulație sati nu. Cu alte cuvinte, dacă 
e penetrantă or ne penetrantă. Numai prin singurul fapt de scurgerea prin 

buzele plăgei a unui lichid viscos și filant, care ne-ar arăta caracterele 
sinoviei, putem fi afirmativă, de și chiar în asemenea casuri încă putem fi 

la îndoială, lichidul putend proveni dintr'o bursă serdsă ce sar asemăna 

cu acela din articulație. De sigur vom fi fârte scrupuloși înainte de a 

ne pronunța; vom lua în considerație nu numai examenul clinic și chimic 
al lichidului, dar și direcțiunea plăgei. E mai bine a rămâne în îndoială 

de cât a căuta să.ne convingem prin exploraţiuni intempestive. Prin ele 

putem transforma o plagă simplă în plagă penetrantă. 

Se mai întîmplă iarăşi că o plagă a epoletului să se complice de 

un emfisem sub-cutanat. Acesta ar indica o perforaţiune a pleurei pul- 

monare. În afară însă de direcțiunea plăgei, vom lua în consideraţie, că 
într'o plagă simplă emfisemul e forte limitat, pe când în cea penetrantă 

a toracelui cu totul întins. 
Tratamentul traumatismelor epoletului variază după felul leziunei. 

In contusiuni, or-care ar fi epanșamentul sanguin putem, puind mem- 

brul în imobilitate sai! aplicarea unui masaj ușor, să obținem vindecarea 

bolnavului. In plăgile prin instrument tăetor vom căuta a obține reuni- 

rea prin prima intenție, iar în cele prin sdrobire și armă de foc compli- 

cate de fracturi sai deschiderea articulației, vom usa de pansamente 

antiseptice, r&mâind ca la timpul oportun să scâtem corpii străini sai 

eschilele. Vom recurge la nevoe, mai târdiu, la resecție, sai în casuri 

desesperate la desarticulația umărului. 

$ II. Afecţiunile inflamatorii ale articulției scapulo-umerale. 

Cele mai importante dintre artritele umărului, atât din punctul de 
vedere clinic, precum și anatomo-patologic, este fără indoială, aziriza 

uberculosă saă tumora albă numită şi scapulaleie. 

Este adevărat că ma: putem întâini și :iite feluri de artrite, fiind 

sub dependinţa reumatismului, a blenoragiei, a sifilisului, a unor leziuni 

nervâse, etc., etc., dar prepondera „ţa celei dintâi e așa de mare, că 

nu se descrie de cât dinsa; cele-alte se menţioneză cu ocasia diagno- 

sticului diferenţial. 

Articulația um&rului este provădută de o mobihtate excesivă, pu- 

tând executa cele mai întinse mișcări. Dinsa însă e destul de super- 

ficial situată, pentru a fi des expusă diverselor traumatisme. Cu tâte 

acestea dinsa e cea mai rar atinsă de tuberculosă. Crocq într'o sta-



tistică de 164 casuri de tumori albe în general, abia a găsit trei pen 

tru articulația scapulo-umerală. 

Bonnet credea că acâsta provine din causă că sinoviala articula- 

ţiei nu e căptușită de un țesut celulo-adipos abondent. Alții susțin că 

suprafața cavităţei glenoide, fiind forte mică în raport cu capul umeral, 

frecările provenite din multiplele mișcări ale articulației sunt forte mică. 

Ast-fel fiind, micro-traumatismele lipsind, nu oferă bacilului  ocasiunea 

favorabilă a se desvolta. 

In fine, sa invocat şi faptul, că articulația um&rului nu suportă 

greutatea corpului ca acea a genuchiului și nici nu e supusă la violențe 

așa de frecuente ca dinsa. Pentru aceste cuvinte, încă o dată repetăm, 

tumora albă a articulației scapulo-umerală e fârte rară și în ori-ce cas 

nu se observă de cât la adult 

Or-cum ar fi, chestiunea importantă este de a se sci de unde în- 

cepe acestă tuberculosă? 

Aci, ca şi pentru cele-lalte tumoră albe, nu pot fi de cât dou€ ori- 

gini: una sinovială și alta ososă. 

Unii admit încă și posibilitatea unei copleșiri secundare a articu- 

laţiei în urma desvoltărei produselor de grăunțe risiforme în punga se- 

rsă sub-deltoidienă. Natura fiind demonstrată ca infecţisă, ele pot, 

perforând acestă pungă, să străbată în articulaţie și s'o infecteze prin 

inoculaţie secundară. 

Ceia-ce însă este sigur, mai cu s6mă în urma neobositelor cerce- 

tări ale lui Ollier, este că tuberculosa articulară în imensa majoritate a 

casurilor e de origină os6să. 

Punctul. de plecare se găsesce în epifisă, iar nu în diafisa osului. 

Si fapt şi mai important este, că leziunea inițială începe pe gâtul ana- 

tomic, în punctul unde sinoviala se reflecteză şi în special în șghiabul 

care separă marele trochanter de capul umeral, adică la partea superidră 

şi externă a șghiabului bicipital, 

După cum vedem, localisarea primitivă a tuberculosci este extra- 

articulară și numai tâdiii dinsa devine intra-articulară. 

Pentru ce acest lucru? Explicaţia n'am găsit-o. E probabil că după 

cum mai sus am arătat, frecările articulare nu se produc între epifisă şi 

cavitatea glenoidă, ci în afara ei. Dar acesta n'ar forma o probă convingătore. 

E posibil că în dreptul șghiabului bicipital format de marea tuberositate 

a umărului, țesutul e mai spongios ; şi după cum vom vedea la osteo-mie- 

lita tibiei, bacilul tuberculosei tocmai acest lucru îi convine pentru desvol- 

tarea sa. Lui nu-i place țăsuturi cu o vitalitate prea mare, precum e punctul 

de unire între diafisă și epifisă ; acesta e locul favorit al stafilococului ; 

dar nu-i place nici țesuturi cu o vitalitate săracă precum sunt diafisele Gse-
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lor lungi, al cărui țesut compact şi condensat e sediul de predilecție 

al sifilisului; bacilul tuberculosei, preferă epifisele 6selor, căci acolo vi- 

talitatea este intermediară între cartilagiul de conjugare și diafisă ; acolo 

el se desvoltă mai în liniște și pululză după voința sa. 

Dar de ce acum, chiar în casul când constatăm în interiorul ar- 

ticulaţiei presența de liquid ori fongosități, totuși capul articular nu e 

atins? Albert, credem că a dat adevărata explicațiune acestui fenomen 

prin următorea experienţă : 

Dacă iinjectăm în articulație o masă liquidă capabilă a se întări 

precum de ex.: gips, rezină sat un aliaj metalic ce sar topi la o tem- 

peratură puţin ridicată, atunci disecând articulaţia și resecând capsula, 

vom avea o mulă fidelă, arătându-ne raporturile părților constitutive ale 

articulației. 

Nu ne oprim pentru moment asupra disposiţiunei fundurilor de 

sac ale sinovialei, căci le vom arăta mai târdiil. 

Vom insista însă asupra acestui fapt important: că capul umă&rului 

e separat de cavitatea articulară printrun strat de masă injectată având 

grosimea de cel puțin un c. m. De aci resultă, că în prima peri6dă a 

tumorei albe, ce tot-d'a-una se însoțesce de o exudaţiune, capul umeru- 

lui depărtându-se de cavitatea glenoidă, frecări între aceste două 6se 

nu se produc, și deci bacilul n'are ocasiunea a se desvolta cu înlesnire. 

Mai conchidem iarăși, că presupunând o tuberculosă inițială a ca- 

pului umeral, dînsa nu se transmite cavităţei glenoide, grație tocmai se- 

parărei suprafețelor lor prin interpunerea acestui lichid. Şi probă este 

că mai nică-o-dată simultaneii nu găsim ambele 6se tuberculisate, ci in- 

dividual, afară bine înţeles de casuri înveterate unde totul e copleșit 

și distrus. 

Anatomia patologică. Forma cea mai uș6ră de tuberculosă ososă 

este când depositul neoplasic e quasi sub periostic; dar acesta e cu 

totul rar. De obiceiă leziunile sunt centrale. Şi dacă în majoritatea ca- 

surilor leziunea ni se presintă printr'un unic focar, alte dăți ele sunt 

multiple putend produce o adevărată ciuruială a osului. 

S'au descris două forme clasice de tuberculosă: una numită de 

Volkmann Caries sicca şi alta numită de Kânig Caries carnosa. 

lactă cum descrie Volkmann caria uscată. In locul unui țesut de 

granulaţiune proliferant, roșu închis saă edematos, tremurător, pe care-l 

antilnim de ordinar aducând o destrucțiune a 6selor subjacente, ve- 

dem un strat puţin gros, de un țesut forte puţin bogat în vase și aprâpe 

cartilaginos, aderând forte mult cu țesutul osos. Ceia ce e mai ales ca- 

racteristic în caria uscată este, că forte de vreme cavitatea articulară se 

astupă de un ţesut de granulațiune puţin abondent şi uscat. Dinsul



plecă de la sinovială, se lățesce între suprafețele osâse şi le face să. 
adere între ele. Procesul e cu totul local; îngroșerile lardacee și osteo- 
fitele lipsesc cu desăvirșire. Atrofia osului și deformaţiunile articulației 
sunt adevărata caracteristică a acestei afecţiuni. Nu există nici supurație, 
nici febră ; durerile spontanate sunt de asemenea rari. Individul pare că 
se găsesce într'o stare de sănătate din cea mai înfloritore. 

Caria cărnâsă a lui Kânig e cu totul opusă celei-l'alte. Aci e vorba 
de o tuberculdsă difusă, unde întregul cap umeral e așa de ramolit, că 
nu mai rămâne din el de cât o câjă os6să plină de o masă mâle. 

Aceste leziuni repede copleșesc și diafisa osului, unde produc ace- 
leași devastări. Intreg cilindrul medular al umărului se pâte transtorma 
întro masă roșie, opacă, formată din țesut conjunctiv tînăr și semănat 
de un mare număr de tuberculi miliari. In aceste condițiuni, o simplă 
presiune cu degetele pe os face să exprime și să golescă tot canalul 
medular. E vorba deci de o osteomielită difusă, de o adevărată granulie 
medulară. 

Cât privesce tuberculosa sinovială, dînsa presintă aceleași forme 
ca și aceia a genuchiului, unde se găsesce pe larg descrisă. 

O dată ce fongosităţile s'a desvoltat, ele progreseză repede, um- 
ple întrega cavitate articulară, deformeză regiunea Și imprimă membrului 
o anume atitudine, asupra căreia vom reveni. | 

Intr'o peri6dă mai înaintată, aceste fongosități își creiază un drum 
în afară de articulaţie, eșind prin anumite puncte ce-i oferă fundurile de 
sac sinoviale, iar apoi se infiltreză prin părțile moi de prin prejur şi 
mușchii regiune, avend în special predilecţiune pentru deltoid. 

Simptomele. Inceputul unei tumori albe a umărului e fâtte capri-: 
țios. In adevăr, sunt bolnavi cari nu încercă de cât re-care jenă în 
mişcări, ce repede dispare, puind membrul în repaus. La alți din con- 
tra, b6la se anunță prin dureri, une-ori cu caracter nevralgic, alte-ori 
persistent. La unii pare a se micșora durerile prin mișcări, la alții din 
contra. La unii durerile sunt mai vii nâptea, la alții diua. Unii caută 
a-și da diferite atitudini membrului, pe când la alții nimic nu reușesce ;. 
ei sunt apucați de dureri brusce, quasi spasmodice. 

In acestă peri6dă, bolnavul ori-ce mișcare execută, e făcută cu 
cea mai mare precauțiune, pentru a evita atingerile sati loviturile. 

Atitudinea membrului la începutul bâlei, adică în peri6da exuda- 
tivă este cu totul clasică. Ea constă într'o ușcră flexiune însoţită de o 
forte abducţie și pronaţie, brațul fiind înpins înainte și în afară Numai 
în acestă posiție, după experienţele lui Bonnet sinoviala articulară e: 
mai relaxată.
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In a doua peri6dă de confirmare a bâlei primul lucru ce ob- 

servăm este o deformaţiune manifestă a regiunei epoletului. 

Nimic din adincăturile și scosăturile normale nu se mai păstreză. 

Totul este schimbat, totul transformat înt'o umflătură de alt-fel regulată, 

afară numai de unele ridicături mai mult sai mai puţin pronunțate, da- 

torite presiunei fongosităţilor. În oposiție cu acâstă deformațiune avem 

o atrofie fârte mare a braţului, care dă un aspect și mai bizar umflă- 

turei umerale, făcând să ia forma uncă măciuci sait a unui jigo. 

In fine, în ultima perisdă, care este cea de supuraţie, traectele fistu- 

l6se multiple și divers situate, dai nascere la ieşire de puroiii sai de 

fongosități ușor sângerânde. Ele nu întâdie a provoca o adevărată ca- 

șexie a individului. 

Examinând bolnavul prin palpaţie, constatăm în prima peridă du- 

reză în anumite puncte, în special pe fața externă și superibră a epifisei 

şi anume pe marele trohanter. 

Când avem a face cu o sinovită fongâsă, sediurile acestor dureri 

vor corespunde cu fundurile de sac sinoviale. 

Există două prelungiri constante ale sinovialei articulare, ce for- 

meză două funduri de sac. Una care însoțesce și învelesce ca întrun 

manşon tendonul bicepsului în șghiabul s&ă, coborându-se până în ni- 

velul tendonului marelui pectoral. A doua prelungire se află aședată 

sub tendonul sub-scapularului, în momentul trecere sale pe sub fața 

concavă a apofisei coracoide, unde formeză une-ori o pungă sai bursă 

ser6să a acestui muşchii. Deci, fongositățile în aceste direcțiuni vor 

proemina, şi tot aci se vor deschide traectele fistuldse, adică pe fața 

anterisră a capului umeral sub apofisa coracoidă, până în șghiabul pec- 

toro-deltoidien și în scobitura sub-scapulară saii mai precis în peretele 

intern al axilei. în casuri vechi și excepţionale, traectele fistulose pot ocupa 

șghiabul de torsiune al umărului mergend până la cot precum și fosa 

supra-spin6să. S'aii vEdut casuri în cari traectele aă perforat un spații 

intercostal, dând nascere unui empiem. Dar când constatăm asemenea 

lucruri, să fim siguri că capsula articulară e deja ruptă. 

E de prisos socotesc, a insista asupra impotenţei funcționale a u- 

mărului, Individul nu e capabil a executa de cât mișcări forte limi- 

tate, mărginite şi acestea în abducție ușoră. Mişcările de propulsiune 

înainte şi aședarea mâneci bolnave pe umtrul sănătos sai pe cap, nici nu 

trebuesc încercate, fiind imposibile. 

Un semn iarăși important în acestă tumoră albă, este că în perisda 

inițială membrul pare mai lung. Dar acestă lungire este aparentă, dato- 

rindu-se depărtării capului umeral de cavitatea glenoidă prin acțiunea 

lichidelor exudate sait presența fongosităților. |
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In peri6da ultimă observăm din contra o scurtare. Dar și dinsa 
este tot aparentă. In acestă ultimă fasă, atitudinea membrului descrisă 

în peridda inițială se schimbă, graţie contracturei marelui pectoral. EI 

tinde a lipi brațul de trunchiă puindu-l ast-fel într'o adducție forțată. 

Dar tot acum cei-lalți mușchi intră în degenerescență și contracturi. 

Ast-fel trapezul intervine ; el ridicând umărul împreună cu omoplatul dă 

aparența membrului de a fi fârte scurt. 

Cu tâte acestea, există în realitate lungimi şi scurtări. Ele însă se 

observă numai la copii. 

In adevăr, după cercetările lui Ollier, crescerea um&rului e con- 

fiată cartilagiului de conjugațiune afiat în extremitatea sa superi6ră. Când 
dar în peri6da inițială a tumorei albe, se va produce o iritațiune a a- 

cestor cartilage, va resulta o lungime reală a membrului, precum de a- 

  
  

  

Fig. 120. — Osteo-mielită a extremităței superidre a mușchiului stâng. 

semenea în peri6da ultimă, aceste cartilage fiind distruse, membrul va 

rămâne mai scurt ca congenerul sti. 

În fine, ca ultim semn al acestei afecțiuni, să nu uităm explorarea 
ganglionilor. 

Adenopatia axilară este un tovarăș fidel al tumorei albe. S'a con- 

Statat chiar și prinderea ganglionilor întra-toracici.
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Diagnosticul. Forte adesea tumora albă se impune de la sine. La 

individi prea tineri însă, am putea să ne gândim la posibilitatea unei 

osteo-mielite. Dar aci în afară că, lesiunea este justa epifisară, deci în 

afară de articulaţie care rămâne liberă, ne vin în ajutor fenomenele ge- 

nerale, cari sunt de o intensitate forte mare. In plus vom avea o tu- 

mefacţie a întregului os umeral, s&mănând cu un flegmon difus, ce de 

alt-fel se şi termină printrun abces intra-medular. Casul devine forte 

dificil în osteo-mielita prelungită, prin sediul traectelor fistul6se periar 

ticulare și mai ales când procesul mielitic a făcut invasie în interiorul 

articulației. Dar și aci, printro anchetă scrupul6să a evoluțiunei bâlei 

și mai ales din antecedentele ereditare și personale ale bolnavului, prin 

explorarea minuțiosă a regiunei prin descoperirea sequestrelor și carac- 

terul supuraţiunei, vom ajunge la diferenţiarea diagnosticului. 

Dai aci în fig. 120 un model de osteo-mielită a um&rului unde se 

vede în mod clar sediul leziunei care este extra-articular, însoțindu-se şi 

  

Fig. 121. — Sequestre osâse de osteo-mielită a umărului. 

de o tumefacţie generală a întregului os. In mijlocul acestor devastări 

mișcările articulației erai cu totul libere. Subiectul în chestiune este un 

copil de 12 ani numit Vasile Droveanof din Rusciuc care a intrat în 

Sanatoriul mei.
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La 20 Aprilie 98 lam operat scoțând sequestrul representat în 

fig. 121. 
Artrita reumatismală acută, iarăși va fi ușor de a nu o confunda 

cu o tumoră albă, grație fenomenelor generale, antecedentelor bolnavu- 

lui și faptului caracteristic de poli-artrită în loc de monoartrită, precum 

şi leziuni din partea cordului, etc. etc. 

Artrita. reumatismală cronică se va deosebi iarăși prin caracterele 

de mai sus. Dificultatea ar fi când ne-am afla în fața unei tumori albe 

uscate. Dar și aci, pe de o parte etatea individului, iar pe de alta 

antecedentele și stigmatele de tuberculosă ne vor conduce pe adevă- 

rata cale. 

Artrita cronică reumatismală cu tumora albă fongâsă e și mai greit 

de confundat, dându-ni-se că prima n'are nici-o tendință la supurație și 

distincție precum are secunda. Artritele tabetice și cele uscate detor- 

mante, se observă în general pe bătrâni și ai o fisionomie cu totul par- 
ticulară şi fără analog cu tumora albă. (Vedi artritele genuchiului). 

O confusiune și mai dificilă, ar fi cu o artrită sifilitică. Dar aci pe 

lîngă raritatea casului, chiar de ar exista deformațiuni și atrofii apro- 

priate de tumoră albă, încă se deosebesce de dinsa prin lipsa absolută 

de tendință la supuraţie, prin absența ganglionilor axilari și prin exis- 

tența altor stigmate sifilitice, ce nu vom întârdia a descoperi în restul 

corpului. 

Blenoragia fârte rar are resunet asupra articulațiunei umerului. Cu 

tâte acestea, aflăndu-ne în fața unui individ tînăr și-dându-se modul 

brusc al apariţiunei bâlei, nu vom neglija a cerceta organele genitale 

pentru a nu avea nimic să ne iiaputăm. 

Sa pus în fine chestiunea întreun osteo-sarcomal umărului și tu- 

mora albă. 
Confusiunea ar fi posibilă cel mult Ja început, dacă bolnavul ar 

fi coprins de dureri mari ; mai târdiii însă aceste bole se deosibesc în 

mod colosal. Osteo-sarcomul devine o tumoră enorm de volumindsă 

chiar cât un cap de adult, fără ca articulația să fie atinsă, invers ca e 

tumoră albă; plus antecedentele, etatea și bunul simț clinic. 

S'ati observat casuri rari de artrite ale umărului în urma unei febre 

tifoide. E destul, credem, a menţiona lucrul pentru a fi preveniți. Pentru 

detalii mai multe trimitem la artritele genuchiului. 

Mai r&mâne încă o afecțiune de deosebit și anume periartrita sca- 

pulo-umerală de tumora albă. E de prisos să insistăm, acâstă bsâlă fiind 

descrisă în capitolul următor. 

Prognosticul. Dintre tâte osteo-artritele, tumora albă a umărului e 

mai adesea însoțită, dacă nu precedată de leziuni tubercul6se viscerale.



Acesta imprimă bâlei o gravitate frte mare, de dre-ce numai e vorba 

de o tuberculosă locală, ci generală. Din acestă causă bolnavii ni' se 

presintă cu o stare generală prostă, “fiind slăbiţi, cu rinichi alterați şi 

într'o stare casectică. 

Ca complicațiuni locale, avem distrugerea ligamentelor articulare, 

de unde luxaţii spontanate. Bonnet şi Malgaigne nu credeaii în ele, con- 

siderându-le ca o ilusiune, atribuindu-le unor atrofii musculare sait usuri 

a suprafețelor osâse. Astădi însă sunt admise mai de. toți chirurgi. 

Tratamentul. In prima linie vom căuta a ridica starea generală a 

individului, puindu-l în bune condițiuni igienice și de alimentare sufici- 

entă și fortifiantă. La început vom asigura membrului un repaus ab- 

solut, puindu-l întrun larg bandaj gipsat, totuși lăsând regiunea boinavă 

descoperită pentru a aplica diferite revulsive, ca puncte de foc, vesică- 

tori, badijonără cu gaiacol, injecțiuni de eter iodoformat, de clorur de 

zinc, etc. etc. 

In ultima peri6dă, când deja există traecte fistul6se multiple, nu 

ne rămâne de cât artrotomia pentru a ridica și răzui fongositățile, pre- 

cum și sequestrele osose. Acestă metâdă se recomandă în special la 

copii pentr a menaja ridicarea cartilagelor de conjugaţiune, spre a 

nu aduce o scurtare prea mare a membrului. In casuri desesperate, vom 

recurge la ridicarea membrului, după diferite metâde şi procedee, a- 

supra cărora n'avem trebuință să insistăm. 

Hidartrosa umerului. 

De și articulațiunea umărului este supusă la traumatisme destul 

de frecuente, de și dinsa posedă mișcările cele mai complexe dintre 

tâte articulaţiunile organismului, totuși e mai rar coprinsă de epanșa- 

mente lichide ca cele-Valte articulații. In adevăr, pe cât idartrosa genu- 

chiului e mai comună, pe atât cea a umărului e excepţională. În ori-ce 

cas, diagnosticul acestei afecțiuni este fârte grei de pus la început, pe 

de o parte din causa profundimei la care se găsesce, iar pe de alta 

a presenței meselor musculare și în special: a deltoidului ce înconj6ra 

articulația. 

Cu tâte acestea, în urma unor contusiuni des, repetate, a unei ar- 

trite” traumatice, a unei influențe diatesice reumatismale, etc., este: posi- 

bil ca o cantitate de lichid seros să se acumuleze în interiorul articula- 

ţiei, constituind idartrosa umerului.: Dinsa pote fi-acută Sai cronică. 

Pentru a înţelege mai bine simptomele precum și atitudinea ce ia
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membrul în acestă afecţiune, cred necesar a reaminti experimentele fă- 

cute deja de Bonnet și reproduse de Albert. 

| Când injectăm un lichid în articulația umerului intindându-o până 

la maximum, constatăm că regiunea articulară presintă o configurațiune 

cu totul singulară. S'ar crede că articulația se va tumefia în tâte direc- 
iunile; dar nu e așa, de Gre-ce tumefacția e forte puțin pronunțată în 
comparațiune cu cantitatea lichidului injectat. Faţa externă a regiunei, 

ridicătura formată de deltoid, nu se schimbă. Tumefacţia nu e aprecia- 

bilă de cât înainte, în afară de apofisa coracoidă și în jos sub spina omo- 

platului. În fine, o tumefacție fârte ușâră pâte încă să fie percepută în 

axilă. Acâsta provine, că în aceste puncte, sinoviala :formeză în prelun- 

girea sa adevărate funduri de sac. Se mai constată apoi că tâte părțile 

tumefiate sunt elastice, așa că exercitând o compresiune pe una din 

ele, cele-l'alte devin mai resistente, De aci resultă, că distribuțiunea [i- 

chidului_nu se face în mod uniform în tâte direcțiunile, 

Din acesta conchidem că în procesele exudative și acumulări de 

lichid, capul umărului pâte să fie cu totul separat de cavitatea glenoidă, 

prin singura forță mecanică a lichidului. 

Resultatul este pe de o parie o lungime aparentă a membrului 

în idartrosă, iar pe de alta că aplicând o lovitură cu pumnul pe cot, 

vom simți în articulația um&rului un șoc sati balotare. El provine din 

isbirea capului umeral de cavitatea glenoidă, cap care plutind în mij- 

locul unui lichidă abundent, devine fârte mobil. 

- Prin urmare lă început, când lichidul este în mică cantitate, idar- 

trosa nu dă nascere la nici un simptom apreciabil, din causă că lichi- 

dul se respîndesce în fundurile de sac ce am descris. Cel mult vom 

constata o ușoră ridicătură neobicinuită, pe direcțiunea lungei porțiuni a 

bicepsului saii pe linia de intersecțiune a deltțoidului cu marele pecto- 
ral; precum de asemenea și pe partea cea mai profundă a capului umă- 

rului sub apofisa coracoidă. lar când cantitatea de lichid devine prea 

mare, atunci bâla se manitestă printr'o deformaţiune clasică a umărului, 

care constă în respingerea înainte și în afară a brațului. Graţie disten- 

siunei fundului de sac din acest punct, vom constata balotarea și șo- 

cul, ce va resulta din lovirea capului umeral de cavitatea glenoidă ori 

de câte ori'vom imprima mișcări brusce brațului, împingendu-l de: jos 

în sus, sai vom aplica o lovitură de pumn pe cot. Dar în urma acestei 

deformaţiuni, lesne putem prevedea și micșorarea funcționărei membru- 

lui în mișcările sale fisiologice. 
Casurile de idartrosă a umărului ajunse la acâstă peridă sunt 

rari. Există însă o observaţiune clasică de acestă afecțiune, pe care o 

găsim reprodusă în clinicele lui Albert și datorite lui Roux: Un om de
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45 ani era atins de reumatism articular acut. Ridicând într'o di un corp 

greii, el simţi o durere violentă în umărul stîng. lată ce-se găsea cu 8 

luni mai târdiă: brațul stîng, lungit de un c. m., atîrna paralel cu 
trunchiul şi bolnavul nul putea mișca; antebraţul flexat în unghii drept, 

cotul întors în afară era susținut de mâna bolnavului. Umerul din aceiaș 
parte era mai jos ca cel sănătos şi forte mult tumefiat. Capul um&rului 

nu se găsea sub acromion. Tumefacţia şi fluctuația erai mai cu semă: 

  

Fig. 122. — Idartrosa um&rului. 

manifeste în trei locuri: lungul tendon al bicepsului, în axilă și sub 
spina omoplatului. Roux face o puncțiune cu trocarul înapoi în dreptul 
spinei omoplatului și scâte 530 grame de sinovie viscâsă filantă. Lichi- 
dul o dată extras, se putea simți capul umărului, care era ușor de- 
părtat de cavitatea glenoidă. După 15 dile liquidul sa reprodus. S'a 
făcut o nout puncție, prin care s'a scos 400 grame de lichid și s'a in- 
jectat în articulaţie tinctură de iod. Apare o inflamațiune care a nece- 
sitat incisia articulației cu bisturiul, din care a eșit o scurgere de puroiii. 
Vindecare lentă. Bolnavul a putut să-și reia ocupaţiunea după un aa. 
Braţul putea să fie ridicat până la orizontală, dar mișcările provocai 
trosnituri în articulaţie. 

Acesta este observațiunea și mai ales descrierea cea mai clasică 
ce sa putut face de Roux. Dinsa confirmă în totul experienţele în- 
treprinse în acâstă privință de Bonnet şi pe cari le-am arătat. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 19
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Singura deosebire ar fi în atitudinea membrului, ' căci în loc ca 

brațul să fie împins înainte și în afară precum arată experiențele şi pre- 

cum trebue să fie, în observaţiunea lui Roux vedem că brațul este 

atârnând și paralel cu trunchiul. Dar faptul putând fi resultatul unei 

distensiuni prea mari a sinovialei dacă nu a unei ruperi parțiale, se 

pâte explica acestă deviațiune de la tipul normal. 

Figura 122 luată din Albert represintă o idartrosă a um&rului. 

Igromele umerului. 

Nimic mai banal de cât producerea de igrome în diferite regiuni 

ale corpului, acolo unde există o bursă ser6să. Genuchiul în special 

form&ză tipul acestei afecțiuni. Articulația scapulo-umerală e prevădută 

și dinsa de mai multe burse serâse ; e supusă și dînsa aprâpe la ace- 

leași traumatisme și coprinsă de diferite feluri de entorse și artrite, și 

cu tâte acestea nimic mai rar de cât igromele scapulo-umerale. 

In afară de burse serâse profesionale ce se pot desvolta pe umer 

în diferite puncte și cari corespund cu anume profesiuni, există două burse 

sai pungi normale în jurul articulației scapulo-umerale, cari aă un sedii 

constant. Una se află sub mușchiul deltoid, iar alta sub apofisa acro- 

mială. Bursa sub-deltoidienă se află aședată pe partea externă a airticu- 

laţiei, între țesutul fibros ce acopere marea tuberositate a umărului și 

mușchiul deltoid. Bursa ser6să sub-acromială este aședată între acromion 

şi capsula articulară. Ea se întinde înăuntru până la ligamentul COraco- - 

acromial şi e limitată în afară de fibrele deltoidului cari vin de la acro- 

mion. Acestă bursă nu comunică mai nici-o-dată cu articulația scapulo- 

umerală; din contra tot-d'a-una dinsa comunică cu bursa sub-deltoidienă, 

așa că Albert chiar propune ca ambele aceste burse să aibă o numire 

comună de sub-deltoido-acromială. Dar de multe ori comunicare între 

ele nu există, așa că fie-care își păstreză numele săil. Inflamaţia acestor 

burse pârtă numele de zgromă. 

Acâstă afecțiune am dis că este rară. 

Probabilitatea însă este că există igrome ale umărului, dar ele uu 

sunt aşa de ușor perceptibile ca acelea ale genuchiului de exemplu. 

Să vedem mai întâiii igroma bursei serâse sub-deltoidienă. Acestă pungă 

fiind profund situată și deci grei de explorat din causa grosimei păr- 

ţilor ce o acopere și în par ticular a mușchiului deltoid, idropisia sa va 

fi de asemenea grei de recunoscut. Dar că dinsa există, nu mai încape 

îndoială. Acesta se adeveresce prin fenomenele de artrită şi cracmente 

ce se simpt în articulația scapulo-umerală. În adevăr, aceste fenomene 

bastarde, tenace și cu consecințe de. multe ori grave, nu sunt da-
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torite de cât acestei idropisii a bursei sub-deltoidiene. Ea formâză bâla 

așa de bine descrisă de Duplay sub numele de periartrită. 

Când igroma se mărginesce numai întro simplă inflamațiune 

cronică, sai dacă am putea-o numi inflamație uscată fără epanșa- 

ment, atunci dînsa nu se manifestă la exterior de cât prin acele jene în 

mișcările articulației și producere de trosnituri, impunendu-se “drept o 

artrită. Alte dăți însă, igroma bursei sub-deltoidiene ia desvoltare așa de 

mare în cât întrece or ce imaginaţie, precum se vede din fig. 123 dată 

de Vogt. Dinsa se observă pe 6meni a căror profesie este de a purta 

greutăți mari pe umăr, deci e vorba de dese și cronice contusiuni ca 

în tote igromele. 

  
Fig. 123. — Igroma cronică sub-deltoidienă. 

Conţinutul s&ă pâte fi lichid, transparent şi chiar prevădut cu gră- 

unţe riziforme, iar păreţii une-ori subțiri, alte dăți forte groși. Acestă 

igromă are tendința a proemina către partea anteridră și internă a arti- 

culațică, iar punctul unde fiuctuaţia se simte mai bine și unde trebue 

căutată, este intervalul ce separă deltoidul de marele pectoral. Cu cât
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tumora;:cresce, cu atât jena 'în mișcările brațului 'devine':mai mare, mai 

ales acelea..de. ridicare și abducţie ce sunt sub-dependinţa ' mușchiului 

deltoid.. Mai avem încă semne de crepitaţie și căte-o-dată fenomene de 
compresie, nevrite a plexului. brachial, în special a nervului circonflex 

ce este -continui comprimat între capul 'umărului și tumoră. 

Diagnostic... Se deosebesce de artrită prin antecedente, lipsa de 

dureri și conservarea mișcărilor, afară de cele dependinte de deltoid. 
Starea :generală a bolnavului și examenul minuţios al tutulor punctelor 

os6se ce: formeză articulația -scapulo-umerală, ne va face a evita de-a 

confunda -igroma cu un abces rece - venit din osul umeral, claviculă, 
spatulă, etc. etc. 

Diagnosticul cel mai delicat este de a deosebi acâstă igromă del- 

toidienă de idartrosa proprii disă a articulației. 

Semnul patognomonic al idartrosei, am spus că constă în atitudi- 
nea specială a brațului, care este împins înainte și în afară, dar mai ales 

în constatarea șocului intra articular “care: sub nici un cuvînt nu există 
în igromă. Pe de altă parte 'igroma are şi dinsa semnele clasice: 
dacă ridicăm membrul în:sus,-tumora prin faptul relaxărei mușchiului 
deltoid oferă o consistență 'mai:mâle,:pe'când din contra, imprimând 

mișcări membrului: pentru::a: pune :acest mușchii în contracțiune, tumora 

devine fârte renitentă,'biând caracterăle unei tumori solide. 

Prognosticul sacestei afecţiuni e fârte serios, mai ales când ia forma 

unci inflamațiuni :saă bursite plastice, căer-:atunici e punctul de plecare al 
periartritei. Igroma'liohidă e mai puțin .periculssă, prin faptul că e sus- 
ceptibilă de intervențiunea chirurgicală. “Ast-fel, când igrona e acută sai 
de un mic volum, putem recurge la revulsive. In cas contrarii, cu Mijl6- 
cele de cari dispunem 'adi,:patem :recurge d'a: dreptu! la incisia antisep- 
tică. Vom lăsa la o parte puncţiareare nu evită recidiva, precum și drenarea 
pungei (Vogt), or umplerea sa “cu tifâne, spre a provoca supuraţia. În- 
cisia şi chiar puncția se va face în spaţiul dintre deltoid şi pectoral, 
dar puțin în afară, spre a nu răni vena cefalică. 

Igroma bursei sub-acronutale. 

Acâstă afecțiune nu era cunoscută de cei vechi, dinsa se descria 
sub numele de luxaţia lungei porţiuni a bicepsului. 

Jarjavay este cel întâi care a arătat că simptomele acestei pre- 
tinse 'luxațiuni a tecei bicepsului pe marea tuberositate a umărului, a- 
parținea în realitate inflamațiunei acute, adică unei igrome a bursei 
sub-acromiale. Jarjavay a găsit în aceste casuri dureri violente în umăr, 
tulburări în mișcări, o sensaţiune de obosâlă în braţ şi un sgomot de
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crepitaţie, când se imprima braţului o mișcare de rotațiune. Durerea și 
crepitațiunea surveniai când se ridica braţul in planul transversal, și în- 
cetaii îndată ce membrul se lăsa să cadă. Intr'un cas Jarjavay a putut 
să se convingă prin puncțiune, de existența reală a unui exudat infla- 
mator în acestă bursă mucâsă. 

Simptomele concordă în mod perfect cu acelea la care ne putem 
aştepta a priori. De mai multe ori deja s'aă observat exudate cronice în 
acestă pungă. Hyrtl a găsit pe cadavrul unei femei de 80 ani o tumoră 
fluctuentă, de dimensiunile unui pumn, care se micșora sub influența 
presiunei, provocând o tumefacție a peretului anterior a axilei: era 
vorba de o igromă a bursei sub-acromiale, care comunica cu articulația. 
(Albert). 

Periartrita scapulo-umerală. 

Acâstă afecțiune mult timp confundată chiar de Astley Coopei 
cu luxaţia lungei porțiuni a bicepsului, a fost scâsă din acestă confu- 
siune de Jarjavay, cel d'intâiă atribuind'o inflamaţiei bursei serâse sub- 
acromială. Studiul complect însă și întregul merit este al lut Duplay. 
EI în 1872 dădu o descriere din cele mai clasice. 

Prin periartrita scapulo-umerală, s'ar înțelege o influmaţiune a tutu- 
lor țesuturilor moi ce înconjoră articulația. Duplay însă a arătat că cel 
puţin la început, afecțiunea recunâsce exclusiv inflamația bursei serâse 
ce se află aședată între capul umărului şi fața profundă a mușchiului 
deltoid pe care dînsul alunecă. 

Cu multă probabilitate, și cele-lalte burse serâse ale articulației ca 
cea sub-acromială, precum și fundurile de sac sinoviale intră în joc îm- 
preună cu tâte țesuturile periarticulare. Dar acestea intervin mai târziă, 
în mod secundar, pe când bursa sub-deltoidienă e causa principală și 
origina acestei afecțiuni constituindu-i adevărata patogenie. B6la în ge- 
neral apare în urma unci contusiuni, mișcări violente ale braţului, saă 
sub-influența diatezei reumatice. O igromă se produce, sai din contră 
ruperea bursei. Acest din urmă lucru e cel mai sigur, de dre-ce unul 
din semnele caracteristice a periartritei este lipsa absolută de or ce um- 
flare; din contră, epoletul presintă un volum mai mic ca în starea nor- 
mală. Lucrul neapărat nu ar avea loc în cas de igromă, căci atunci vo- 
lumul regiunei ar fi mărit, 

Precisăm deci, că adevărata patogenie a periartritei, constă în ru- 
perea bursei sub-deltoidiene sat într'o inflamaţiune adesivă plastică fără 
epanșament, căci alt-fel s'ar produce o igromă clasică despre care deja 
am vorbit. În urma acestui lucru deci, în special de rupere a bursei, cu
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timpul țesutul celular lax ce se află în starea normală sub-deltoid, se 

transformă în țesut fibros, formând o mulțime de bride, cari fixeză del- 

toidul cu extremitatea superidră a umărului. In fine, capsula articulară 

ca şi țesutul ce o înconjoră suferă aceiași îngroșare și transformare fi- 

brâsă. Dînsa coprinde în interiorul săi mai mulţi trunchi nervoși, în spe- 

cial circonflexul, cubitalul și brachialul cutanat intern. De aci durerile 

datorite nevritelor precum și impotența funcțională a membrului. Dar în 
mijlocul acestor desordine, suprafeţele articulare rămân absolut intacte, 

deci cu totul în stare normală. 

Și tocmai acesta formeză baza după care stabilim diagnosticul di- 

ferențial între periartrită și diferitele artrite. In adevăr, de și în periar- 

trite avem aboliţiunea aprâpe complectă a mişcărilor, nu există însă 

tumefacţie, precum nici durere în nivelul interliniei articulare, sati prin 

percusiunea la distanță, lucruri ce se observă numai în artrite. 

In resumat: apariție bruscă, absența de umflare și roșiață, impo- 

tență funcțională imediată, atrofia deltoidului, integritate complectă a 

sinovialei şi suprafețelor articulare, sunt semnele caracteristice și fun- 

damentale ale periartritei. Prin ele ușor se pote deosebi de cele-lalte 
artrite traumatice, inflamatorii sai tuberculbse. Cât pentru ankilosă vom 

recurge la anestesia cloroformică. Atunci ne vom convinge că în peri- 

artrită mișcările sunt posibile, pe când în ankilosă suprimate, dacă ea 

este os6să. Dar fără a avea trebuință de acest diagnostic, clorofor- 

misarea încă e indicată în periartrită ca mijloc de tratament. Numai 

sub somnul cloroformic putem rupe acele aderenţe solide pentru a reda 

membrului funcțiunile sale normale. Ba ce este mai mult, o singură 

şedinţă adesea nu e suficientă, ci se cer mai multe, căci numai ast- 

fel și în unire cu masagiul, electricitatea și dușuri, putem ajunge la un 

bun resultat. 

$ II. Tumorile epoletului. 

Cele mai benigne sunt representate prin lipome. Ele se observă la 

Gmeni purtători de greutăți. Aceste tumori iaă une-ori o desvoltare con- 

siderabilă. 

Am studiat deja o altă tumoră, având sediul în bursa serosă sub- 

deltoidienă și care iarăşi pote căpăta un mare volum la exterior. Cele 

mai principale tumori însă sunt acelea provenite din părţile os6se. 

Acestea ai trei origini: 
1). Tumori provenite din extremitatea superidră a umtrului, în care 

intră exostosele și echondrâmele. Există o varietate de exostosă numită
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osteogenică, adică formată dintr'un înveliș cartilaginos, avend în centru 

un țesut osos. 

Ollier recomandă pentru stabilirea diagnosticului introducerea unui 

trocar fin, care dacă intră cu dre-care înlesnire, fără a fi oprit ca de un 

corp dur, atunci e vorba de un enchondrom; în casul contrarii de o 

tumoră osteogenică. 

Osteo-sarcomul este o tumoră malignă. El provine tot din extre- 
mitatea superidră a umărului și repede ia o desvoltare forte mare, 

aducând deformațiune particulară a regiuni, dându-i forma unei șunci 

sati jigot. 
Acestă afecțiune proprie persânelor tinere, oferă dou& varietăți: 

sarcom central și periostic, după cum începutul săi își are sediul în in- 

timitatea țesutului osos saii.la periferie. Din causa vascularităței epifisei 

umerale, precum și a țesutului săi spongios, acâstă tumoră nu numai 

că ia o crescere forte mare, dar se înzestreză de o desvoltare atât de 

considerabilă de vase, în cât de multe ori sa luat drept anevrism, 

graţie presenţei unui suflu propriii acestor afecțiuni. 

  

Fig. 124. — Ostco-sarcom al extremităței superidre a umerului, 

Când tumora e la începutul s&ă, nu se anunță de cât prin nisce 
dureri, une-ori așa de violente, că exaspereză pe bolnav. In acâstă pe- 

Ti6dă diagnosticul e fârte dificil dacă nu imposibil, confundându-se cu 

osteita, mai ales când avem a face cu individ tineri, la cari acestă bolă 

e destul de frecuentă. 

N'avem nici un mijloc de orientaţie de cât repaosul. In adevăr,



296 

  

Tillaux cu drept cuvint dice: dacă fixăm membrul printr'un bandaj asi- 
gurându-i un repaos absolut, durerea descresce și deci bolnavul se ușu- 
reză. Atunci e multă probabilitate că avem a face cu o osteită, căci 
fiind vorba de un osteo-sarcom, or-ce repaos e inutil, durerile r&mân ace- 
leași, dacă nu vor cresce şi mai mult. Dar și acest lucru .nu trebue 
luat în mod absolut, căci adesea ne putem înșela. “Timpul e singurul 
indiciu : nici o tumoră nu are un mers mai repede ca osteo-sarcomul ; 
el prin volumul săii întrece or-ce imaginaţiune. 

Fig. 124 luată din Tillaux ne arată în destul un bun exemplu de 
acestă afecțiune, care scutesce or-ce descriere. Ajuns în acestă periddă 
este chestiunea a stabili dacă sarcomul e central sai periferic. 

In casul întâi, tumora în crescerea sa, respingând înainte țesutul 
osos, vom simţi prin palpaţie o crepitaţiune specială numită parșemi- 
nată. Dinsa resultă din ruperea infinitelor trabecule osâse de țesut spon- 
gios, din care e formată extremitatea superiGră a umărului. Acest fe- 
nomen nu-l constatăm în casul când sarcomul e periferic, adică peri- 
ostic. Mai există încă un semn: acestă tumoră, pe a căreia suprafață 
vedem desvoltate vase enorm de mari, se termină brusc la basa sa prin- 
tro linie netă de demarcaţiune, fără ca restul osului umeral în jos să 
fie tumefiat sai deformat. E de prisos a insista asupra prognosticului 
acestei afecțiuni. EI este excesiv de grav nu numai prin sediul săi, 
care reclamă o operațiune monstră, constând adesea în ablațiunea totală 
a umă&rului superior inclusiv omoplatul, dar și prin aceia că acest osteo- 
sarcom dă nascere la grefare metastică, în special în plămâni. Şi ce este 
mai trist, e că une-ori cu tot examenul amănunțit al plămânilor, în cari 
nu constatăm nici o leziune specială, totuși imediat dupa operațiune, 
bolnavii mor. Am şi acum în memorie un asemenea cas observat în 
serviciul prof. Verneuil, când eram la Paris. EL privesce pe un tînăr 
de 27 ani, care suferind desarticulațiunea um&rului, pentru acestă afec- 
țiune, la autopsie s'aii constatat focare sarcomatâse în ambii plămâni. Și 
cu tâte acestea, în timpul vieții, explorațiunea a fost negativă, neputându-se 
constata nici o indurație sai altă jenă în funcțiunile acestui organ. lar 
dacă din fericire osteo-sarcomul este periferic, adică având origina în periost, 
atunci operațiunea pâte da resultate bune, putendu-se ușor extirpa fără 
sacrificarea membrului. Recidiva în acest cas nu se observă, căci nici 
ganglionii axilară, nici cei supraclaviculari nu sunt prinși ca în osteo- 
sarcomul central. 

II). Tumori cară provin din claviculă pot fi iarăși exostose, sar- 
come, avendu-și sediul mai mult la extremitatea externă a claviculei, 
fața sa superidră. Tot aci putem pune și presența de cal exuberant sai
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gome os6se sifilitice ori tuberculâse ce une-ori pot lua o desvoltare 
mare. 

II). Tumori provenite din omoplat deși rari, însă se observă. Din- 
sele pot proveni din corpul omoplatului, marginea axilară, cavitatea gle- 
noidă, unghiul inferior al omoplatului şi apofisa coracoidă. Aceste tu- 
mori pot fi de natură pur os6să, ca enchondrâme, exostose sait de 
natură sarcomatosă ca osteo-sarecâmele. 

Diagnosticul. În afară de caracterele proprii de tumori maligne și 
benigne se va căuta a se arăta dacă aparțin umă&rului, claviculei ori 
omoplatului. Ajungem aci printr'o explorație minuţi6să , fimprimând 
mișcări umărului sai omoplatului, când tumora va deveni mobilă sat 
va rămâne fixă în casul când are conexiuni cu umărul sai scapula. 

Trebue să recunâscem că adesea un diagnostic exact e imposibil. 
Prognosticul tuturor acestor tumori e defavorabil din causa inter- 

vențiunei ; adesea resecția umărului e insuficientă și atunci trebue să- 
recurgem la desarticulație sati chiar la amputaţia totală a membru- 
lui, adică la ridicarea totală a membrului superior numită încă ampu- 
tația inter-scapulo toracică asupra gravităței căreia e de prisos a mai 
insista. , 

Pentru a termina cu afecțiunile um&rului și în special a articula- 
țiunei scapulo-umerale, trebue să menționăm posibilitatea de desvoltare 
bruscă de puroiii în interiorul acestei articulații, constituind ceia-ce se 
numesce pio-artrosă. Acestea însă nu sunt de cât manifestațiuni secun- 
dare a unor infecțiuni generale și în special a piemiei. Nu ne vom 
opri asupra lor, lucrul fiind pe larg descris în Vol. 1 la complicațiunile 
plăgilor. 

Cât privesce posibilitatea desvoltărei tumorilor hidatice în omo- 
plat ca și în extremitatea superiâră a umărului, acestea sunt bâle cari 
nu se observă de cât în momentul intervenţiunei. Ele tormeză cea mat 
mare surprisă saii păcălelă chirurgului, care afirmând o anumită bâlă, 
constată o alta cu totul diferită și la care încă nu se gândea. 

Pentru a scăpa de nisce asemenea surprise neplăcute, suntem da- 
tori ca în fața unei tumori a epoletului, fie că dinsa aparține omopla- 
tului saii regiunei scapulo-umerale, dacă prin tote mijlocele de explo- 
rațiune şi încordându-ne atențiunea asupra tutulor tumorilor cunoscute, 
vom vedea că nu ne oferă nici-un semn pentru a ne autorisa a sta- 
bili un bun diagnostic, atunci să pomenim în trecăt cuvîntul de chist 
idatic. Prin ele vom scăpa de o umilință ce ni se pâte întimpla în tim- 
pul operaţiei. |
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$ III. Fracturile scapulo-umerale. 

Aci ne vom ocupa numai de fracturile extremităței superidre ale 

umărului, căci fracturile omoplatului le-am studiat deja. 

Dacă am voi să fim stricți, ar trebui să nu luăm din aceste frac- 

turi de cât pe acelea al căror focar e conţinut în sinoviala articulară, 

sati cel mult pe acelea acoperite de capsulă. Dar uzul a făcut ca în 

acestă regiune să se descrie tâte fracturile extremităței superidre ale umă&- 

rului, de și nu tâte suut conținute în capsulă și cu atât mai puţin în si- 

novială. Și este bine acest lucru, căci studiindu-le tâte întrun singur 

capitol, micșorăm munca, nefiind siliți a repeta aceleași fapte fără nici 

un folos. Deja aceste fracturi — dice Albert — ai o reputație prostă 

atât din causa enormei dificultăți a diagnosticului, cât şi a imposibili- 

tăței de a aplica un tratament sigur; ar deveni însă, adăogăm noi, cu 

adevărat plicticâse, dacă separându-le am studia unele la fracturile dia- 

fise și altele la regiunea epoletului. Acesta ar fi un surmenaj inutil 

și o diviziune brutală. 

Deci fracturile extremităței superidre ale umărului, fie ele intra sai 

extra-capsulare, se studiază de odată în acelaș capitol. 

Diagnosticul diferențial în acest cas se va face mai cu înlesnire 

atât între diferitele varietăți de fracturi, cât şi luxaţia scapulo-umerală, 

al cărui studiu vine imediat după ele. 

Numărul fracturilor extremităţei superidre a umă&rului e destul de 

mare, de dre ce coprinde fractura fie-cărei porţiuni sai ridicături osose 

aflate pe acâstă extremitate. ! 

Dintre tâte însă cele mai importante sunt două şi anume: frac- 

ura colului saă gâtului anatomic şi fractura coluhii saă Sâtului chirur- 

gical. De ele ne vom ocupa mai în detalii, pe cele-lalte ne vom măr- 

gini a le enumera. 

D. Fractura colului sai gâtului anatomic al umerului. 

Prin capul umeărului în clinică, se înțelege porțiunea cea mai ex- 

tremă a epifisei superidre a osului umeral. Este acea suprafață sferică, 

netedă, care încrustată de cartilagiă și acoperită de membrana sinovială 

e primită în cavitatea glenoidă ce oteră omoplatul. La limită, unde nu 

mai există cartilagii și membrană sinovială, se află de jur împrejurul 

capului umeral un mic șanț, unde se inseră capsula ârticulară. Acest șen- 

ulei se numesce colul sati gâtul anatomic al capului umeral. 

După Malgaigne, gâtul anatomic ar trece sub tuberosităţile umă&-
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rului. Toţi însă sunt de acord adi a admite gâtul anatomic în regiunea 

descrisă, care de alt-fel aparține lui Cruveilhier și Sappey. După Cruveil- 

lier, gâtul anatomic e șanțul circular care circumscrie capul umerai, iar 

după Sappey, șanțul care separă capul umeral de tuberosități, ceia-ce e 

acelaș lucru. Odată ce am stabilit ce trebue să înțelegem prin col sait 
gâtul anatomic, noi de o dată trebue să tragem conclusiunea următore, 

care e de cea mai mare importanță în clinică, mai cu semă din punctul 

de vedere al prognosticului și anume că : î fracturile colului anatomic 
avem două mari varietăți: una care este intra-capsulară și intra-arti- 

culară, 7a7r alta care este extra-articulavă dar intra-capsulară. 

  

Fig. 125. — Fractura intra-articulară - Fig. 126. — Fractura extra-articulară 
şi intra-capsulară a capului umeral. şi intra-capsulară a capului umeral sait 

A capsula, B linia de fractură. propriă dis a gâtului anatomic. 
A capsula, B linia de fractură. 

(personale). 

Prima varietate este când linia de fractură ocupă exclusiv capul 

um&rului, adică numai porțiunea acoperită de cartilagii și membrana 

sinovială. Secunda este atunci când linia de fractură se găsesce dincolo 

de porţiunea acoperită de caitilagii și membrana sinovială, adică pe 

gâtul anatomic, și ceva mai sus de linia unde se inseră capsula articu- 
lară. Dar să nu uităm că ambele aceste varietăți sunt și rămân intra- 

capsulare, de 6re-ce inserțiunea ligamentului capsular se face dincolo de 

linia de fractură și deci tot-d'a-una rămâne acoperită de capsulă. 

Fig. 125 şi 126 ne arată modele de aceste fracturi. 

Deosebirea este că una din ele, adică aceia a porțiunei cartilagi- 
n6se a capului, este intra-capsulară şi intra-articulară, pe când cea-laltă, 

este numai intra-capsulară, de 6re-ce sinoviala nu merge până acolo și deci 

remâne extra-articulară.
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Să trecem acum la descrierea fie-căreia din aceste varietăţi. 
|. Fractura isolată a capului umeral. Este excesiv de rară în con- 

dițiunile obicinuite. Giirt! n'a putut găsi de cât numai două casuri. 
De ordinar, aceste fracturi sunt consecința plăgilor prin armă de 

foc. Ast-fel găsim în Albert -că Langenbeck în 1866 a vădut un soldat 
austriac la care capul umărului era sdrobit în mai multe mii de frag- 
mente, iar deltoidul impregnat de eschile os6se semănând cu răzuitura 
de lemn. Legouest de asemenea dă mai multe exemple, și în special 
se găsesce în muzeul Val de Grâce din Paris o piesă, unde se vede un 
proectil remas timp de 36 de ani în capul umărului. 

Din parte-mi am observat un singur cas în serviciul meă de la 
Filantropie, pe un arendaș împușcat de nisce hoți și care avea capul 
umerului sdrobit în mai multe bucăţi. S'a produs o supuraţie în articu- y 

lație, iar fragmentele parte ati eşit singure, parte le-am scos cu pensa. 
II. Fractura proprii zisă a colului anatomic este încă destul de 

rară și nu se observă de cât la bătrâni, în căderi direct pe fața externă 
a umă&rului sa chiar pe cot. | 

Une-ori linia de fractură urmeză cu regularitate matematică șghia- 
bul de inserțiune al capsulei, ast-fel că acestă linie aflându-se cu totul 
înăuntrul capsulei, fractura cu drept cuvînt ia numele de intra-capsu- 
lară. Alte dăți însă linia de fractură ia o direcțiune mai oblică, pogo- 
rându-se în special la partea internă mai jos de inserțiunea capsulei. In 
acest cas, fractura se numesce mixtă, fiind adică intra-capsulară inafară 
și extra-capsulară înăuntru. | 

Deplasările fragmentelor în fracturile colului anatomic nu sunt așa 
de evidente, mai ales când e vorba de prima varietate, adică de frac- 
tura intra-articulară. Aci capul umeral nu suferă aprâpe nici-o schim- 
bare, mai ales dacă se produce o penetrare a fragmentului inferior în 
cel superior, precum lucrul se şi observă, 

În a doua varietate însă, adică în fractura proprii disă a gâtului 
anatomic, fragmentul superior iarăși nu schimbă din posiţiune, fiind bine 
susținut și protejat de capsulă; fragmentul inferior însă, oferă 6re-care 
deplasare care se face în sus și în afară din causa oblicuităței liniei de 
fractură. După cum vedem, deformaţiunile în fracturile colului anatomic 
nu sunt prea mult pronunțate. 

In consecință, simptomele ca și diagnosticul se vor resimţi de 
acestă stare, ast-fel precum ne vom convinge. Dar asupra lor e bine să 
ne oprim după ce vom studia și fracturile gâtului chirurgical pentru a le 
putea mai bine diferenţia.
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II. Fracturile colului sai gâtului chirurgical al umerului. 

T6tă porțiunea spongi6să aflată d'asupra diafisei umărului se nu- mesce epifisă. La un c. m. sai 2 c. m, de desubtul acestei linii dia- fiso-epifisară se află, după Hamilton, colul chirurgical al umărului. Acestă porțiune strimtă a osului, începând de la epifisa superidră, se termină la inserțiunea marelui pectoral şi a marelui dorsal, ce se face pe buza externă și internă a șghiabului bicipital. 
Mi se pare, adaogă acest autor, că e convenabil a studia în acest capitol de odată atât fracturile cât şi deslipirea epifisei, căci raportu- rile anatomice fac că acestea din urmă sunt supuse la aceleași depla- sări ca și fracturile ce ai sediul la unul sati două c. m. mai jos. 

  

Fig. 127. — Fractura colului chirurgical a umărutui (după Grey). 

După Malgaigne însă, colul chirurgical ar corespunde just la uni- rea diafisei cu epifisa, care tocmai prin faptul că aci e locul cel mai slab, fractura se efectuâză cu cea mai mare înlesnire. Pentru noi rămâne un lucru, că ori-de câte-ori linia de fractură ocupă spațiul coprins între basa tuberosităților umărului și punctul de inserțiune a tendonului ma- relui pectora] pe buza externă a șghiabului bicipital, aceia este o frac- tură a colului chirurgical. Acum, dacă acâstă linie se află sub nivelul epifisei, fractura e pur a colului chirurgical, iar dacă dinsa ocupă linia diafiso-epifisară, atunci fractura represintă o deslipire a epifisei. Fig. 127 ne arată un exemplu de fractură a colului chirurgical.
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Causele fracturei colului chirurgical sunt representate prin violențe 

directe sati căderi pe umăr. Cu tâte acestea, s'ai observat aceste frac- 

turi și în urma causelor indirecte, ca într'o cădere pe mână sati pe cot. 

Hamilton spune că a observat o fractură a colului chirurgical, chiar în 

urma unei contracțiuni violente musculare, precum sa întîmplat la un 

individ, care voind a arunca cu putere o minge și-a produs o fractură. 

In tipul clasic al acestei fracturi, linia de fractură este transver- 

sală. Cu cât însă acestă linie e mai apropiată de baza tuberosităților, 
cu atât pâte produce fisuri, intindându-se pe gâtul anatomic și chiar pe 

capul um&rului, producând ast-fel fracturile mixte de extra și intra cap- 

sulare, sai chiar și intra-articulare. 
De alt-fel, e greii ca o fractură a colului chirurgical să fie cu to- 

tul netedă, transversală, căci mai adesea linia oferă fisuri secundare, cu 

formă spiroidală în zig-zag, etc., etc. Fragmentele de asemenea posedă 
neregularități pe extremităţile lor, representate prin denteluri mici, es- 

chile, etc. Un grad mai înaintat al acestor fracturi este, când linia de-: 

vine cu totul oblică, transformând fragmentul inferior într'o adevărată 

lance. Virful ascuţit al aceştia pâte perfora nu numai tegumentele, dar şi 

chiar organele importante din axilă. 

Direcţiunea liniei de fractură oblică s'ar dirige în jos şi înapoi. După 

Poirier şi Maucler dinsa ar fi în jos și înăuntru, iar după Hennequin și 

Ricard în jos, în atară și înapoi. 

În afară de aceste dou& feluri de fracturi transversale și oblice, 

mai avem și fracturi prin penetrațiune. Ele sunt caracterisate prin aceia, că 

diafisa osului umeral, străbate în țesutul spongios al epifisei, pe care îl 

pâte plesni. Acestă penetraţiune se face în diferite moduri. Une-ori este 

egală și dintr'o parte și din alta, ast-fel în cât diafisa se îmbucă com- 

plect cu epifisa și nu dă nascere la nici o deviaţiune apreciabilă. 

Une-ori penetrarea se face numai de lama compactă a peretelui 

intern al diafisei care străbate în epifisă; atunci capul umeral suferă o 

deviațiune de sus în jos și de din afară înăuntru. Acesta pârtă numele 

de fractura cu penetraţiune şi rotațiunea capului umeral înăuntru. Alte 

dăți este lamă externă care se viră în epifisă, când capul va suferi o 

rotațiune în afară. Excepţional de rar se observă deviațiuni ale capului 

înainte sau înapoi. 

Deplasările cari se observă în fracturile gâtului chirurgical variază 

forte mult și sunt în general supuse direcțiunei ce imprimă corpul vul- 

nerant în momentul accidentului. Tâte silințele ce ai pus autorii, în 

special Malgaigne şi Nelaton, de a subordona aceste deplasări la anu- 

mite contracțiuni musculare, n'ai reușit. Se constată însă că fragmentul 

superior, ţinut de o parte de capsula articulară iar de alta de lunga
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porţiune a bicepsului ce trece pe d'asupra sa, nu-și schimbă posițiunea. 

Fragmentul inferior însă pote fi tras înăuntru de marele pectoral, sai 

în afară și în sus de marele dorsal și marele rotund, putând încăleca 

chiar pe tragmentul superior. Dar acesta nu trebue considerată ca o de- 

plasare constantă și clasică, căci după experiențele lui Nicaise şi De- 

camps rolul principal îl jâcă violența și direcțiunea traumatismului, care 

în momentul accidentului imprimă fragmentelor o anumită posiţiune. 

Am avea cu alte cuvinte dou€ feluri de deplasări: una primitivă sub 
dependența traumatismului inițial, și alta secundară, unde ar putea in- 

terveni intru cât-va influența contracţiunilor musculare. 

III. Deshpirea epifisei umerale, recunâsce aceleași cause ca și frac- 

turile colului chirurgical, căci în definitiv e unul și acelaș lucru. Se nu- 

mesce însă deslipirea epifisei, din causă că se observă la individi tineri 
la cari osificarea cartilagiului epifisar nu se obține până la etatea de 
20 ani. Cu cât fragmentul superior are un volum mai mare la tineri, ek 

descresce pe măsură ce bolnavul va fi mai înaintat în vârstă. 

Pentru a termina cu fracturile extremităței supericre a umărului 

ne rămâne a menţiona fracturile marei şi micei uberculosități ale acestui 
os. Dar nimeni n'a dat o descripțiune specială, din causă că nici-o-dată 
aceste fracturi nu se produc în mod isolat, ci tot-d'a-una sunt conse- 
cința fracturilor colului anatomic sai chirurgical. Ele deci pot fi con- 
siderate mai mult ca complicaţii ale altor fracturi de cât bâle a parte. 
Ast-fel sa observat că în fracturile colului anatomic şi în special a ca- 
pului, se produce o linie oblică în jos, care separă cu totul marea tu- 
berositate a um&rului, formând o sub-varietate numită fractură verticală 
a capului umeral. Alte dăți, prin faptul străbaterei brusce a diafisei ume- 
rale în tesutul spongins al fragmentului superior, se pote produce o 
sdrobire a tuberosităților umerale, fie limitată la basa lor sati în tâtă 
întinderea. 

Simptomele fracturilor extremităței superidre a umerului considerate 
în general. Deformaţiunea, impotența funcţională și crepitațiunea frag- 
mentelor constitue trepiedul ori-cărei fracturi. 

Dar din nenorocire, adesea nici 7 picior din acest trepied nu se 
constată şi totuși fractura există: sati invers tâte le posedăm şi numai frac- 
tură nu este. In adevăr, nu avem să ne gândim de cât la fracturile ca- 
pului umeral, unde aprâpe nu există nici-o deformațiune, unde impo- 
tența funcțională e aprâpe nulă, unde în fine, de crepitațiune nici e 
vorba, şi cu tâte acestea ne găsim în fața celei mai redutabile fracturi. 

De aceia trebue mult să scrutăm lucrurile pentru a pune în evi- 
dență semnele de care se însoțesc aceste fracturi. Că semnele clasice 
tot-d'a-una există, nu încape îndoială, dar vina este a nâstră, că nu le
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descoperim, probabil din causa imposibllităței în care ne aflăm, lipsin- 
du-ne mijlâcele necesare. 

Să procedăm deci în mod metodic. In fracturile capului umeral 
nu ne putem aștepta de cât maximum la o impotență funcțională a 
membrului, care ori cât de limitată ar fi, totuși există. Deformaţia e 
fGrte puţin apreciabilă, fragmentele fiind ținute în loc de puternicul li- 
gament capsular. Cât despre crepitaţie nici nu trebue a ne gândi s'o 
obținem. 

In adevăr, nu numai focarul fracturei se găsesce la o adincime 
mare, dar el aflându-se în interiorul articulației, sinovia se interpune 
între fragmente şi împedică ast-fel cu desăvirșire perceperea crepitați- 
unei ori-cât de multiple și variate ar fi mișcările ce am imprima 
membrului. 

Aprâpe acelaș lucru vom dice despre fracturile propriă dise ale 
“colului anatomic. Aci însă o singură speranță avem, că linia de fractură 
fiind extra articulară și deci ne mai având interpunerea de sinovie între 
fragmente, putem până la un punct 6re-care să obținem crepitarea prin 
diferitele mișcări ce vom -da membrului. Dar ilusiuni mari nu trebue să 
avem, iarăși din causa situațiunei profunde a focarului de fractură, pre- 
cum și a presenței mușchiului deltoid, care prin grosimea sa mascheză 
perceperea acestui fenomen. Și dacă mai avem și norocul — dacă no- 
pâte fi — ca individul să fie gras, apoi lesne înțelegem ce profit este 
pentru noi că fractura se găsesce în afară de articulație. 

Ceva mai ușor pare a fi când fractura ocupă colul chirurgical. 
Aci în adevăr, linia de fractură este cu totul în afară de capsulă. Și 
dacă fragmentul superior, după cum am arătat, nu-și schimbă posițiunea 
normală, nu e tot ast-fel cu cel inferior. El pe de o parte în urma 
direcțiunei ce imprimă socul în momentul accidentului, iar pe de alta a 
contracțiunilor musculare, se deviază în mod manifest din axa mem- 
brului, deviaţie ce e văzută și perceptibilă de noi care explorăm. 

In adever, extremitatea superidră a fragmentului inferior tot-d'a-una 
o vom constata, căci ea face proeminență după casuri fie în afară, înăuntru 
sau în sus. Dar or cum ar fi, dînsa aducând o deformaţiune pronunțată 
a membrului, ne va arăta în mod sigur existența acestei soluțiuni de 
continuitate în extremitatea superidră a umărului. Și acest lucru e su- 
ficient pentru afirinarea unei fracturi, chiar dacă nu putem obține 
crepitația. 

Credem de prisos să insistăm asupra semnelor ce ne presintă 
fractura tuberosităților umerale, precum și a deslipirei epifisei. Acestea 
se confundă cu semnele ce am arătat în fracturile capului umeral şi 
a colului chirurgical. Dintre tâte semnele fracturei însă, unul singur e
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constant și anume echimosa. Fie că fractura se află în colul anatomic 
sait chirurgical, dînsa producându-se într'un țesut eminamente spongios 
Şi vascular, va fi urmată de o rupere fatală de vase,a cărei consecință 
va fi aparițiunea la exterior a unei largi pete numită echimosă. 

Dacă acestă emoragie prin tumefacțiunea ce produce — care une- 
ori e considerabilă — maschâză simptomele fracturei, este singura 
pote, care ne arată existența sa. Și în nici-o fractură ca aceia a extre- 
mităţei superidre a umărului, echimosa nu este mai largă şi mai întinsă. 
Dinsa nu ocupă numai focarul fracturei sat părțile circumvecine, ci se 
întinde în regiuni depărtate, luând proporțiuni în afară de oră-ce imagi- 
nație. Dînsa este constantă, dice Malgaigne; dar acestă constanță nu 
este singura particularitate ce ea presintă ; dinsa e tot-d'a-una forte în- 
tinsă, descinde forte departe pe braț și pe antebraț, ocupă partea ro- 
tundă a umă&rului (moignon de L'&paule), partea laterală a toracelui și 
copleșesce adesea regiunea corespondentă a abdomenului până la cresta 
iliacă. Câte-va câsuri abia aă trecut de la accident, și acestă echimosă 
apare deja la partea internă a brațului și a axilei, iar în dilele următâre 
ca cresce, se întinde progresiv şi copleşesce tâte regiunile indicate ; 
adesea dinsa desemneză în evantaiă inserțiunile toracice ale marelui 
pectoral. Ba ce e mai mult, acestă echimosă persistă chiar și după vinde- 
carea fracturei, așa în cât bolnavii sunt îngrijați mai mult de acesta de 
cât de aceia. Și cu atât mai largă echimosa va fi, cu cât individul este 
mai bătrân. 

Un exemplu tip de acâstă echimosă am vădut la un inginer, d- 
Frangulea din strada Plantelor. Dînsul, în urma unei căderi din trăsură 
și-a produs o fractură, pe care am diagnosticat-o ca fiind intra-articulară 
şi deci a gâtului anatomic pe următârele considerațiuni : 

]. Individul ca de 40—44 ani era fârte musculos Și viguros. 
II). Pe atitudinea membrului în timpul accidentului: căderea s'a 

efectuat individul sprijinindu-se pe palma mâinei cu membrul în ex- 
tensiune. 

| II). Pe lipsa aprope totală a ori-cărei deviaţiuni. | 
IV). Pe circumstanțe favorabile că simțiam în mod. manifest o 

crepitațiune profundă în timpul mişcărilor de rotație a umărului, crepi- 
tare care în mod sigur o percepeam prin degetele aplicate pe capul um&-. 
rului. Dar mai presus de tste, convingerea am avut-o grație unei echi- 
mose de o lărgime colosală. Dînsa după câte-va dile, nu numai că co- 
prinsese. tâtă regiunea laterală stângă a toracelui mergend până în flancuri 
şi la ombilic, dar trecuse chiar dincolo de linia mediană a sternului. 

Diagnosticul. Tot-4'a-una fârte grei, iar une-oră cu totul imposibil. 
Chestiunile mai principale ce trebue să ne punem înainte, dându-ni-se 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 20



un traumatism al umerului sunt: Avem aface cu o contusiune, cu o 

fractură sai cu luxaţie a um&rului? Deosebirea între fractură și entorsă 

o vom face la diagnosticul luxaţiilor. 

Am dis şi mai repetăm că nicăeri greutățile nu sunt aşa de mari 

ca în recunâscerea acestor fracturi. Causele sunt numerse, dar dintre 

cele mai principale avem: Că focarul fracturei e forte profund situat, 

și deci explorațiunea dificilă. Mușchiul deltoid în special împedică ma- 

nifestarea fracturei; şi o va împedeca cu atât mai mult cu cât grosimea 

fibrelor sale va fi mai mare. Și când ne gândim că aceste fracturi se 

întilnesc de obiceiă pe lucrători, cari aii o desvoltare musculară f6rte 

mare, lesne deducem prima dificultate de care ne vom isbi. lar când 

la acesta se va adăoga un epanșament marc de sînge, formând o ade- 

vărată bosă saii o desvoltare prea mare de țesut gresos, atunci ori-ce 

examen devine imposibil. In asemenea casuri diagnosticul diferențial 

într'o fractură şi contusiune forte a epoletului, r&mâne în suspensiune 

cel puţin pentru câte-va dile. 

Dar chiar de nu ar exista asemenea complicaţiuni, constatarea frac- 

turei încă nu este ușoră. În adevtr, or-care ar fi varietatea de fractură, 

capătul superior tot-da-una e representat printrun fragment mic, scurt 

şi forte apropiat de articulaţie, dacă nu chiar conținut în interiorul său. 

_Intro astfel de situaţie, noi nu putem bine deosebi dacă prin mișcările 

ce provocăm în membru, crepitaţia ce simțim se petrece în extremitatea 

fracturată, în capul umărului luxat, sai e o simplă frecare între supra- 

fețele articulare cronic inflamate cu eroziunea cartilagiului. Pe lângă 

acesta, deformaţiunea din fracturi, mai ales a colului chirurgical, se apro- 

pie aşa de mult de cea oferită de luxaţie, în cât cu multă greutate și 

experiență le putem deosebi. Și ce e mai mult, e influența de care suntem 

posedaţi de a înclina către o Juxaţie, de dre ce dintre tote articulațiile, 

cea scapulo-umerală se lux6ză mai ușor ca or care alta din organism. 

Dar în fine, să presupunem că avem norocul să ne găsim în fața 

celor mai favorabile condițiuni. Atunci este întrebarea: crepitația ce 

simţim cui aparţine? capului umeral, colului anatomic, colului chirurgi- 

cal, tuberosităților or deslipirei epifisei? Grei de răspuns. Marele chirurg 

Nelaton, recunoscând acest lucru a zis: Nu este cu putință a deosebi 

între ele fractura colului chirurgical de a colului anatomic. 

Dar să mergem mai departe: lată o fractură a colului chirurgical 

în care însă fragmentul inferior străbătând în cel superior, aduce o ast- 

fel de deformație în membru, în cât Sar apropia cu totul de o luxaţie. 

Cum dar vom putea face deosebirea când elementul cel mai principal 

adică crepitaţia lipsesce, și când individul prin modul cum a cădut ar 

putea târte bine să aibă luxaţie? Ce să mai dicem de casurile în cari,



pe lingă fractură există și o luxaţie ? Incordarea tutulor forţelor și pu- 
nerea în joc a întregei n6stre experiențe, adesea remân zadarnice, căci 
un diagnostic just nu putem stabili. 

De aceia Gosselin, cu totă vasta sa experienţă și competință nu 
s'a sfiit a mărturisi dicând: Așz/ptă-te a nu Putea mai nici-o-dată să reu- 
șesci a o mai mare Precieiune. ca acesta : fractura extremităței Superidre 
a umerului mai mult sai mai putin aprope de cap; dar nu vei găsi nici 
an Semn positiv prin care să deosibesci Fractura întra-capsulară de cea 
extra-capsulară | 

In fața atâtor dificultăți al căror resultat e o complectă descura- 
giare, noi nu trebue să abdicăm, ci din contră să căutăm prin atențiunea 
și stăruința n6stră, a trece peste ori-ce obstacol și să desfidem ast-fe 
perfidia or cărei fracturi, 

Dar cum vom ajunge aci? Determinând întrun mod mai mult 
sai mai puțin exact diferitele părți constitutive ale articulației sca- 
pulo-umerale. Să scim deci unde sc găsesce capul umerului, marea sa 
tuberositate, virful acromionului, fața sa externă. apofisa coracoidă, spina 
omoplatului, clavicula, etc. etc. 

Vom face cu alte cuvinte anatomia clinică a regiunei, însemnând 
cu creionul tâte punctele menționate. Hamilton numesce acesta azatonzia. 
superficială a regiunei. Când vei face acest lucru, zice autorul, vei vedea 
că ai aflat multe lucruri pe cari nu le sciai încă, or cât de bine ai fi 
studiat anatomia umărului la amfiteatru, după ce ai ridicat pielea și 
părțile moi! Atunci vei înțelege pentru ce Gmenii absolut ignoranță de 
anatomie, dar familiarisați cu o lungă practică a anatomiei superficiale, 
vor recunâsce la moment natura adeverată a unui traumatism articular, 
imposibil pentru un altul chiar în uriia examenului cel mai minuţios 
posibil. 

Să procedăm deci la acest lucru. 
Elevul va citi mai întâi bine anatomia descriptivă a regiunei. Dar 

pe lângă acestea noi adăogăm câte-va semne clinice împrumutate de la 
diferiți autori. 

I). Dacă ducem o linie drâptă de la epicondilul umerului către 
epolet, dinsa cade drept pe marea tuberositate a um&rului, 

11). Dacă ducem în sus o linie de la mijlocul brațului — luată pe 
fața sa anteridră — dinsa întâlnesce vîrful acromionului. 

III). De îa virful acromionului cu 3 c. m. înăuntru, dăm de apofisa 
coracoidă. 

IV). Dacă aplicăm o linie dreptă și rigidă pe faţa externă a bra- 
țului, plecând de la cot către epolet, dînsa nu atinge acromionul, din 
causa presenței marei tuberosități a umărului. Acestă linie va rămâne
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deci depărtată de acromion cu cel puţin un centimetru dacă nu 2 sait 

chiar 2/3. 

V). Dacă fiind aședaţi înapoiul bolnavului (presupunem că e vorba 

de umărul drept), apucăm între policele și indicele mâinei stângi bon- 

tul epoletului, ast-fel ca comisura interdigitală să repauseze pe acromion, : 

just înafară de articulația acromio-claviculară, și dacă atunci apăsăm 

perpendicular policele și indicele, extremitatea indexului corespunde în 

centrul extremităței superire rotunde a um&rului, care face o ridicătură : 

înaintea acromionului, dar policele nu va simți capul în mod clar, pen- 

ru cuvintul că în loc de a face o ridicătură ca înainte, dînsul se ascunde 

puţin sub acromion. Până în acest moment chirurgul nu e sigur dacă” 

ține în adevăr între policele şi indexul săi capul osului, dar dacă mișcă . 

înainte cotul, ast-fel ca să ducă înapoi capul umărului, îl va simți că 

apasă cu putere pe police; acest resultat e demonstrativ. Aceste ul- 

time dou& semne aparțin lui Hamilton, de unde le-am și extras. 

Avend aceste elemente în mână, credem că putem până la un 

punct, să avem cutezanța să procedăm la stabilirea diagnosticului diferențial : 

a acestor fracturi. 

I). Diagnosticul fracturelor gâtului anatomic. 

Acestea sunt cele mai grele, din causă că aprâpe nu observăm 

nimic de anormal în atitudinea membrului. In adevăr, în fracturile gâtu-. 

lui anatomic nu există nici exagerare, nici diminuare în mișcările mem- 

brului. Individul pâte perfect să useze de braţul stu, afară bine înțeles, 

de o ușră jenă. Dar acesta cu drept cuvint sar putea pune pe socotela- 

anei simple contusiuni a mușchilor peri-articulari. 

Capul osului aflându-se în cavitatea articulară, iar fragmentele fără 

nici o deplasare, noi nu vom constata nici lungimea nici scurtarea 

membrului. Cel mult va exista o ușoră depresiune sub acromion, dar 

şi acesta e o chestiune de apreciere. 

In ast-fel de condițiuni, bolnavul după cum am dis, uzeză fârte bine. 

de membrul săi. El pote cu înlesnire să-și ducă mâna pe umărul opus, 

precum să-și lipiască şi cotul de partea laterală a toracelui, sau chiar: 

înaintea pieptului. O singură mişcare e grea dacă nu imposibilă, adică 

ridicarea braţului în sus și aşedarea mâinei pe creștetul capului. 

Ce ne mai rămâne de constatat? Crepitaţia. Dar acâsta, când frac- : 

tura este intra articulară ocupând adică numai capul, prin nimic nu se 

manifestă, pe -de- o parte din causa adîncimei, iar pe de alta din inter- 

punerea lichidului sinovial între fragmente. Crepitaţia mai pâte lipsi și: 

atunci când fragmentul inferior străbate în cel superior; dar atunci vom. :
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constata o scurtare a membrului, care pâte fi cel puţin de 1—2 c. m. 

„după gradul penetrațiunei. 

Când fractura ocupă gâtul anatomic, de și ne vom afla în fața 

aceloraş simptome negative, totuși focarul fracturei fiind extra articular, 

putem avea speranță să percepem crepitația, dacă nu există penetrare, 

căci interpunerea de sinovie lipsesce. Dar atunci, acestă crepitare apar- 

ţine ca fracturei, or sdrobirei coaagulilor sanguini peri-articulari, saă chiar 

unci simple frecări articulare ? De sigur o contusie forte a epoletului pâte 

produce un mare epinșament sanguin, ai căror coaguli prin palpaţie să 

dea sensaţia de crepitare; dar acâsta va avea un caracter f6rte fin și cu 

totul superficial, iar părăitura. cu totul întinsă și numerâsă. Intr'o fractură 

lucrul esle invers, crepitaţia e forte profundă și în puncte limitate. Afară de 

acesta, dînsa se va obţine cu multă greutate și numai în urma unor variate şi 

multiple mișcări imprimate membrului, pe când cea altă se obține forte 

ușor și numai prin simpla palpaţie a regiunei și fără nici o intervenire 

de mişcări în braț. Este evident că o artrită cronică însoțită de eroziu- 

nea cartilagelor pote da nascere unei frecări între capul umărului și 

cavitatea glenoidă, ori de câte oră vom imprima diferite mișcări brațu- 

lui. Dar aci avem mai întâi antecedentele bolnavului și lipsă absolută 

de intervenirea ori-cărui traumatism. Şi în or-ce caz, frecarea articulară 

e mult mai profundă şi limitată, producendu-se în cavitatea glenoidă, 

pe când crepitarea de fractură e mai superficială şi mai întinsă, căci 

ocupă tâtă circonferența capului umeral. 

Acum rămâne o altă chestiune: presupunând că frecarea se da- 

toresce unci fracturi, unde se găsesce acestă fractură? la gâtul chirur- 

gical saă cel anatomic. Basându-ne pe statistici, putem dice că 95 la 

sută fractura se află la colul chirurgical. Dar acesta nu este suficient, 

căci pâte să ai neșansa să cadi tocmai pe excepțiuni. 

Albert dă următorul semn pe care găsindu-l logic, îl reproducem: 

De dre-ce limitele gâtului anatomic se găsesc întrun plan de sus 

în jos şi de din afară înăuntru și a cărei parte externă trece la un c.m. 

abia sub acromion, urmeză că în cazul de fractură a colului anatomic, 

degetul introdus sub acromion în partea externă a articulației, trebue să 

simță mişcările epifisei! când imprimăm brațului mișcări de rotațiune. 

Dacă aceste mișcări nu sunt percepute de deget, acesta însemneză că 

fractura e aședată mai jos și în tote casurile de desubtul gâtului ana- 

tomic. 
In fine, dacă din diferite cause ce deja am arătat, crepitația nu o 

putem simți, ne mai rămâne un ultim mijloc de a presupune fractura 

capului saă gâtului anatomic. Acesta este o durere fixă și permanentă, 

ce tot-d'a-una o vom constata în mișcările provocate membrului, durere
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ce va fi provocată de degetele chirurgului aplicate pe cap sai gât. Vom îmbrățișa deci capul umerului aplicând câlare pe acromion co- misura interdigitală a policelui și indicelui, prin care vom ține capul umeral între aceste două degete. Atunci durerea ce vom determina prin pulpa indicatorului sat policelui în momentul mișcărei brațului, ne va arăta dacă fractura ocupă capul sau gâtul anatomic, apreciind punctul unde durerea se simte. Mai putem în fine să uzăm de procedeul lui Albert, descris mai Sus, care iarăși ne va fi de mare folos. 
Cât privesce diagnosticul fracturei maret tuberosități a umărului, produsă fie direct, saă în urma unef fracturi verticale a capului umeral, este acelaș ca cel precedent. Aci însă putem mai ușor simţi crepitaţia, fiindu-ne posibil a apuca chiar între degete fragmentul, pe care îl vom mișca în sensul lateral, plus că în acest cas tot-d'a-una va exista o crescere în diametrul antero-posterior al umărului în comparaţie cu cel sănătos. Noi scim cum să găsim marea tuberositate; deci n'avem de cât să tragem o linie de la epicondil pe epolet, și atunci vom vedea dacă tuberositatea se află la locul seu, dacă e durerdsă, dacă e mobilă, dacă e intactă or ruptă în una sati mai multe bucăţi, etc. Prin acesta vom reuși a pune un diagnostic aprâpe bun. 

II). Diagnosticul fracturilor Lătului chirurgical. 

Acestea în majoritatea casurilor sunt mai ușor de recunoscut, de Gre-ce mai tot-d'a-una se însoțesc de crepitaţie, deformație și impotența funcțională a membrului. In acestă fractură, extremitatea superidră a fragmentului inferior în majoritatea casurilor părăsesce fragmentul su- 
perior, și vine de face o proeminență în axilă fie înăuntru, or în sus și înainte. Din acestă causă va resulta o deformaţiune a membrului, care va fi cu atât mai mare, cu cât capetele fracturei își vor perde or ce punct de contact între ele. Crepitaţia se va simți ușor și va fi cu atât mai pronunțată cu cât cele două fragmente nu se vor fi părăsit. In 
casul de o depărtare mare între fragmente sau de penetrare, crepitarea 
se va obține cu grei sai de loc. 

Partea cea mai importantă în aceste fracturi este, că membrul prin 
atitudinea sa presintă o mulțime de semne ce at multă asemănare cu 
acelea ale luxaţiei scapulo-umerale. Și tâtă delicateța lucrului constă 
tocmai în a se specifica dacă întrun cas dat, e vorba de fractura colului chirurgical sai 'de o luxaţie a umărului înăuntru. 

In adevăr, în fractură avem aprope tâte semnele luxaţiei și a- 
nume : 

a) presența unei ridicături osâse în axilă 

 



  

b) deviațiunea axei membrului : brațul e dirigeat în afară și depărtat 
de trunchiă. 

c) mâna se aplică cu grei pe umărul opus, iar cotul nu se pote 

lipi de partea laterală a trunchiului și cu atât mai puţin pe fața ante- 

riGră a toracelui | 

d) torma rotundă a epoletului e schimbată, căci există sub acro- 

mion o depresiune ca şi în luxaţie. 

După cum vedem asemănarea e mare. Puind însă puţină atențiune 

lesne ne vom convinge că totul e bastard. Nu trebue să uităm un lucru, 
că în fractură, capul um&rului își păstreză locul săii normal în cavitatea 
articulară, și că tâte semnele de asemănare se datoresc deviaţiunei frag- 
mentului inferior, care prin extremitatea sa superidră aședându-se în axilă 
dă fenomenele mai sus arătate. Și acesta e aşa de adevărat, că dacă 
dislocare nu există, confusia cu luxaţie e grea. 

Totuși să vedem cum putem ajunge la un bun diagnostic. 
Semnul patognomonic al luxaţiei e lipsa absolută de cea mai mică 

urmă de crepitație. Introducend deci mâna în axilă şi aplicându-o pe 
extremitatea ososă presupusă a fi capul umeral, dacă prin diferite miș- 
cări obţinem crepitație, suntem în drept a exclude imediat idea de 
luxaţie. Dar dacă avem penetrarea între fragmente, atunci crepitaţia lip- 
sesce şi deci casul devine mai grei. 

Dar şi atunci încă putem ajunge la scop. 
I). In luxație, depresiunea sub-acromială formată prin relaxarea 

mușchiului deltoid e mult mai pronunțată ca în fractură. În luxaţie, a- 
cestă depresiune începe imediat dedesubtul extremităței externe a acro- 

miului, pe când în fractură la o distanță de 2-3 c. m. dacă nu și mai 
mult. 

II). In luxaţie, bolnavul e în imposibilitate a'și aședa mâna pe epo- 
letul opus. Cotul r&mâne mult depăriat de trunchi şi nu e cu putință 
nici chiar chirurgului să-l lipescă de torace. In fractură, acestea sunt 
forte reduse, așa că deși cu Gre-care dificultate, dar totuși reușim a le 
obţine. 

III). Mai ales dacă angrenarea fragmentelor nu e complectă, lesne: 
vom putea constata fragmentul fracturei. Dînsul ne va oteri o suprafață 
neregulată, mai mult sait mai puţin ascuţită, avend denteluri sai chiar 
eschile etc. deosebindu-se cu totul de capul umeral, a cărui suprafață 
e perfect regulată și are o formă sferică. 

IV). Imprimând mișcări de râtaţie asupra brațului, lesne ne vom 
convinge că ele nu se transmit capului, afară pâte de o penetrare totală, 
ceia-ce de alt-fel e fârte rar. 

V). In luxaţie (sub-coracoidienă cu care se pâte confunda acestă



fractură) tot-d'a-una avem scurtarea membrului, pe când în fractură, 
lungimea e normală. Dacă însă avem penetrare sai încălicarea frag- 
mentelor, putem observa scurtare, precum de asemenea vom avea o 
lungire dacă fragmentul inferior părăsind pe cel superior ar fi prea mult tras în jos de greutatea membrului, 

VI). In fine, în fracturi în majoritatea casurilsr putem obţine cu 
multă ușurință reducerea, pe când în luxaţie cu cea mai mare greutate și după anume procedee. Mai mult încă, dacă în fractură reducerea se obține ușor, apoi tot uşor se și reproduce, fiindu-ne chiar imposibil a o 
menţine; lucru este cu totul invers în luxaţie. 

Semnul acesta e deo așa mare importanță, în cât Dupuytren punea 
forte mare preţ pe el. Dinsul dicea : dacă e vorba de o fractură, vei 
putea forte ușor să corijezi deformațiunea umărului, dar după câte-va ore vei constata că dinsa s'a: reprodus, ceia-ce nu se întîmplă în luxaţie. 

Acestea sunt mijlocele şi semnele prin ajutorul cărora putem stabili 
diagnosticul fracturilor și pe cel diferenţial cu luxaţia. 

De sigur vom mai lua în considerație și alte elemente, precum 
etatea individului. Șciut este, că la persâne mai în vărstă și a fortiori la betrâni, mult mai ușor se produce o fractură de cât o luxaţie. Iar 
când traumatismul va atinge un individ de cel mult 20 de ani, să fim siguri că va fi vorba de o deslipire a epifisei, deși tote semnele Și simp- 
tomele se asemănă fârte mult cu fractura colului chirurgical. 

Ast-fel întrunind și cumpănind tote elementele ce am arătat, putem 
până la un punct să punem un diagnostic, afară bine înțeles, de anume condițiuni cu totul defavorabile ce ne va oferi bolnavul, precum de 
exemplu o stare adipâsă enormă a regiunei, sai un epanșament sanguin 
considerabil. 

Astădi cu ajutorul radiografiei putem nu numai să verificăm, dar 
chiar să stabilim d'adreptul diagnosticul. Dar atunci numai e meritul 
nostru. 

Conchidem, că dacă diagnosticul diferențial între diferitele varietăți 
de fracturi ale extremităței superidre a umărului e grei și une-ori chiar 
imposibil, nu e tot ast-fel a le deosebi de luxaţie. Acesta posedă carac- 
tere și semne atât de lămurite în cât c destul odată s'p fi văzut, pentru 
a o recunosce ori când. 

Și are multă dreptate profesorul Albert când dice: luxaţiunea este 
afecțiunea umărului cea mai ușor de diagnosticat. Când dar diagnosti- 
cul pare nesigur, îndoios, este că atunci e vorba de o fractură a extre- 
mităței superidre a umărului iar nu de luxaţie.
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Prognosticul fracturelor extremităfeă Supertore a umărului. 

Din cele arătate până acum, lesne putem deduce că prognosticul 
acestor fracturi, în ori-ce cas faimos nu pste fi. 

Doi sunt factorii cară fac ca prognosticul să nu fie favorabil. Pe 
de o parte disproporţia fragmentelor. In adevăr, fragmentul superior 
nu numai că e infinit mai mic în comparaţie cu cel inferior, dar fiind 
profund situat și acoperit, sat mai bine dis ascuns în adîncimea arti- 
culației — ea însăși acoperită de grâse mese musculare, de fășii în- 
tinse de tendâne și de o mulțime de alte ridicături osâse — face că ne- 
putendu-l prinde și fixa de cel inferior, o bună coaptare nu e posibilă. 

Dar mai mult, chiar dacă reușim a reduce fractura și a pune în 
contact fragmentele, acesta nu folosesce aprâpe la nimic, de 6re-ce sun- 
tem aprope cu totul lipsiți de mijlâce pentru.a menţine ceia ce am 
câștigat. De aci urmeză că vindecarea se obține viţios, iar une-ori lipsesce 
cu totul. 

Prognosticul cel mai grav îl ofeză fracturile intra-articulare și în 
special ale capului umeral. Aci din causa presenţei sinoviei, calusul 
se dilueză, așa că mai tot-d'a-una se observă lipsa dei consolidare, sat 
în casul cel mai fericit o reunire fibrosă, căci la cea os6să nică că tre- 
bue să ne gândim, 

Dar e alt-ceva și mai grav în acâstă fractură. Din pricina nereu- 
nirei fragmentelor, capul umeral rămâind cu totul isolat, i se între- 
rupe mijlocul de hrană. Atunci dinsul fatal se va necrosa. Elva deveni 
ca un corp străin în articulaţie, va produce o iritație, putând degenera 
în inflamație supurativă, în urma căreia articulația se va deschide, fie 
'spontanat, fie de chirurg. Casurile mai fericite sunt când acestă resorbție 
se face treptat, așa că dispariţiunea osului se efectueză încet şi fără 
nici un fenomen îngrijitor. | 

Punctul cel mai curios și putem zice chiar extraordinar, căci 
până acum încă na primit o explicaţie satisfăcătâre, este schimbarea de 
posiție a capului umeral rămas isolat, Ast-fel s'a găsit capul într'o ade- 
vărată rotațiune, iar alte dăți o răsturnare complectă, așa că suprafața 
cartilagin6să era în contact cu fragmentul inferior, iar partea fracturată 
cu cavitatea glenoidă. Hamilton, Robert Smidt și Nelaton ai arătat 
exemple prea frumâse de o asemenea răsturnare bizară a capului ume- 
ral. Se crede că acâsta ar proveni dintro inflamație profundă desvol- 
tată în intimitatea țesutului osos, în urma traumatismului violent ce a 
produs fractura. La acestă inflamație participă şi mușchii cari, probabil 
prin contractura lor, contribue la producerea fenomenului. 

Cu tâte condițiunile defavorabile în cari se găsesc fragmentele,
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totuși adesea se constată o sudură, constând fie printr'o penetraţie, fie 
printrun calus fibros. In fine une-oră se produce o pseudo-artrosă cu 
un manșon fibros destul de larg, și prin care membrul își îndeplinesce 
forte bine funcțiunile sale. 

In fracturile colului anatomic consolidarea fragmentelor se observă 
și mai des. In casul cel mai ră, de la extremitatea superidră a frag- 
mentului inferior plecă mat multe scurte fășii os6se, un fel de osteofite, 
cari dirijându-se către fragmentul superior, îl cuprinde de tâte părțile, așa 
că dinsul intră în fragmentul inferior, care îl îmbucă întocmai ca o sticlă 
de cesornic. Acâsta de și e un triumf din partea consolidărei, consti- 
tue însă o mare vătămare pentru buna tuncționare a membrului, căci 
resultatul e o tendință câtre anchilosă. Și lucrul devine cu atât mai grav, 
cu cât aceste stalactite os6se nu se opresc în mersul lor, ci tind a co- 
pleși și alte părți din jurul articulației. Ast-fel s'a vEdut sudură intre 
aceste fășii os6se și apofisa coracoidă, acromion și chiar capsula articu- 
lară. Resultatul va fi o anchilosă totală, aducend anihilarea complectă 
a membrului. | 

In fracturile colului chirurgical aceleași lucruri le putem observa. 
Aci pe lângă micșorarea mișcărilor, vom avea deformaţiuni în membru 
precum și o scurtare manifestă, ce va fi în raport cu gradul de pene- 
trare sai încălecare a fragmentelor. 

Mai există încă și alte complicațiuni cari agraveză prognosticul, 
Ast-tel putem observa fenomene vasculo-nervâse, representate prin du- 
reri, furnicături, amorțeli şi chiar paralisii. S'aă citat casuri chiar de 
gangrena membrului, de trombose vasculare, de anevrisme și ruperea 
arterei axilare. Tâte acestea sunt în legătură cu acțiunea ce fragmentele 
exercită asupra vaselor sai trunchiurilor nervâse, putând merge de la 
o compresiune ușoră, turtire, perforaţie, saă rupere complectă, mai cu 
semă când fractura e oblică. În acest cas extremitatea ascuţită a unui 
fragment pte străpunge vasele sai nervii, în tocmai ca cum ar fi apu- 
cate de o furculiță, frigare saă furcă. 

Tratamentul. Infinitatea de bandage şi aparate ce s'a inventat 
pentru tratarea acestor fracturi intrece de or-ce imaginaţie. Tâte at dis- 
părut căci prin nici una vindecarea nu s'a obținut. Ba ce este mai mult, 
practica a arătat că forte adesea ori, bolnavii neglijând or-ce tratament, 
n'a suferit mai mult de consecinţe rele ca cei cari ait fost chinuiți și 
secuestrați în diferite corsete, aparate de tracțiuni şi posițiuni bizare. 

Fără a intra câtuși de puţin în asemenea detalii, rezumăm trata- 
mentul ast-fel: 

In fracturile intra-articulare şi intra-capsulare, să lăsăm bolnavul 
în pace, mai ales de va fi și bătrîn. Cel mult vom aplica o eșarpă, care



va corespunde tuturor cerințelor, mai ales de vom asocia mai târdiă 
și un ușor masagiii. Singura intervenire o vom face în fracturile colului 
chirurgical. Dăâr și aci vom uza de tot ce este mai simplu. 

După ce am redus fractura, va trebui să luptăm contra tendinței 
fragmentului inferior de a se deplasa. Ast-fel dacă dinsul va fi tras mult 
înăuntru de pectoral, vom introduce în axilă o pungă în formă de con, 

  

Fig. 128. — Aparatul lui Middeldorpf pentru fracturile umărului, 

cum făcea Dupuytren, saă o mică atelă precum recomanda Astley 
Cooper. Atunci apropiind brațul de trunchi, fragmentul inferior va fi 
împedicat de a mai înainta înăuntru, respins fiind de săculeţul de vată 
sau de atelă. Pe d'asupra vom aplica o serie de feși întocmai ca pen- 
tru o fractură a claviculei, 

lar dacă constatăm o tendință a fragmentului de a se duce în sus, 
atunci nu putem lupta mai bine, de cât aplicând o mică greutate pe 
extremitatea inferioră a brațului, prin care vom trage în permanenţă în 
Jos fragmentul inferior. 

Astley Cooper recomandă ca cotul să nu fie ridicat, de 6re-ce sus- 
ține dînsul, acesta ar avea tendinţa a aduce fragmentul inferior înainte 
şi deci a-l depărta de cel superior. Alţii însă susțin din contra, că braţul
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trebue forte mult ridicat pînă va face un unghiii drept cu trunchiul. In 
consecință, Middeldorpf a imaginat un aparat fbrte recomandat de Al- 
bert, ca fiind cu totul simplu. Dînsul se compune din treiatele formând 
între ele un triunghiii, care după ce se îmbracă bine cu vată e aplicat 
în subțidră, fixându-se apoi prin două bretele, așa precum arată fig. 128 
luată din Albert. 

$ IV. Luxaţiunile umerului sat scapulo-umerale. 

Rar a putut exista o bâlă care să fi fost mai bine observată și 
mai de aprâpe studiată, nu numai de chirurgi dar chiar și de 6meni 
din popor, ca luxaţia scapulo-umerală. 

In tâte timpurile și în tâte ţările ati existat persâne cu desăvtr- 
șire străine de medicină, cari ai cutezat a lupta cu Gmenii de sciință, 
arătându-și dexteritatea în a, vindeca bolnavii atinși de acestă luxaţie. 
Țărani, ciobani, bărbieri şi: mulți târgoveţi, a reușit să-şi creeze o ade- 
vărată reputațiune în mijlocul unei populațiuni credule, făcând pe mulţi 
a întreprinde lungi pelerinage, spre a li se pune mâna la loc, spre a li 
se reduce luxaţia scapulo-umerală. 

Faptul acesta se explică prin două lucruri. Pe de o parte că ar- 
ticulația scapulo-umerală prin constituțiunea sa este singura din orga- 
nism care se luxeză mai uşor. Era deci natural ca atențiunea tuturor să 
fie atrasă asupra acestei luxaţii 'ca fiind întâlnită mai des. Pe de altă 
parte, varietatea cea mai frecuentă a acestei luxații fiind în acelaș 
timp și cea mai ușdră de redus, lesne înțelegem cum nisce ase- 
menea profani erai tentaţi a întreprinde usurparea unei porțiuni din 
arta chirurgicală, dându-se ca cunoscători în punerea la loc a membru- 
lui luxat. Și pentru a fi și mai siguri de reușită, dinșli mai tot-d'a-una 
recurgeaii la, îmbătarea prealabilă a individului. 

In primul meii volum, la capitolul alcoolism, am arătat cum Percy 
spunc a fi vă&dut întro di pe un cârpaciii reducând fârte ușor o luxaţie 
a umărului la un popă, pe care nu o putuse reduce cei mai renumiți 
chirurgi din localitate. Meșterul însă îmbătase pe popă cu vin cald pînă 
la somnolență, când profitând de momentul oportun a redus luxaţia 
fără cea mai mică durere. 

Bouisson a redus și el o luxaţie a braţului la un om beat fără ca 
bolnavul să fi avut cunoscință nu numai de reducere, dar nici de acci- 
dent; așa că a doua di n'a voit să credă că membrul săi a fost luxat 
și pus la loc. 

Am arătat în vol. | observaţiunea unui individ Franz Tomassin, care 
fiind adus în spital beat mort, între alte multiple leziuni ce avea. își pro-
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dusese și o luxaţie scapulo-umerală Stângă varietatea sub-coracoidienă 
complectă. Acestă luxaţie am redus-o cu o faciltate din cele mai ex- treme. Individul nu numai că n'a sciut nimic, dar după ce s'a trejz nici că voia să creză de cele întîmplate. 1) 

Trecend peste aceste mici digresiuni, să procedăm acum la stu- diul luxaţiei scapulo-umerale. 

Dacă ne aruncăm privirea asupra articulației umărului, imediat re- mânem isbiți de o disproporțiune fârte mare ce ne oferă pe de o parte : capul um&rului, iar pe de alta cavitatea glenoidă. In adevăr, extremi- tatea superidră a osului umeral acoperită de cartilagiii, presintă un volum enorm de mare în raport cu mica cavitate glenoidă, ce nu e capabilăa - primi nici a treia parte din capul umeral. Acestă cavitate nu numai că! este prea îngustă, dar e și aprâpe plană, nefiind de cât fârte puţin pro- fundă. Este adevărat, că bureletul glenoidien măresce întru cât-va a- dâncimea acestei cavități articulare, dar totuși dînsa rămâne încă fârte. mică și cu totul neproporționată relativ cu volumul capului umeral. Trebue însă a recunâsce că numai grație acestei disproporțiuni numai graţie sacrificăret solidităței articulației în favrea mobilităţei, dînsa * e capabilă a executa cele mai întinse şi variate mișcări, pe cari nu le găsim absolut în nici o altă articulație din întregul organism. Dar acest imens beneficii de care uzăm cu atâta profusiune, de multe ori e în- locuit prin suprimarea ori-crei mișcări. In adevăr, luxația 'scapulo-ume-. rală e mai frecuentă de cât tâte cele-Talte și represintă prin ea insăși 95% din numărul total al tuturor luxaţiilor celor-l'alte membre reunite : la un loc. Ă 
Clasificarea. Mai toți Chirurgii at căutat să-și mărescă reputaţia introducând diferite clasificări și varietăți în acestă luxaţie, 
Fiind de prisos a insista asupra lor, noi vom adopta o clasificare mixtă, care coprinde aceia a lui Astley Cooper şi Malgaigne. 
Există patru mari clase de luxaţie scapulo-umerale : I). Luxaţie înainte, 

! IM). » înapoi; 
- ID. o în sus; 

IV). » în jos. 

$ 1. Luxaţia scapulo-umerală înainte. 
Etiologie. Acestă luxaţie se pote produce în trei circumstanțe : , a). Când individul cade pe mână saii pe cot, braţul fiind depărtat. de trunchii (abducție) şi ușdră rotație în afară. Causă indirectă. 

1) Vol. 1, pag. 215. o e . A
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b). Când lovitura e aplicată d'adreptul pe umăr şi anume pe re- 

giunea postero-externă. Causă directă, 

c). În mod excepţional, acestă luxaţie sa văzut producându-se și 
în urma contracțiunilor musculare. 

Hamilton spune că a observat un băiat de 18 ani, slab și costeliv, 

care adesea își producea acâstă luxaţie în urma crizelor de epilepsie de 

care era coprins. Reducerea se obținea forte ușor de către chiar bol- 

navul însuși. Și lucru curios, odată — zice Hamilton — fui chemat a 

practica eii reducerea. După ce i-am dat cloroform şi am făcut sforțuri 

repetate și prelungite de reducere, întrebuințând pe rând tâte manope- 

rile ordinare, totuși nam putut reuşi. Părintele copilului m'a oprit a 

mai continua, așa că pacientul a plecat cu luxaţia neredusă. A doua zi 

bolnavul se presintă în cabinetul mei, spunându-mi că în timpul nopței 

pe când dormea, și probabil în momentul când se întârse în pat, luxaţia 

sa redus singură. 

Un alt cas e cu privire la un individ care în urma unei mișcări 

violente își produse o luxație. Medicul n'a reușit a o reduce. In timpul 

nopței bolnavul a dormit liniștit ; sculându-se dimin€ța, constată membrul 

la locul său, 

In fine, se citeză un cas extraordinar de reproducerea acestei luxa- 

iuni în urma unui strănut: un cârciumar de 36 ani, sta înapoiul tij- 

ghelei, braţul stâng întins orizontal, cu antebraţul în pronaţie, iar mâna 

stând pe butoi. Un mușterii îi dă să tragă un tabac ; el trase, dar ime- 

diat îl apucă un strănut puternic, când rămase cu umărul stâng luxat! 

Dar asemenea casuri sunt fârte rari. 

Or cum ar fi însă, capul umărului părăsind cavitatea articulară nu 

privesce exclusiv înainte, ci se dirije către partea internă a axilei. Pentru 

acest cuvint acestă luxaţie e cunoscută în general, sub numele de 

iuxație antero-internă, sai înainte şi înăuntru. Sa făcut convențiune că 

în acestă luxaţie să se ia ca punct de orientare apofsa coracoidă. Şi 

după raportul ce va avea capul umărului cu acestă apofisă, va resulta 

tot atâtea varietăți, dintre cari mai principale sunt: 

1). Dacă suprafața cartilagin6să a capului nu trece dincolo de a- 

pofisa coracoidă, ci se sprijină de marginea sa externă, atunci pârtă nu- 

mele de /uxafie extra-coracoidienă (Panas). In acestă varietate marginea 
posteridră a șghiabului colului anatomic se sprijină pe marginea poste- 

ridră a cavităței glenoide. Şi de re-ce în acest cas sa constatat că nu 

există o adevărată rupere a capsulei articulare, ci o simplă distensiune 

saă cel mult o deslipire a porțiunei anteridre a capului de inserțiunile 

sale glenoidiene, cu multă dreptate Malgaigne o numesce /zzrașie sub- 

coracoidienă incomplectă. Să rămână lucrul bine înţeles, că aci, capsula 

își păstreză integritatea, dar e mărită printr'o întindere prea mare, grație
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deslipirei unui lamboă capsulo-periostic, situat la partea anteridră a 
glenei. De aceia cuvântul de luxaţie incomplectă propus de Malgaigne 
e mai clar, căci prin el sc arată că capul umărului n'a părăsit încă ca- 
vitatea articulară. 

II). Dacă ne închipuim o violență exteridră mai puternică, atunci 
capul umărului apasă cu putere asupra capsulei, care trebuind să cedeze, 
dinsa se va rupe, formând o deschidere destul de largă, pentru a per- 

  

| Fig. 129. — Luxaţia scapulo-umerală Fig 130. — Luxaţia sub- subcoracoidienă incomplectă. coracodienă complectă 
(personale). 

   
Fig. 131.— Luxaţie intra-coracoidienă. Fig. 132. ” — Luxaţic sub-claviculară. (personale.) 

mite capului să iasă cu totul în afară din cavitatea articulară: furafia complectă este efectuată. 
In acest cas, marginea posteridră a șghiabului anatomic, în loc de a r&mâne sprijinit pe marginea posteridră a cavităței glenoide, acum se
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rezămă pe marginea anteridră a acestei cavităţi, iar capul umeral' fiind 
împins înăuntru, se aș6dă sub virful apofisei coracoide, care împarte: 

drept în două suprafața cartilagin6să a acestui cap. Din causa pe de-o: 

parte a ruperei capsulei articulare și eșirei capului umeral din cavitatea. 

articulară, iar pe de alta prin aședarea sa sub apofisa coracoidă, sa dat 

numele acestei luxaţii de /uzazia sub-coracoidienă complectă. 

In acestă varietatz, capul umărului nu mai are nici un punct de 

contact cu cavitatea glenoidă de cât prin marea tuberositate, care încă 
remâne sprijinită pe marginca sa anteridră. 

III). lar când şi acest ultim punct de contact dispare, atunci întrega 

extremitate superidră a umărului trece dincolo de apofisa coracoidă, 

aşedându-se la partea sa internă, constituind ast-fel /4razia 7uzra-cara- 
coidienă. 

Acâstă varietate e mult mai rară, căci se cere nu numai ruperea 

totală a capsulei atât la partea sa anteridră cât și posteridră, dar și 

smulgerea, dacă nu totală, cel puţin parțială a inserţiunilor musculare 

de pe marea tuberositate a umărului, în special a sus-spinoșilor, micul 

rotund, etc. 

IV). In fine violența fiind excesivă, desordinele vor fi colosale. 

Dacă acum capul um&rului reușesce a smulge tâte inserțiunile muscu- 

lare aflate pe marea şi mica tuberositate, capsula fiind deja ruptă atât 

înainte cât și înapoi, atunci nimic nul mai reține, dinsul devine fluș- 

turatic, ca un nebun (nume consacrat de Francezi — tâte folle), ast-fel 

că înainteză în grosimna mușchilor sub-scapular, pectoral etc., aședen- 

du-se pe câste saii chiar sub tegumente. Insă sediul săi mai constant 

fiind sub claviculă, acestă luxaţie s'a numit: /uzafia sub-claviculară. 

Dăm aci următârele scheme, fig. 129, 130, 131, 132, în cari am 

căutat a representa diferitele varietăţi a luxaţiilor antero-interne. 

După ce am trecut în revistă aceste varieți ale luxaţiei antero- 

interne, rămâne a respunde la o chestiune fârte delicată, și care putem 

dice, încă nu s'a resolvat în mod definitiv. 

Unde primitiv se rupe capsula articulară în luxaţiile antero in- 

terne? A priori am crede — și autorii moderni francezi în special școla 

lui Farabceuf susțin, — că acâstă rupere natural se face acolo, pe unde 

capul ese din articulație, adică la partea anteridră a cavităței glenoide. 

Farabouf cu elevii săi, au fixat chiar în mod matematic că acestă ru- 

pere se întinde de sus în jos, mergând de la orificiul capsular, ce dă 

trecere tendonului mușchiului sub scapular când străbate în articulaţie, 

și oprindu-se în jos până în dreptul lungei porțiuni a tricepsului. | 

Datele anatomice însă ne spun, că numai la partea sa inferidră _ 

capsula articulară este mai slabă, ast-fel că este fârte grei ca ruperea
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acestei capsule să se producă la partea sa antericră. Eu am profesat 
și am demonstrat prin experienţe cadaverice, că nimic nu e mai ușor 
de cât a obţine acâstă luxaţie ridicând brusc membrul superior în sus. 
In acest moment o: trosnitură se aude: este ruperea capsulei în jos şi 
consecutiv eșirea capului ce se aședă sub cavitatea glenoidă, Dacă acum 
lăsăm membrul în jos, dirigindu-l puţin în afară, obţinem perfect luxaţia 
sub-coracoidienă complectă, pe care sub nici-un cuvînt nu o putem 
produce direct, or-care ar fi mijlScele întrebuințate. 

Ce deducem de aci? că primitiv luxația se produce mai întâi în 
jos, şi apoi consecutiv, dinsa devine antero-internă. E mai mult de cât 
sigur, că bolnavul în momentul căderei avend brațul în abducție și 
rotație în afară, capul umărului apasă în jos pe capsulă, pe care 
rupendu-o se aședă sub glenă. După aceia, bolnavul voind a se ri- 
dica, se sprijină din noi pe membrul săi aflat în aceiași situaţie. 
Atunci ruperea capsulei se întinde înainte Şi înăuntru, putându-ne da 
ast-fel luxaţia și varietățile descrise, ce vor fi în raport cu puterea 
violenței exteridre. Acest mod de a vedea nu-mi aparține. Este pur şi 
simplu o verificare a unei idet deja vechi, emisă de Goyarand. Ei însă 

„0 susțin căci mi se pare logică și în conformitate, cel puţin cu majori- 
tatea casurilor, aşa cum se petrece în practică. De alt-fel autorii englezi 
și americani susțin şi ei acest lucru, considerând tâte luxaţiile antero- 
interne ca o variantă a luxaţici în jos sai sub-glenoidiene. 

A doua chestiune este următârea: care e factorul care permite 
sai opresce capul umeral de a părăsi cavitatea articulară și a înainta, 
dându-ne tote varietățile de cari am vorbit? 

Răspunsul magistral la acâstă întrebare a fost dat de Farabeuf. 
In adever, acest autor a arătat că or-cât de largă ar fi deschiderea cap- 
sulei antero-interne, capul unieral nu pâte înainta mai mult de cât îi 
permite porțiunea posteridră a acestei capsule. Pe câtă vreme deci a- 
câstă porţiune posteridră a capsulei va rămâne intactă, capul umeral nu 
pote să înainteze mai mult de cât maximum până sub vîrful apofisei co- 
racoide. Acesta ne dă varietatea cea mai comună, adică luxaţia sub- 
coracoidienă complectă. Iar când dînsa se rupe, atunci capul pste 
înainta și mai departe, oferindu-ne varietatea de intra-coracoidienă saă 
chiar sub-claviculară, dacă și inserțiunile musculare vor fi deslipite. 
Dar incă odată, puterea de resistență a înaintărei capului umeral o 
formeză partea posteridră a capsulei. Pentru acest cuvint Farabeuf 
o și numesce făşie sai bandă de oprire, corespundând cu ceia-ce noi 
am numi cordă, frănghie sai hăzurile uzaţiei. Şi în adevăy dacă aceste 
hăţuri se rup, atunci urmeză deslipirea inserțiunei mușchilor după marea 
și mica tuberositate a umărului. Dar în urma acestui lucru, capul umeral. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
21
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nemai având absolut nici un frâă, devine nebunatic, şi nimic nu-l mai opresce 

de a se așed: între mușchi, sub piele, sub claviculă, pe câste și să 

intre chiar în cavitatea toracică. In asemenea circumstanțe, capul are un 

rol cu totul pasiv Ele se supune în mod mașinal direcțiunei imprimată 

de violența exteridră. 

$ II. Luxaţiunile înapoi. 

Sunt așa de rari, în cât Astley Cooper spune că în 38 ani a vădut 

numai două casuri. Fii am avut fericirea să observ un cas în spital la 

Filantropia, asupra unui individ care căduse după schelă de la o înăl- 

țime de 10 metri. Brațul era dirigeat înainte și înăuntru, aşacă aprâpe 

încrucișia toracele. Capul umerului se simţia forte clar sub spina omo- 

platului. Cloroformizând bolnavul complect, am obținut reducerea cu cea 

mai mare uşurinţă printr'o simplă tracţiune. 

Causele acestei luxaţii sunt aceleaşi ca şi în cele antero-interne. 

Mecanismul însă este invers: braţul deși aflat înainte și abducție, rotația 

însă trebue să se facă de din afară înăuntru, căci numai ast-fel capul 

um&rului pâte apăsa pe partea posteridră a capsulei. 

Cât privesce patogenia, este cu totul identică cu cele ce am vădut 

la luxaţia înainte, dar invers. Aci punctul de orientaţie este acromionul. 

Şi de dre-ce acâstă luxaţie se calchâză cuvînt cu cuvînt după cea an- 

tero-internă, s'a căutat și aci a se admite aceleași varietăți, adică: Sub- 

acromială iîncomplectă şi complectă, după cum capsula articulară este 

ruptă sait numai deslipită după marginea bureletului glenoidian. Iar când 

capul umeral părăsesce cu desăvirșire cavitatea articulară și trece din- 

colo de acromion, aședându-se sub spina omoplatului, atunci luxaţia se 

numesce sub-spinosă. 
Autorii americani și engleză, fideli clasificărei lui Astley Cooper, 

nu recunosc în luxaţiile înapoi de cât pe cea sub-spinsă. lată ce dice 

Hamilton: Vidal (de Cassia) și Malgaigne admit o varietate de luxaţie 

înapoi numită sub-acromială, pe care ai deosebit-o cu multă îngrijire de 

varietatea în care capul osului este aședat dedesubtul spinei. De Gre-ce 

însă, ei nu pot vedea în acesta o altă diferență de cât resultatul ace- 

leiași deplasări, dar de un grad și întindere mai pronunţată, prefer să 

nu ţiii socotâlă de distincțiunea stabilită de acești chirurgi. 
Noi însă, cari am adoptat clasificarea mixtă, vom desctri tote 

aceste varietăți ce se consideră clasice de șcâla francesă. Dar lucru- 

rile fiind cu totul identice ca în luxaţiile înainte, vom trece fârte 

repede asupra Jor. Ast-fel: membrul fiind în atitudinea deja descrisă, 

capul umeral va aluneca pe cavitatea glenoidă; sfera sa cartilagindsă
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întârsă înapoi va exercita o presiune pe porțiunea postero-externă 
a capsulei; partea anteriră a colului şi mica tuberositate a um&- 
rului se vor sprijini pe marginea antericră a cavităței glenoide. Dacă 
capsula nu e cu totul ruptă, ci numai deslipită din inserțiunea sa poste- 
ridră, /uzația va fi sub-acromială încomplectă. In casul contrarii, dacă capsula posteridră e suficient ruptă pentru a permite eșirea capului umeral, dinsul se așcdă sub unghiul format de punctul de reunire al spinei cu marginea externă a acromionului. Atunci mica tuberositate 

  

  

  
    

Fig. 133.—Luxaţie înapoi a umeărului varietatea sub-acromială incomplectă (personală), 

părăsesce marginea anteriGră a cavităţei glenoide și vine de se aședă pe marginea sa posteridră. Aci ca și în varietatea sub-coracoidienă, punctul unde capul umeral atinge acromionul, îl împarte în două părți egale. Dar porțiunea anteridră a capsulei articulare rămâind intactă, dînsa nu permite capului umeral a merge mai mult înainte, ci îl opresce formând o adevărată opritâre, întocmai precum în luxaţia îna inte acest rol îl juca porțiunea posteridră a capsulei. Acesta formEză varie tatea a doua numită sub-acromială
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complectă. lar când capsula se va rupe în totalitatea ei, adică și înainte și 

înapoi, atunci capul umeral nemai fiind reţinut de nici-un obstacol, îna- 

inteză și mai mult, mai cu deosebire dacă și inserțiunile musculare după 

tuberosități vor fi deslipite. Atunci capul umeral ca un nebun merge 

unde îl împinge violența exteridră ; el trece în adâncătura sub-spin6să, 

  

    
  

Fig. 134, — Luxaţia umerului înapoi varictatea sub-spin6să (personală). 

putând provoca în acelaș timp diferite fracturi ale spinei, ale omopla- 

tului şi chiar ale câstelor, etc. etc., plus ruperi de mușchi, între cari sub- 

scapularul, supra şi sub-spinosul, micul rotund, etc. etc. Acâstă ultimă 

varietate, care e și mai rară și mai gravă, portă numele de /urazie 

înapoi sub-spinosă. 

Fig. 133 și 134 ne arată modele de aceste luxaţii. 

III. Luzaziunile în sus. Tot-Ma-una ai fost considerate ca impo- 

sibil. de produs, din causa presenței boltei acromio-coracoidiene, a ridi- 

R
i
t
a
 

ca
ni
 

e



325 

căturilor os6se numite acromion și apoflsa coracoidă, precum şi a 
claviculei tâte obstacole puternice, peste cari capul umeral nu ar putea 
trece mai înainte de a le rupe. 

Boyer spune că acestă luxaţie nu se pâte imagina fără fractura 
simultanată a tuturor porțiunilor os6se indicate. 

Nelaton o credea, fisiologicesce, peste putinţă a se produce, iar 
Sedillot susținea că chiar dacă tâte aceste se ar fi fracturate, luxația 
încă este imposibilă. 

Cu tâte acestea, Malgaigne e singurul care a arătat un cas unde 
capul umeral era d'asupra apofisei coracoide, pentru care i-a și dat nu- 
mele de luxaţie în sus supra-coracoidienă. 

Panas și cu Benj. Anger, singuri at arătat că, capul um&rului pâte 
să trecă d'asupra glenei încălecând peste ligamentul acromio-coracoidien. 
Dinșii ai dat acestei varietăți nuniele de luxaţie în sus supra-glenoidienă. 
Ba ce este mai mult, acești autori susțin că integritatea acestui ligament 
acromo-coracoidien formeză cel mai mare obstacol la reducere, aşa că 
nu se confirmă ideia vechilor autori, că pentru realisarea acestei luxaţii 
Sar cere neapărat ruperea disului ligament. 

În or-ce cas, dându-se pe de o parie raritatea acestei luxaţii, iar 
pe de alta mecanismul obscur al producerei sale, socotesc de prisos 
a mai insista. 

Vom sci însă că în general, o asemenea luxație mai nici-o-dată nu 
e primitivă. Dinsa se consideră de toți autorii ca fiind consecința unei 
luxaţii antero-interne, dar unde traumatismu! fiind excesiv de violent, 
capul umeral pâte trece d'asupra gienci, determinând desordini mari, 
representate prin fracturi sai alte leziuni profunde circumvecine. 

IV. Zazațiunile în jos. După cum deja am arătat, acestea sunt în- 
ceputul aprâpe al tutulor celor-l'alte varietăți. 

In acestă luxaţie, capul umeral împinge asupra porțiunei inferidre 
a capsulei, pe care rupendu-o, porțiunea -superidră a gâtului anatomic 
vine de se sprijină pe marginea inferidră a cavităței glenoide. Acesta 
formeză primul tip numit uzazie în Jos sub-olenoidienă. 

Dacă violența e mare, capul se pogdră și mai mult, "marea tube- 
rositate ia locul gâtului anatomic sprijinidu-se pe marginea inferidră 
a glenei. Dar în acest cas, capul umărului se întârce înăuntru și se 
aședă în nivelul celui de al III-lea spații intercostal. Panas a numit 
acestă vraietate /uzazie în os costală. lar când capul nu suferă nici o 
rotaţie, ci se lasă pur și simplu f6rte mult în jos sub glenă, înaintând 
pe marginea corespondentă a omoplatului, urmeză că brațul se ridică ver- 
tical în sus, mâna privind în aer. Aceșşteia sa dat numele de Zazie 
erecta.
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Până aci, în tote aceste varietăți capul umărului se sprijină pe ten- 
donul tricepsului care îi servă de suport. Se întimplă însă că, în urma 
unor cause r&i definite, capul să trecă sub tendonul tricepsului. Acesta 
e ultima varietate numită de Farabeuf /urazia în Jos subtricipitală. 

Simptomele luxaţiilor scapulo-umerale. 

Din momentul ce capul umeral părăsesce cavitatea articulară, pri- 
mul lucru ce vom observa în ori-ce gen de luxaţie, va fi deformarea 
regiune și o anume atitudine a membrirui, care va forma un tip aparte 
proprii fie- cărei varietăți. Din acâsta va decurge î în mod natural o mic- 
șorare sat chiar abolițiunea complectă a funcțiuntior membrului, în urma 
căreia individul va fi jenat sai pus în imposibilitate de a mai uza de or- 
ganul s&i pentru executarea diferitelor acte necesari existenței sale. 
Dar aceste fenomene fiind în legătură cu fie-care gen și varietate de 
luxaţie, suntem obligaţi a le descri separat. Vom arăta deci simptomele 
ce aparțin celor patru mari clase de luxaţii ce am stabilit. 

Simptomele luxaţiilor antero-interne. 

Umărul sai epoletul în stare normală presintă o formă rotundă și 
forte regulată. Ea se perde pe nesimţite în jos pe braț, iar în sus pe 
gât, absolut fără nici o linie de demarcație. Acâstă regularitate se dato- 
resce capului umeral, care aflat în cavitatea glenoidă, se dirige puțin 
în afară unde formâză o ridicătură convenabilă. Pe acestă extremitate 
ososă se aplică” fibrele mușchiului deltoid, cari plecate de la spină, 
acromion și claviculă se lasă în jos fixându-se la tiparul deltoidien. 
Deci presența capului umeral, care ridică Și susține deltoidul, asigură 
Şi procură regiunei acestă formă plăcută Și regulată ce constatăm în 
starea normală. Când dară capul umărului părăsesce cavitatea glenoidă 
pentru a se dirige înăuntru către apofisa coracoidă, imediat regularita- 
tea um&rului dispare, înlocuindu-se printr'o deformaţiune ce constă în 
dou& lucruri. Primo, imediat sub acromion și marginea sa externă se 
formeză o adincătură, care resultă din relaxarea fibrelor deltoidului. In ade- 
ver, aceste fibre ne mai fiind susținute de capul umeral, rămân prea lungi, 
şi în consecință se turtesc. Și de dre-ce un alt plan mai resistent nu 
există de cât numai cavitatea glenoidă singura rămasă în loc, aceste 
fibre vor avea tendința a se dirige către dînsa, spre a găsi un loc de 
sprijin. De aci va resulta acea stobitură, care va fi cu atât mai adîncă, 
cu cât capul umeral va fi mai depărtat de cavitatea glenoidă. O' dată 
cu acâstă turtire a deltoidului, acromionul devine fârte. manifest sub. te=
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gumente, formând o ridicătură ce va fi cu atât mai isbitâre, cu cât 

mușchiul va fi mai relaxat. Al doilea fenomen resultă din faptul urmă- 

tor. Scim că deltoidul se înseră în jos prin tendonul sai pe o suprafață 

aspră a osului umeral numită tiparul deltoidien. Deci capul umărului 

odată dislocat, deltoidul rămâind fix prin inserțiunile sale superiore, ten- 

donul e silit să urmeze osul umeral. De aci resultă că fața externă a 

braţului, în loc de a fi drâptă ca în starea normală, presintă o scobi- 

tură, un fel de hașchie forte apreciabilă în dreptul inserțiunei deltoi- 

diene, care va fi pe atât mai pronunțată, pe cât capul umărului va fi dus 

mai înăuntru. (Tillaux). 

Cu acestă ocasiune și iarăși prin simpla vedere, observăm o ridi- 

cătură neobicinuită pc păretele anterior al axileă, iar regiunea sub-clavi- 

culară mai ridicată, mai bombată, etc. 
Atitudinea bolnavului și a membrului în luxaţiile antero- interne este 

următârea: capul și corpul inclinat către partea lezată; bolnavul cu mâna 

sănătâsă își susține ahtebrățăit membruluf luxat. Braţul în abducţie și ro- 

taţie în afară, iar'cotul invariabil şi în mod constant depărtat de trun- 

chit. Acest ultim fenomen e „de o fârte mare importanță, așa că'putem 

fără nică o tenţă să afitistăm: .că cu cât depărtarea cotului de trunchi 

va fi mai mare, cu atât Şă fim siguri că luxaţia e mai ușoră. In adevăr, 

în varietatea 'de luxaţi&” &orâ: coidienă incomplectă saii complectă, acestă 

depărtare pste 'f, de 10—12 îşi: chiar '14 c. m. În varietatea intra-cora- 

coidienă depărtarea: nd e mai-mare ca 7—8 c. m, și în fine devine prea 

puţin pronunţată, în luxația sub-claviculară, care tocmai e cea mai gravă. 

După.ce am terminat “cu inspecția membrului bolnav, și am con- 

statat aceste diformități în jrăport cu membrul sănătos, vom procede la 

semnele fizice, la semnele ce ne procură palpaţiunea. Dacă individul e 

slab și puțin musculos, vom putea, după ce am explorat acromionul, 

să introducem degetele în scobitura deltoidienă, pe care exercitând dre- 

care presiune, să înaintăm în adincime și să cădem pe cavitatea gle- 

noidă, g6lă prin lipsa capului. Acesta va constitui demonstrația cea 

mai evidentă a existenţei luixaţiei. i 

Dacă voim ca acest fenomen să devie și mai manifest, n'avem decât 

să exagerăm abducția membrului, împingând brațul mai înafară și în sus. 

Atunci depresiunea deltoidienă mărindu-se, degetul va putea mult mai ușor 

să ajungă în cavitatea glenoidă, pe care o va simți şi explora în tâtă 

întinderea sa. > 

Vom explora apoi cavitatea axilară, unde nu vom întârdia a con- 

'stata în păretele săi anterior un corp rotund, tare şi regulat, oferin- 

-du-ne caracterele capului umeral. Convingerea va fi deplină, când im- 

primând diferitele mișcări brațului, ele se vor comunica acelei extremități, 
* * i
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în care cas putem afirma, că avem aface cu capul umărului distocat, 
In casurile simple, aceste mișcări în capul umeral sunt forte dulci, 

catifelate și absolut fără nici un sgomot. Une-ori însă ele se însoțesc de 
o crepitațiune mai mult sai mai puțin aspră. Atunci trebue să ne temem 
de o complicaţie de fractură a tuberosităților sai a colului anatomic. 
Alte dăți frecarea resultă din ruperea bureletului glenoidien; iar dacă 
luxaţia e sub-claviculară, frecarea pote să provie din contactul capului 
cu păretele costal. 

Mișcările voluntare sunt fârte limitate dacă nu imposibile ; cele 
provocate ceva mai întinse, dar obținute pe socotâla unor mari dureri 
exprimate de bolnav. Dintre aceste mișcări, cele înapoi sunt mai ușore, 
cele de abducție destul de întinse, iar cele înainte fârte limitate și du- 
rerdse. Apropierea cotului de trunchi enorm de greu se obține, şi nici 
întrun cas mâna bolnavă nu vom reuși a o pune pe um&rul sănătos. 

  

Fig. 135. — Atitudinea membrului în luxaţia sub-coracoidienă complectă. 

Mai putem încă recurge și la mensurațiune. Păretele anterior al 
axilei măsurat de la mijlocul claviculei la mijlocul mărginei sale _infe- 
riGre, va fi mai înalt de cât cel din partea opusă; acesta din causa pre- 
senței capului, prin care păretele axilei e lăsat maj jos.
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Dacă luăm o măsurătâre de la acromion Ja epicondil, tot-d'a-una 

avem o lungime a membrului în varietatea sub-coracoidienă. In cea in- 
tra-coracoidienă diferența de lungime cu membrul sănătos va fi forte 

mică, iar în luxația subclaviculară din contra, membrul va putea fi mai 

scurt ca cel sănătos. | 

Acestea sunt în termeni generali simptâmele principale ale luxaţii- 

lor înainte. 

A căuta să arătăm simptomele speciale ce aparțin fie-cărei varietăți 

e fârte grei și nici nu e chiar necesar, căci ele sunt aprâpe aceleași. 

Repetăm cele ce deja am dis, că pe cât deformațiunea brațului e mai 

mare, pe atât luxaţia e mai ușoră. Va r&mâne deci, ca prin diferitele 

mijlce și exploraţia ce vom arăta la diagnostic, să determinăm sediul 

capului umeral, iar cu acesta varitatea de luxaţie cu care avem a face. 

In fig. 135 luată din Albert avem un model de atitudinea mem- 

brului în luxaţia sub-coracoidienă complectă. 

II. Simptomele luxaţiunilor înapoi. 

In aceste luxaţii deformaţiunile brațului nu sunt prea mult pro- 

nunţate. Dînsul rar r&mâne în adducţie, ci mai adesea atîrnă paralel cu 

trunchiul și într'o uș6ră rotație. Umărul pare respins în afară, ceia-ce 

face că și partea corespondentă a pieptului pare şi dinsa mai largă. 

Semnul patognomonic este o turtire la partea anteridră a epoletului, pe 

când la partea posteridră există o ridicătură. Explorând cu degetul re- 

giunea anteridră, constatăm între apofisa coracoidă și acromion o adin- 

cătură cu atât mai vizibilă cu cât luxația e mai veche, iar în regiunea 

posteridră prin palpația sub acromion, capul umeral participă la tâte 

mișcările imprimate braţului. 
Cât priveşce simptomele luxației sub spinâse, ele sunt și mai pu- 

ţin clare, căci “după Albert, nu se observă de cât escesiv de rar și 

anume una la o mie. De sigur deformația va fi mare, precum și mem- 

brul fârte mult scurtat, capul umă&rului fiind prea departe împins înăpoi. 

Adesea nică nu-l putem constata, găsindu-se ascuns sub mușchii, pe când 

alte dăți producând ruperi considerabile, el pote face proeminență sub te- 

gumente. aa 

III. Simptomele luxaţiilor în jos saii subglenoidiene. 

Acâstă: luxaţie, de și după cum am arătat, este isvorul aprâpe ge 

neral al tuturor genurilor și varietăților celor-l'alte luxaţii, totuși se. ob- 

servă cu desăvirșită rar,. din causă că dinsa repede se transformă în 
s. 
4



        

i ! ! 

330 

or-care altă luxaţie. Ba ce este mai mult, braţul prin greutatea sa nor- 
mală cădend în jos, reduce spontanat acestă luxaţie sub glenoidienă, 
Chiar în momentul producerei sale. De aceia e fârte rar să o putem 
surprinde în atitudinea sa clasică. In gradul cel mai ușor acestă atitudine 
ar fica braţul să se găsescă în posițiunea orizontală cu trunchiul, mergend 
chiar până a forma un unghii drept In casul extrem descris de Middel- 
dorpf sub numele de <luxaţio erecta», braţul ar trebui să devie cu totul 
vertical pe axa axilei, adică individul să r&mâie cu mâna, cum am dice, 
spînzurată în sus. 

  

  

  

Fig. 186.— Atitudinea membrului în luxaţie sub-glenoidienă, mâna atârnăndă (personală). 

A. căuta acum să arătăm simptomele speciale aparţinend varietă- 
ților sub-scapulare, costale sai sub-tricipitale, ar fi, dacă nu un pe- 
dantism, cel puţin o încercare zadarnică, lucrul fiind pe atât de impo- 
sibil, pe cât e de rar, lipsind cu desăvirşire observaţiile clinice. 

Am avut norocul să observ acestă luxaţie la o femee bătrână de 
peste 70 ani, d-na Măicănescu. Când am fost chemat, mi s'a supus că 
alunecând, a cădut sprijinidu-se pe mână. A priori. conchisesem la o 
fractură a gâtului anatomic sati chirurgical din causa vîrstei înaintate. 
Bolnava însă se plingea în mod oribil de dureri și furnicătură în tot 
membrul. Examinându-o, imediat am constatat spre marea mea surprisă;
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o luxaţie subglenoidienă. Repede am dus-o la fotograf, spre a-i lua ati- 

tudinea membrului arătat în fig. 136 şi 137. După cum se vede atitu- 

dinea membrului nu diferă prea mult de cea sub-coracoidienă. Singura 

deosebire stă în sediul capului umeral, care aci îl vom simţi pe păretele 

  

Fig. 137. — Atitudinea membrului în luxaţie sub-glenoidienă, mâna sprijinită de 

șold (personală). i 

antero-inferior al axilei imediat sub glenă. Am mai avea încă fenome- 

nele de compresiune a plexului brachial care de alt-fel e mult mai 

rar în cea scapulo-umerală. Reducerea s'a obținut cu o ușurință extra- 

ordinară și fără cloroform. O tracțiune metodică în jos cuo mână, ri- 

dicarea capului cu cea-l'altă mână, iar apoi o basculă "a braţului încru- 

cişând laturea opusă a toracelui, a terminat tâtă afacerea. 

IV. Simptomele Juxaţiilor în sus, adică supra-glenoidiene. 

Aceste sunt mai difuse și cu totul lipsite de or-ce descriere cla- 

sică. Teoreticesce se pâte prevedea că într'o asemenea luxaţie inadmi- 

sibilă de aprâpe tâți autorii că capul umeral trecând d'asupra apofisei 

coracoide, sai acromionului, va forma o ridicătură pe cât de dispro-
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porționată pe atât de evidentă, iar braţul mult mai scurt ca cel sănătos să fie cu totul vertical şi chiar lipit de trunchiă, 
Cu tâtă raritatea, totuși există observaţiuni, de acestă luxaţie date 

  

Fig. 188. — Atitudinea membrului în luxație supra-glenoidienă, de față şi de profil. 

de Malgaigne, Albert, Verneuil și Le Dentu. Fig. 138 și 139 din Albert arată o asemenea luxaţie, individul fiind vedut de faţă și de profil. 

Diagnosticul luxaţiilor um&rului. 

Chestiunea cea mai grea și mai delicată, și pe care ori-ce chirurg și-o pune înainte la primul examen al bolnavului, este dacă în faţa unui traumatism al umărului, avem a face cu o luxație sai fractură. Dar a- cestă chestiune am tratat-o destul de pe larg când am vorbit de diag- nosticul diferențial între fracturile extremităței superidre a umărului și luxaţii și deci nu mai revenim. Vom repeta numai aceia-ce toți autorii ai stabilit că, mai bine este a lua o fractură drept luxaţie de cât a nu recunâsce luxaţia. 

Ac6sta însemneză că semnele patognomonice și deformațiunea mem- brului într'o luxaţie sunt așa de manifeste, în cât chiar cu o practică mai puţin întinsă, dinsa tot-d'a-una se va recunăsce. De aceia s'a sta- bilit chiar ca axiomă, că din momentul ce ne îndoim că este o luxaţie, însemneză că dînsa nu există; atât de evidente sunt caracterele sale, în cât nu permite nici-o îndoială. 
A doua chestiune este de a se stabili genul și varietatea luxaţiei, Aci de sigur, nu e posibil a confunda cele patru mari grupe ce oferă aceste luxaţii, de dre-ce luxaţiile anteridre dai atitudini așa de diferite
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de cele posteridre, de cele în sus sati în jos, că ar fi cliar absurd a 

ne închipui o contusiune între ele. | 

Dificultatea constă în a determina varietatea la care aparține o 

luxaţie din cele patru mari grupe. 

Dar să procedăm în mod metodic. Luxaţiunile antero-interne se 

vor recunâsce după atitudinea și deformaţiunea membrului ce am descris 

la simptome. Dintre aceștea am arătat că semnul cel mai principal și care 

decide de varietatea luxaţiunilor înainte este depărtarea cotului de 

trunchi. Am insistat asupra acestui lucru arătând că o depărtare de 

7—8-—10 c. m. corespunde cu o luxaţie sub-coracoidienă. Și din contră, 

cu cât acâstă depărtare e mai mică cu atât luxația va aparține varie- 

tăţei intra-corasoidiene saă chiar sub-claviculare, când cotul pste fi chiar 

lipit de trunchi. 

Şi pentru-ce acâsta? pentru-că în prima varietate, capsula la 

partea posteridră a articulației nefiind ruptă, capul umărului nu pote 

progresa mai mult, ţinut fiind în loc de acestă cârdă sati fiti. Aşa că 

brațul va remâne în abducțiune destul de pronunțată, iar cotul forte 

depărtat de trunchiii. Când partea posteridră a capsulei e ruptă în 

acelaşi timp cu cea anteridră, capul umărului pote ușor să înainteze 

trecând dincolo de coracoidă, iar cu dinsul în mod fatal cotul se va 

apropia de trunchiii. Și când în fine, pe lîngă acestă rupere totală a 

capsulei se mai adaugă și desinserțiunea mușchilor de pe tuberosități, 

atunci capul umărului cu totul liber, va înainta și mai departe aşedân- 

du-se sub claviculă sai pe câste. In acest timp cotul se va apropia cu 

totul de trunchiti. 
! 

Mai avem încă de luat în considerație amplitudinea mișcărilor 

spontanate și provocate ce se pot executa în membrul superior. Ast-fel: 

Intr'o luxaţie sub-coracoidienă, bolnavul este în imposibilitate aprâpe 

absolută de a întreprinde cele mai ușâre mișcări, din pricina durerilor 

excesive ce se provâcă. Chirurgul însă pote imprima membrului ușore miş- 

cări, dar fârte limitate, înainte și înapoi; nu reușesce însă în mișcările 

de adducţiune, căci este brusc și cu putere oprit de bolnav care suferă 

îngrozitor. Din contră, mișcările de abducţiune se obțin mai ușor de chirurg, 

putând chiar să le exagereze fără a provoca mari suferințe bolnavului. 

Acâsta a şi condus pe autori a stabili în principiii că, pentru reducerea 

luxaţiilor în genere, trebue să exercităm tracțiuni, după-ce prealabil am: 

aşezat membrul în atitudinea ce permite cea mai mare exagerare. Când 

însă capul umărului a trecut dincolo de apofisa coracoidă, aceste miș- 

cări de abducţie vor fi mult mai limitate, din causă că gâtul umă&rului 

întilnesce un obstacol în apofisa coracoidă ce apasă în acest loc, etc. 

Aci din contră, mişcarea de adducțic va fi mai ușor de obţinut, şi deci,
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exagerând acestă atitudine am putea procede la tracțiune pentru a obţine 
reducerea. 

Recapitulând vom dice: într'o luxaţie înainte cotul fiind mult de- 
părtat de trunchiă, iar mișcările provocate de abducţie mai exagerate, 
varietatea va fi sub-coracoidienă. În varietatea intra-coracoidienă și chiar 
Sub-claviculară, cotul va tinde să se apropie de trunchi, micșorând în 
același timp exagerarea mișcărilor provocate de abducție, fiind mai uşor 
de obţinut cele de adducție. 

De sigur, trebue să usăm de o mulțime de alte elemente, ca men- 
Suraţiunea, determinarea situațiunei capului umeral, etatea individului, 
atitudinea în momentul accidentului, modul aplicărei sale, etc. etc., pentru 
a putea cu siguranță stabili punctul unde se găsesce capul umărului 
deplasat, cu alte cuvinte, varietatea exactă a luxaţiei. Dar tote aceste 
elemente nu le mai putem descri fiind deja arătate la fracturi, simp- 
tome, etc. 

Inainte de a termina, vom reaminti o observațiune fârte judici6să, 
născută din spiritul celui mai mare observator clinic, și care deci merită 
a fi cunoscută. Luxaţia scapulo-umerală se recunâsce cu atât mai grei 
cu cât bolnavul va fi examinat după câte-va ore de la accident, și din 
contră, cu atât mai ușor cu cât examenul se va face după câte-va dile. 
Causa este că, în primele ore se produc epanșamente considerabile de 
sânge și de limfă, cari pot ascunde bsla; pe când întro peri6dă mai 
tardivă, tumefacția dispărând, diagnosticul devine mai ușor. La acestă 
epocă tardivă — dice Astley Cooper, chirurgii din capitală sunt de or- 
dinar consultați, și deci, noi diagnosticăm o luxaţie care a fost necu- 
noscută de alți confraţi, pe cari îi considerăm inferiori nouă. In acest 
cas este o datorie de onestitate a declara bolnavului, că dificultățile 
diagnosticulu ai fost enorm micșorate prin dispariţiunea fenomenelor 
inflamatorii și absenţa tumefacţiunei. 

De și rar, cu tâte acestea une-ori suntem chemați a face diagnos- 
ticul diferenţial între o duzaţie şi entorsa umărului. Este adevărat că 
acestă ultimă afecțiune nu are aprâpe nimic de comun cu cea dintâi. 
In adevăr, o entorsă simplă constând într'o distensiune a ligamentelor 
și în special a capsulei, nu are nimic de comun cu semnele atât de is- 
bitâre ce ne oferă o luxaţie. Când însă violența exteri6ă a fost mare, 
sai căderea individului s'a efectuat de la Gre-care înălțime, entorsa din 
simplă pâte deveni complicată, sai cel puţin cu complicațiuni. In ase- 
menea cas capsula se pote deslipi de pe bureletul glenoidian, care de şi 
nu permite capului a eşi din cavitatea sa, totuși dă nascere unei defor- 
mațiuni ce o apropie, dacă nu de o luxaţie complectă, cel puţin de una 
incomplectă. Afară de acâsta, prin mișcările imprimate membrului vom 

+
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simţi o crepitare surdă şi profundă, care sar impune drept o fractură 

a colului anatomic al umărului. 

Intr'un grad și mai înaintat vom avea ruperi musculare și în spe- 

cial un extravasat sanguin destul de considerabil, pentru a fi în stare 

să aducă o deformaţiune a regiunei, apropiind-o de aceia a luxaţici. Și 

cu atât mai mult confusiunea va fi mai mare, cu cât ori-ce mișcări în 

membru fie spontanate sati provocate, vor fi imposibile, din causa enor- 

melor dureri exprimate de bolnav. 

Atitudinea membrului se va apropia de un anume grup de luxații, 

după modul în care trauma a fost aplicată sai individul a cădut. Ast-fel 

putem avea entorse grave cu posițiunea braţului în abducţie şi rotaţie 

în afară, sait invers; precum și cu propulsiune a membrului înainte, etc. 

Toâte aceste atitudini apropiindu-se de diferitele varietăţi și grupuri de 

luxaţii, confusiunea e permisă. Și lucrul este așa de adevărat că după 

Le Dentu, asemenea entorse aii putut fi confundate cu o luxaţie sub- 

coracoidienă incomplectă. După Malgaigne e probabil, că un mare nu- 

măr de luxaţii sub-acromiale ai dat nascere aceloraşi amăgiri. 

Laugier, din contra, într'o deplasare supra-glenoidienă a credut mai 

întâiă că e vorba de o simplă distorsiune, și numai după 12 dile când 

umflătura a retrocedat el a recunoscut erorea sa. 

Dar ori-cât de complicate ar fi leziunile entorsei, examinând cu 

atenţiune, vom constata că mişcările proprii ale articulației, de și peni- 

bile, totuşi există. In afară de acâsta,o mensurațiune exactă ne ve arăta 

conservarea lungimei membrului în entorsă și scurtarea sa în luxaţie. Când 

nu ne putem pronunța, o espectație de 2—3 dile nu va aduce nici un 

prejudiţiii bolnavului. In timpul acesta, fiind vorba de mari epanșamente 

intra sai extra-articulare, ele resorbindu-se, chestiunea se va lămuri 

fârte mult. lar când și după acest timp încă nu ne putem lămuri, pu- 

tem recurge la anestesierea complectă a bolnavului, când stabilirea unui 

adevărat diagnostic în imensa majoritate a casurilor se va putea stabili. 

Odată cu acesta vom aplica şi tratamentul ce va conveni lesiunei ce 

vom descoperi. 

Diagnosticul luxaţiunilor înapoi. 

Aceștea după cum am arătat fiind fârte rară, nu li sa dat o de- 

scriere amănunţită, mai ales din punctul de vedere clinic. 

Ne vom baza pe atitudinea membrului, braţul fiind dirijat înainte 

şi în adducţie, încrucișând toracele, cotul rămănând depărtat de trunchi. 

- Explorând de aprâpe vom căuta a simți capul um&rului, care va 

fi aşedat înapoia cavităţei glenoide și sub spina omoplatului.. Examenul
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trebue să fie forte minuţios și să ne ferim a ne pronunța repede, căci 
chirurgi de cea mai înaltă reputaţie n'a reușit a pune un diagnostic 
sigur. Aşa însuși Astley Cooper în două casuri s'a înşelat. Dupuytren 
consultat de un bolnav, a susținut că e o simplă inflamațiune a articu- 
laţiei, pe când în realitate cra o luxaţie înapoi. 

| In fine, alți chirurgi de mare merit, at confundat acestă luxaţie 
cu diferite fractură ale 6selor ce constitue articulația. 

Diagnosticul luxaţiilor în Sus saă supraglenoidiene se bazeză pe 
existența capului umeral ce se află d'asupra cavităței glenoide între 
acromion şi apofisa coracoidă. 

Regiunea posteriâră a deltoidului este cu totul ștearsă, iar dia- 
metrul antero-posterior mărit. 

Diagnosticul luxajiilor în jos. 

Am arătat că deși acestă luxaţie pote fi considerată ca origina 
tuturor celor-lalte, totuși e forte rar ca să r&mâie în acestă situațiune, 
de Gre-ce, sait se reduce spontanat prin însăși greutatea membrului că- 
dend în jos, saii se transformă într'una din varietățile luxațiilor înainte. 
Când acâstă luxaţie s'ar întâlni în practică, atitudinea membrului ar fi, 
că brațul se găsesce împins înainte, având o: posițiune orizontală cu 
trunchiul, saii formând un unghi drept cu acesta. Capul umărului se 
simte în cavitatea axilară și la basa sa. Adincătura deltoidienă forte pro- 
nunțată, în adîncimea căreia introducând degetele, putem simți cavita- 
tea glenoidă r&masă gâlă. 

lar în varietatea numită de Mideldorpf luxaţia erectă, brațul s'âr 
găsi dirijat vertical în sus, cotul flexat, iar mâna sprijinită pe cap. 

Prognosticul. In majoritatea casurilor prognosticul luxaţiilor e be- 
nign, căci mai tot-d'auna, dacă ele nu se complică de fracturi, smulge- 
rea inserțiunilor musculare, ruperea totală a capsulei, etc. se reduc fârte 
ușor, membrul reluându-și funcțiunea. 

Am dis că reducerile, în general, sunt ușore, mai ales dacă luxația 
c recentă şi recurgem d'a dreptul la cloroformisarea bolnavului. Sunt însă 
casuri extra-ordinare, când nu putem reuși chiar acolo'unde lucrul ni se 
pare mai ușor. Personal am întîlnit un asemenea cas în serviciul met de la 
spitalul Filantropia. Un tînăr individ intră în serviciă cu o luxaţie scapulo- 
umerală, varietatea sub-coracoidienă, și care nu data de cât de 10 dile. Exami- 
nându-l, am conchis la o reducere uș6ră, casul parându-mi-se fârte simplu. 
Am cloroformisat deci bolnavul și am întrebuințat d'a dreptul procedeul 
lui Kocher, dar am r&mas surprins, vEedend că reducerea nu se obţine» 
Am repetat în mai mu'te rînduri procedeul, dar iarăși fără resultat. Am
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recurs atunci la extensii şi contra-extensii, la diferite manipulări de ro- 
taţii, basculă, circumducții, etc., dâr capul umeral nu făcea de cât să 
se misce, fără a se deplasa și cu atât mai mult a se reduce. După câte-va dile 
am clorotormisat din noi bolnavul și am aplicat mufiele, dar iarăși fără 
nici un efect. Mai târdiă, având consimțimîntul bolnavului, am recurs la 
operație. Am pus în evidență capul umerului printr'o incisie verticală, am 
explorat cu degetul, am căutat cu bisturiul să secționez diferite bride 
ce întîimpinam, dar fără a reuşi să reduc luxaţia. In aceste manipulări s'a 
produs o emoragie abondentă, pe care spre a o opri, am lărgit incisiu- 
nea transversal, aplicând la întîmplare pense fixe. Din noii încep explo- 
rarea, din noi alte complicațiuni. 

Operaţiunea durând deja de mult și desesperat de acest cas ne- 
norocit, pentru a da o soluțiune m'am hotărît a face resecţia. Cu rugina 
am deslipit în tâte părțile capul umărului și după o muncă penibilă am 
reușit a-l scâte din plagă, pe care lam ferestruit întrun plan înclinat 
de sus în jos și de dinăuntru în afară, dirigindu-l apoi către cavitatea 
glenoidă. 

Acest cas mi-a lăsat o impresie penibilă, cu atât mai mult că n'am 
putut să m& conving și să cunosc câusa de ireductibilitate; și cu tote 
acestea luxaţia, după cum am dis, nu era nici veche, nică însoțită de 
vre-o complicaţie. 

Este adevărat, că asemenea casuri se ivesc rar, dar de multe oră 
ele desfid abilitatea celor mai îndemânatici și mai renumiți chirurgi. 

Hamilton, a căreia reputație în materie e universal recunoscută, 

mărturisesce că i sa intimplat un asemenea cas rebel, pe care-l descrie 
în termenii următori: O damă de 49 ani capătă o luxaţie a umerului 
drept, produsă de 12 ore. Medicii chemaţi imediat, ati practicat extensia 
şi contra extensia în tâte direcţiunile posibile și mai mult timp, dar fără 
resultat. Bolnava fu adusă la spital. Fără a incerca, dice autorul, să descriit 
cu minuţiositate diferitele manopere și numerâsele procedee de exten- 
siuni la cari am recurs, voii spune numai că, după ce am adormit 
bolnava cu cloroform, am continuat cu perseverență încercările de re- 
ducere timp de o oră, dar fără succes. A doua di bolnava, din noii a 

fost adormită, şi în fața mai multor chirurgi am aplicat aparatul lui 

Jarvis; dar după încercări mai mult de o oră am trebuit să suspendăm 
tâte sforțările nâstre. In diua următâre, a treia încercare s'a făcut cu o 

anestesie absolută, dar resultatul n'a fost mai satisfăcător. Cloroformul 

determinase fenomene apoplectice și a trebuit să renunțăm. A 10-a di 

iarăși în fața a mai mulți chirurgi am întrebuințat muflele, imprimând 
membrului mișcări în tâte direcțiunile. De două ori am credut că am 

obţinut reducerea, dar examinând umărul ne-am convins că nu obținusem 

Dr. L. Kiriac, Patologie chirurgicală. 22



338 

nimic. Din acest moment femeea a refusat a se mai supune la noui în- 

cercări și a eșit din spital, fără s'o fi mai revădut şi nici să fi mai audit 

de dinsa. 

Am dis'că în casurile simple, când reducerea se obține ușor, mem- 

brul își reia posițiunea normală și funcțiunile fisiologice. 

După cât timp însă? Lucrul variază după individ, dar mai ales 

după leziunile ce sai produs în articulație în momentul accidentului. 

In or ce cas, noi nu trebue să permitem bolnavului de a uza de mem- 

brul stă după reducere, cel puţin o lună de dile, pentru a lăsa timpul 

necesar ca repararea ruperei capsulare, contusiunea şi inflamația părţilor 

moi periarticulare să se îndeplinâscă încet și complect. 

Pe lîngă acestea, o luxaţie însoțindu-se mai tot-d'a-una de Gre-cari 

epanșamente fie serâse, fibrinose sait sanguine, trebue să le dăm și lor 

timpul necesar de a se resorbi, lucru ce nu-l putem obține de cât prin 

repausul organului, însoțit de un ușor și blând masagiii. 

Să nu ne temem de o imobilisare chiar mai îndelungută, căci frica 

ce ai unii de a se provoca o anchilosă, e nefundată. Din contra, anchi- 

losele ce se observă după reducere, în majoritatea casurilor se datoresc 

distensiunei extreme și ruperei unor fibre musculare, cari nefiind lăsate 

în repaus suficient spre a se restabili, daii nascere la inflamaţiuni cro- 

nice şi consecutiv la retracțiuni musculare sai fibrâse, Ele fixând ar- 

ticulaţia restring jocul mişcărilor normale, de unde anchilosa. Și ca probă 

avem că toți aceia cară caută a uza repede de membrul lor, adesea ră- 

mân cu suferințe pentru un timp forte îndelungat, manifestat prin 

dureri vagi ce vin la intervale neregulate, accentuându-se la or-ce miş- 

care şi influențându-se chiar de schimbările atmosferice, mai ales dacă 

individul e şi reumatic. 

In asemenea casuri, bolnavii se desesperâză cu atât mai mult că 

mai satisfacţiunea a'şi vedea cel puţin umărul lor reluându-și forma și 

simetria regulată de mai nainte. Și tâte acestea din causa unei simple 

precipitări de a nu fi avut răbdarea să aștepte restabilirea complectă a 

stricăciunilor causate de luxaţie. 

S'a vorbit mult de luxaţiile numite recidivante. Dupuytren spune 

că a redus la unul din elevii sef o luxație a umărului mai mult de 

100 de osi. Le Fort povestesce şi el istoria unui bolnav, care a avut 

de 72 ori aceiași luxație a umă&rului. Ei bine, tâte cercetările făcute în 

acestă privință ai arătat că, adevărata causă resultă din lipsa de cicatrisare 

saii o cicatrisare viţidsă a capsulei articulare ruptă sai a desinserțiunilor 

musculare. Acestea deci constitue un cuvînt și mai puternic de apune mem- 

brul întrun repaus cât mai îndelungat, pentru ca cicatrisarea să se efec- 

tueze în mod. regulat, prevenind ast-fel aceste recidive contra cărora
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adesea e forte puțin de făcut, bolnavul fiind expus a rămâne extropiat. 
Relativ la prognosticul luxaţiilor, trebue să menţionăm un fapt pe 

atât de curios pe cât e de interesant a-l cunâsce. 

Une-ori suntem surprinși, că după ce am redus luxaţia și ne-am 
convins pe deplin de aședarea capului umeral în cavitatea glenoidă, 

totuși constatăm înaintea capului osului o tumefacție manifestă, care per- 

sistă câte-o-dată un timp fârte îndelungat, de la câte-va luni, pînă la 

câți-va ani. Nu numai bolnavii, dar chiar și chirurgul rămâne la îndoială 

că reducerea luxaţiei s'ar fi efectuat, pe de o parte din causalimpotenţei 

funcționale a membrului, iar pe de alta că sub acestă tumefacție acută 

se află înaintea și înapoiul acromionului o depresiune analogă cu aceia 

ce se constată în timpul luxaţiei. 

Faptul acesta, mai ales în America, dă nascere la procese prin 

cari adesea chirurgii sunt condamnați că n'aii putut reduce luxația. 
După Hamilton, fenomenul se datoresce, în unele casuri la ruperea 

mușchiului supra-spinos. și la predominența de acțiune a mușchilor an- 
tagoniști, sau la o rupere prea întinsă a capsulei. Alte dăți însă, pote 
fi vorba de ruperea saii luxaţia tendonului lungei porțiuni a bicepsului. 

In fine, prognosticul luxaţiilor umărului devine cu atât mai grav cu 

cât reducerea se face mai târdiii. Deja după 15 dile, dificultăţile cresc, 
prin faptul că buzele capsulei articulare pot contracta aderențe pe gâtul 

um&rului. Mai târzii lucrul devine și mai grav, de 6re-ce însuși fața in- 
ternă a capsulei începe să se sbircâscă, să dea nascere la bride fibrâse, 

oferind tot atâtea obstacole cu totul greii de învins, pentru ca osul de- 
plasat să pâtă fi readus la locul săi normal. lar când lucrul a fost 
negligeat și părăsit, atunci desordinele sunt colosale: cavitatea glenoidă 
se retractă din ce în ce în urma desquamărei, uzurei și disparițiunei 

cartilagiului s&i. Acesta aduce o atrofie și chiar ștergere a cavităței ar- 
ticulare devenită acum incapabilă a mai primi capul um&rului, chiar 
dacă am obţine reducerea. O asemenea stare de lucruri, pârtă numele în 

patologie de pierderea dreptului de domicilii a osului luxat. 

Casul și mai grav este, când capul umeral părăsit în noua sa lo- 
cuință, își crează o nouă cavitate, quasi-arculară, sai când se acopere 
de producțiuni os6se de nouă formație, care îl legă fix cu părțile de prin 
prejur. Acâstă exuberanță osteogenică, une-ori e înlocuită printr'o defor- 
mațiune atrofică a capului, care perdându-și forma rotundă, devine mai 
ascuţit sai provădut cu șghiaburi de diferite forme și adincimi, ceia ce 
îl face cu totul de nerecunoscut. In or-ce cas, după un timp îndelungat, 

capul umărului este așa de mult fixat prin producțiuni os6se de părţile 

vecine, în cât luxaţia devine cu totul ireductibilă, ori-cari ar fi mijlâcele 
ce am întrebuința.
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Conclusiunea este, că în luxaţiile um&rului reducerea trebue fă- 

cută cât măi curînd, iar în urmă membrul ţinut în repaos cât mai mult. 

Există în adevăr casuri de reduceri tardive încoronate de succes. 

Eu însumi am publicat în jurnalul «Spitalul» în timpul internatului mei, 

mai multe observaţiuni de obținerea reducerei chiar după 7 luni; dar 

acestea le putem considera mai mult ca excepțiuni de cât ca regulă. 

Tratamentul. Sunt nenumărate metâdele și procedeele ce s'au in- 

ventat pentru reducerea acestor luxațiuni. Practica însă a arătat că 

met6da cea mai bună și mai sigură este aceia a bunului simţ, indicată 

de atitudinea însăși a membrului. In adevăr, esperiența a demonstrat, că 

dacă tragem în direcțiunea axei membrului deplasat, capul umeral se 

dislocă, producând chiar un sgomot; și că pentru a-l aședa la locul săi, 

nu ne rămâne de cât a executa o mișcare opusă cele dintâi, constând 

în aplicarea mânei pe umărul sănătos. Acesta a fost principiul pe care 

s'a bazat metâda cea mai clasică și cea mai răspândită, și care a adus 

rezultatele cele mai frumâse în reducerea luxaţiilor, met6dă cunoscută 

sub numele de extensie, contra extensie și basculă. 

Iată cum trebue sa procedăm: 

Să presupunem că luxaţiunea este antero-internă și în special sub- 

coracoidiană. Individul este aședat pe scaun. Chirurgul de ordinar apucă 

brațul luxat cu amândouă mânile și trăgend, caută să exagereze mișca- 

rea de abducție, singura posibilă. Un ajutor fâce contra-extensie, fixând 

cu o mână acromionul, iar cu cea-laltă omoplatul. După o tracțiune 

lentă și persistentă, în momentul când chirurgul trage de braț, simte o 

trosnitură. Imediat și profitând de acest moment, se practică mișcarea 

de basculă, care constă a încrucișa membrul bolnav pe trunchiă, apli- 

când mâna pe umărul sănătos, când reducerea se obține. Acestă me- 

tâdă forte veche de sigur aparține lui Pott, după opiniunea generală. 

El e singurul care recomandă manopere fisiologice în reducerea luxaţii- 

lor, constând în a ne conduce după indicaţiunile naturale ale atitudinei 

membrului. Dinsa se pâte resuma în trei timpuri principale: 

ID). Extensia, constă în exagerarea atitudinei de abducţiune a mem- 

brului luxat. 

II). Contra-extensia, prin fixarea acromionului și omoplatului, efec- 

tuată cu mâinele sai cu ajutorul unor cerșafuri. 

III). Imediat ce deplasarea capului sa obținut, să executăm o 

mișcare bruscă de adducțiune, aducend membrul către torace și apli- 

când mâna pe umerul sănătos. Acest al IJl-lea timp e cunoscut sub nu- 

mele de bascula umărului. Unii chirurgi adaugă un supliment la acestă 

met6dă și care constă în următorul lucru. După ce extensia și contra 

extensia se află întinse la maximum, se aplică un sul de lemn, îmbrăcat
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în vată, sat compresii în partea cea mai profundă a axilei, prin care 

se ridică capul umărului deja dislocat, înlesnind ast-fel intrarea sa în ca- 

vitatea glenoidă. Fig. 140, luată din Albert, arată modul cum trebue 

procedat în reducerea luxației. 

  

Fig. 140. — Disposiţia aparatului pentru reducerea luxaţiei scapulo umerale 
sub-coracoidienă. 

Englesii înlocuesc acest sul prin aplicarea genunchiului în axilă, 

când bolnavul e aședat pe scaun, saii chiar prin a călcâiului piciorului, 

dacă bolnavul este culcat pe o saltea. Între aceştia voin menționa me- 

t6da lui Asţley Cooper. După acest autor vom pune pe bolnav să șadă 

pe un scăunel. Chirurgul, stând la spatele bolnavului, 'și pune genuchiul 

în axila membrului luxat. Cu o mână fixeză acromionul și omoplatul, 
iar cu alta trage în jos extremitatea inferisră a umărului. 

Fig. 141 luată din Hamilton, ne arată posiția ce trebue să luăm 

pentru reducerea luxației prin acestă met6dă. 

Intre metâdele de extensie vom arăta pe acea a lui Mothes. Diînsa 

constă în a ridica braţul lezat până ce va face cu trunchiul un unghii 

de 145 grade; în urmă facem extensie, ducând cotul puţin înapoi. 

Pentru a ne folosi de acestă metâdă trebue să culcăm bolnavul 

.
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pe un pat. Chirurgul apasă cu mâna stângă de umăr și trage de braţ 
apucând cu mâna drâptă de d'asupra cotului. 

  

Fig. 141, — Reducerea luxaţiei prin metoda lui Astley Cooper. 

Fig. 142 luată din Hamilton ne arată modul cum trebue să redu- 

cem o luxaţie după acâstă metâdă. - 

  

Fig. 142 Reducerea luxaţiei prin met6da lui Mothes. 

Astădi însă mai toți chirurgii recurg la introducerea directă a mâ- 
nei în axilă, prin care căutând a aplica prin extremitatea degetelor capul 

umărului, îl împing în sus către cavitatea glenoidă. Acesta este o metodă
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recomandată și vulgarisată de Nelaton, căreia i-a dat numele de pro- 

pulsiunea capului. 

In timpurile din urmă, Kocher din Berna a reușit să vulgariseze aprope 

în tâtă lumea un procedeă unic al să&ii și pe core îl reprodcem întocmai 

din al III-lea vol. de chirurgie precum de alt-fel Pati reprodus toți autorii: 

Metâda lui Kocher. 

> 

Să presupunem luxaţia scapulo-umerală stângă, varietatea subco- 

racoidienă. 

Bolnavul e aședat pe scaun și un ajutor menţine omoplatul. Chi- 

rurgul se aședă la stânga bolnavului, având un genunchii aședat pe 

pămînt. 

Primul timp. Flexăm antebraţul în unghiă drept pe braț și cu po- 

licele mânei drepte aplicăm solid cotul de trunchiii. 

Timpul al II-lea. Ţinend bine cotul în acestă posițiune, chirurgul 

duce înafară mâna stângă a pacientului, încet, gradat, fără sguduitură; 

ceia ce face să execute umărului o rotaţiune în același sens. Ne oprim 

în momentul când simțim o resistență însemnată. 

  

Fig. 143. — Procedeul Kocher. Sfărşitul timpului al II-lea s'a executat umărului o 

rotaţie externă ast-fel că antebraţul plexat în unghiă drept se află direct în afară. 

Timpul al IIl-lea. Ducem cotul înainte, în sus și puţin înăuntru, 

pe când antebraţul rămâne tot-d'a-una flexat în unghii drept, iar mâna, 

bolnavului mult resfiântă în afară; brațul ajunge ast-fel să fie aprope 

perpendicular cu planul anterior al corpului. În timpul acestor manopere 

chirurgul s'a ridicat deja puţin câte puțin. 

Timpul al IV-lea. Nu mai rămâne de cât să efectuăm rotațiunea 

brațului înăuntru și a pune mâna bolnavului pe umărul sănătos. 

Kocher explică ast-fel bunele resultate obținute prin procedeul săi: 

Capul eșit prin ruptura capsulară, sa deplasat înainte și înăuntru, întin- 

dând la maximum tâte părțile capsulei rămase intacte și pe care dînsul
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le târasce după sine. Porțiunea posteriră a capsulei este atunci apli- 
cată pe cavitatea glenoidă părăsită, iar cele două buze ale rupturei cap- 
sulare formâză două cordâne solide şi întinse d'asupra și de desubtul 
capului eșit prin intervalul lor. Dacă acum venim și executăm umă&rului 

  

Fig. 144. — Al treilea timp. Cotul până aci aplicat pe trunchiă este dus direct 
înainte și în sus, 

luxat o rotațiune în afară, aducem capul în afară în nivelul ce ocupa în 
starea normală; peretele posterior al capsulei se găsesce forte mult de- 
părtat de cavitatea glenoidă, iar ruptura capsulară devine căscată; însă 
buzele acestei ruptură rămân întinse, iar orificiul ce ele circumserii e 

  

Fig. 145. — Luxaţia redusă. 

prea strimt, pentru a permite capului pus în fața orificiului săi de eşire 
de a intra în cavitatea glenoidă. Trebue deci să ridicăm înainte, în pla- 
nul sagital al corpului umărul ast-fel sucit în afară, pentru ca partea 
superidră a capsulei să se relaxeze; atunci graţie tensiuni porțiunei in-
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feridre (impusă prin rotațiunea externă), care împedică capul umerului 

să alunece mai înainte, dinsul intră în cavitatea sa. Mişcarea de rota- 
țiune externă ar avea deci ca efect, de a aduce capul în fața rupturei 

capsulare, pe care în acelaș timp o și întredeschide, iar. mișcarea de 

ridicare ar relaxa buza superidră a acestei butoniere și ar împinge ca- 

pul în cavitatea glenoidă prin acest orificii rămas deschis și extensibil. 
Importanța acestei metâde a lui Kocher nu constă atât în faptul 

că reducerea luxaţiilor se obţine ușor, cât e importantă, ca luptând și ca 
avend intențiunea să dobre o credință și un principii de mult stabilit. 
In adever, lumea se întreba, care-i factorul: principal care menţine de- 
plasarea capului luxat pe o parte, iar pe de alta, care e obstacolul- ce 
se opune la reducerea luxației. . 

Noi am arătat deja că după ultimele experimente ale lui Farabeuf, 

agentul care împedică propulsiunea capului pe o distanță prea mare, 

este conservarea porțiunei posteridre a capsulei. 

Ei bine, Kocher tocmai acesta voesce să demonstre prin metoda 

sa, că același agent jâcă în acelaș timp rolul de obstacol, pentru redu- 

cerea luxațiilor, explicând lucrul âșa precum îl v&durăm. 

Mulţi autori însă, susțin că menţinerea capului luxat întrun anume 
punct, precum și obstacolul ce întimpinăm la reducerea luxaţiei îl for- 

meză exclusiv contracțiunea spasmodică a mușchilor, în special a del- 
toidului, sub-scapularul, sub-spinosul și al întregului grup de muşchi 

rotatori şi adductori, etc. Și există dou& probe cu totul convingătore 

cari confirmă acest lucru. Mai întâit avem faptul că există, după cum 

am v&dut, luxațiuni incomplecte (extra-coracoidiene) unde prin urmare 

capsula articulară e cu totul intactă. In 'asemenea cas deci, care-i agentul 

ce ține capul pe' marginea: glenoidienă anteridră, dacă nu o contracțiune 

spâsmodică musculară, de 6re-ce încă odată repetăm capsula e cu totul 

intactă ? 

Dar pe lingă acestă probă anatomică, există încă o alta clinică, 

care e şi mai convingetâre și care arată până la evidență rolul indiscu- 
tabil ce-l jâcă contracțiunea musculară, ca obstacol al reducerei luxa- 

țiilor. Lăsând chiar la o parte faptele incontestabile de luxațiuni prin 

contracțiuni musculare pe cari le-am arătat, noi constatăm un lucru că 

acestă contracțiune anihilată prin anestesierea bolnavului cu cloroform, 

luxațiunea se reduce aprâpe de la sine, sati cel mult exercitând asupra 

membrului o tracțiune -în ori-ce sens ar fi și adesea chiar fără nici-o 
regulă. 

Din aceste considerațiuni, resultă în mod clar că mușchii, prin con- 

tracţiunile lor spasmodice și brusce, pot determina o luxaţie, precum de 
asemenea prin contracțiunea lor permanentă, constitue un. obstacol la
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reducere. Și pentru a proba și mai mult acest lucru, Benj. Anger a ima- 
ginat un procedei de reducere al luxaţiilor fârte simplu, numit zraczi- 
unea elastică. Acest procedei constă în a aplica pe membrul luxat un 
tub de cauciuc, care se fixâză pe vergâua de fier a patului, unde pri- 
vesc picidrele, iar contra-extensia se obține prin feşi sai ciarșaf, aplicate 
pe axilă și fixate de cea-laltă margine de la capul patului. Bolnavul se 
lasă în acestă posițiune 20—30 minute, când luxaţiunea se reduce de la 
sine prin simplul fapt al oboselei musculare. 

Autorii americani, susțin forte mult acțiunea preponderentă a con- 
tracțiunilor musculare şi rolul ce-l jâcă în producerea Și menţinerea 
luxaţiei. 

In special, Hamilton e apărătorul cel mai fervent al acestei idei, 
căci iată cum dinsul se exprimă: Muşchii constitue singurul obstacol, 
sai cel puţin obstacolul principal la întârcerea osului în cavitatea sa. 
Dacă unii chirurgi contestă exactitatea acestei premise şi pretind că re- 
ducțiunea este împedicată prin tensiunea porțiunilor intacte ale capsulei 
saă prin altă circumstanță de cât acțiunea mușchilor (vorbim de fapte 
ordinare), ne vom mulțumi, ca răspuns satisfăcător a acestei obiecțiuni, 
de a aminti rupturile întinse pe cari le încercă de ordinar capsula, și 
posițiunea forțată și aprâpe tot-d'a-una uniformă a brațului, care nu se 
datoresce de cât contracțiunilor musculare. 

Noi însă, deși admitem Şi susţinem rolul contracţiunilor musculare, 
totuși nu putem nega pe acela ce-l jâcă capsula articulară.. 

Noi admitem că dacă în imensa majoritate a casurilor, contracţi- 
unea mușchilor menţine luxaţia și se opune la reducerea sa, nu e mai 
puţin adeverat că, în anumite împrejurări, capsula articulară formeză 
obstacolul cel mai puternic de a pune în situațiunea normală membrul 
deplasat. Și ca probă avem că cu tâtă resoluțiunea complectă a muşchi- 
lor, totuși luxaţia nu se reduce, din causă că este alt-ceva care se 
interpune între suprafețele os6se dislocate. Dar acest ceva mai tot-d'a-una 
îl formeză lambouri din capsula articulară ruptă. Ele desfid câte-odată ori-ce 
met6dă sait procedei, formând grupul cunoscut al luxaţiilor ireductibile. 
Deci, dacă nu tot-d'a-una, cel puțin une-ori opiniunea lui Kocher asupra 
rolului capsulei în luxaţiunile umărului, se găsesce confirmată. 

Tratamentul Iuxaţiunilor înapol. 

Aci nu există nici-o metâdă sait procedeii special. Vidal de Cassis 
recomandă să se facă simple tracțiuni, în sensul direcţiunei în care 
membrul se găsesce aședat, adică trăgend în jos și înainte. 

Malgaigne recomandă că, în cel mai mare număr de casuri, era
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"suficient a se exercita o presiune directă cu policele pe capul luxat, în 

timp ce un ajutor împinge pe fața anteridră a epoletului cu cele-lalte 

degete. Ca mijloc de impulsiune directă, Nelaton întrebuința ceia-ce 

numia lovitura de ciocan chirurgical. Dinsa se execută ast-fel : braţul fiind 

prealabil ușor depărtat de corp, aplicăm direct pe ridicătura capului luxat 

o pecetie mare, bine căptușită, bine învelită în vată, destinată a trans- 

mite osului lovitura unui ciocan de plumb. 

In ori-ce cas, bolnavul trebue profund adormit, căci numai ast-fel 

putem mult înlesni reducerea. Am arătat deja că prin clorotorm am 

obținut-o în casul nostru reducerea, printr'o simplă tracţiune înainte şi în 

jos, fără a avea trebuință a exercita vre-o presiune pe capul um&rului. 

Tratamentul luxaţiunilor în sus. 

Este și mai puţin reglementat ca a celor-lalte. Malgaigne reco- 
mandă tracțiuni pe braț ridicat îi unghiii drept și presând pe cap pentru 

a-l împinge în jos, în afară şi înapoi, pe când un ajutor trage acromi- 

onul în. sus, înăuntru și înainte, 
Mijlocul cel mai bun este anestesia complectă a bolnavului, când 

prin tracţiuni directe în jos se pâte obține reducerea. 

In ceia-ce privesce reducerea luxaţiunilor în jos, metâdele sunt 

anal6ge cu acelea a luxaţiilor înainte. lu special, anestesia complectă a 

bolnavului sati numai tracțiuni elastice trăgând pe membru în direcți- 

unea indicată de atitudinea ce ne-o oferă pâte fi suficient. Vom căuta a 

exagera mișcările ce ne sunt permise și ast-fel vom putea obține reducerea. 
Bine înțeles, în casurile când vom avea a face cu luxaţiile numite 

luxaţio-erecta, membrul fiind aședat vertical în sus, tracțiunea exercitată 

în acest sens, va trebui însoțită de o mișcare de basculă, lăsând brațul 

în jos şi încrucișându-l pe torace către partea opusă. 

Pentru a termina cu acest capitol al tratamentului luxaţiilor, trebue 

să ne oprim puţin asupra conduitei ce ni se impune, când ne vom afla 

în fața unei luxaţii complicată de fractura osului umeral. 

Este evident, că dacă acâstă fractură ocupă terțul inferior al bra- 

țului, reducerea luxaţiei se pâte obține, căci vom avea destul loc de a 

aplica extensia pe terțul superior al osului r&mas intact. 

Greutatea însă devine mai mare când fractura ocupă terțul supe- 

rior, apropiindu-se de colul chirurgical, saii chiar ocupând colul anato- 

mic. Aci nu ne rămâne de cât a obține reducerea prin presiune directă 

pe capul umărului. Dacă nu reuşim, unii autori recomandă să tratăm 

întâi fractura, căutând a obține consolidarea ei și în urmă a procede la 

reducerea luxaţiei. Dacă însă fractura se află pe colul anatomic, oră-ce
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așteptare devine aprâpe inutilă, căci după cum am arătat, consolidarea 
nu se obține; dar în acest cas pericolul nu este prea mare, ci din con- 
tra putem dice favorabil, în comparație cu o luxaţie relativ ireduc- 
tibilă. Un autor, numit Biberi, recomandă chiar, că dacă în aseme- 
nea casuri nu putem obține reducerea luxaţiei, atunci d'a dreptul trebue 
să căutăm a favoriza o pseudo-artrosă, imprimând mișcări des Și repe- 
tate braţului fracturat în colul anatomic. Acâstă metâdă e mai de pre- 
ferat de cât acea recomandată de Delpech, Tripier și Poirier d'a practica 
extirparea capului luxat. Dar acestă operaţie nu se va efectua de cât atunci, 
când capul umărului va exercita presiuni mari, fie pe trunchiurile ner- 
v6se sati vasculare. Numai atunci vom interveni, căutând a înlătura du- 
rerile atroce sai amenințarea membrului de gangrenă. lar dacă ne vom 
afla în fața unei luxaţiuni vechi și unde individul e cu totul jipsit de func- 
țiunile membrului, constituind ast-fel pentru el o adevărată povară, atunci 
credem că cel mai bun mijloc, ar fi următârele două metâde: A7/roto- 
mia, când deschidând articulația putem obţine reducerea, ridicând obsta- 
colele ce vom constata. In casul de a se fi produs o atrofie, sa chiar 
ștergerea cavităței glenoide, vom recurge la operațiunea imaginată de 
Albert, căreia i-a dat numele de Ar7rodeste. 

Acâstă operaţiune are de scop ca să distrugă articulaţiunea și să 
provâce prin urmare o anchilosă artificială. După ce dar se pune în 
evidenţă articulația, extirpăm capsula, avivăm suprafeţele articulare şi la 
trebuință le suturăm, aplicând unul saă două fire metalice, trecând prin 
capul um&rului și cavitatea glenoidă lipsită de cartilaj. 

Deprts în 1879 recomandă a fractura gâtul umărului luxat, im- 
primând apoi mișcări fragmentelor, pentru a obţine ast-fel o pseudo- 
artrosă. 

A doua metâdă constă în a proceda d'a dreptul la resecția capu- 
lui umărului, puind extremitatea resecată în nivelul cavităţei glenoide, 
unde: producându-se un manşon osteo-fibros, va avea ca rezultat iarăși 
0 pseudo-artrosă, ce va permite mișcări destul de suficiente, pentru ca 
individul să se pâtă servi de membrul s&ă. . 

Terminând cu chestiunea tratamentului luxaţiilor, trebue să rea- 
mintim atențiunea ce ni se recomandă de toți autorii, de a practica re- 
ducerea în mod blând și fără bruscheță, mai ales dacă vom fi siliți a 
recurge la aplicarea de mufie, mașina lui Jarvis, saă alte aparate. Sunt 
forte numerâse exemple de triste accidente, cari ati adus mârtea indi- 
vidilor în urma unor manopere și tracțiuni intempestive, exercitate pe 
membrul luxat prin determinarea de anevrisme, sai ruperi directe de 
vase, trunchiuri nervâse, etc.
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Extragem din Hamilton câte-va din aceste fapte, pentru a ne servi 

ca exemple. 
| 

Un individ suferind de o luxaţie a umerului ce data de 70 dile, 

s'a recurs la ajutorul muflelor, executându-se încercări infructudse timp 

de 2 ore 1/,. Hamilton mai târdiii a clorofermisat bolnavul și cu tote 

că nu recursese la mufie, ci la mijlâcele ordinare, punând numai 10 

minute și fără violență, totuși constată în regiunea pectorală o tume- 

facţie, care în câte-va secunde a luat un volum considerabil. Presupu- 

nend după absența puisului la pumn, că artera axilară fusese ruptă, s'a 

făcut legătura vasului la partea superidră. După 9 dile însă bolnavul a 

murit de emoragie. 

Panas a observat un anevrism difus al axilei 15 dile după redu- 

cerea luxaţiei, care era numai de 48 ore. Procedeul întrebuințat a fost 

tracţiunea obicănuită cu ajutâre. S'a legat sub claviera în afară de sca- 

leni, dar după 3 luni bolnavul a murit, în urma unei artrite supurate, 

desvoltată în articulaţiunea luxată plină de coaguli. 

Un alt cas e cu privire la un tînăr de 20 ani, la care după 3 s&p- 

tămâni de la reducere s'a constatat în axilă un anevrism de mărimea 

unui oă. S'a legat sub claviera, sacul a supurat și bolnavul a murit de 

emoragie. 

Corte dă iarăşi două observaţiuni de aparițiune bruscă a unui ane- 

vrism imediat după reducerea luxaţiei ; bolnavul more după 5 săptămâni. 

In fine, mai toți autorii celebri ca Dupuytren, Nelaton, Delpeche 

ai vădut producându-se asemenea anevrisme în timpul sai după redu- 

cerea luxaţiilor și cari aii adus mrtea bolnavilor. | 

Alte dăţi se observă numai ruperea venei axilare, precum e casul 

lui Froriep, care încercând reducerea unei luxaţii la o femee de 30 ani, 

după 20 dile de la accident vena rupendu-se, mârtea a survenit după 

o oră și jumătate. Profesorul Agneo a rupt vena axilară, voind să re- 

ducă o luxaţie de 6 săptămâni. 

Ruperea simultanată a arterei şi a venci se observă de asemenea, 

precum e casul lui Platner, și care a determinat moârtea bolnavului în- 

tun timp forte scurt. 

Nervii axilari pot şi ei fi contusionați mai rar; mulți daă nascere 

Ja paralisii une-ori trecătâre, alte ori persistente şi chiar la alteraţiuni 

trofonevrotice. Se mai observă încă în urma reducerilor sincope, cari 

de multe ori pot deveni mortale, de unde Gosselin profesa, că luxaţiu- 

nile um&rului se acomodeză forte grei cu întrebuințarea cloroformului. 

Lisfranc atribuia mârtea la o congestiune cerebrală. 

Se citeză următorul cas al lui Flobert ca un exemplu de accident 

neaşteptat ce putem observa în urma reducerei acestor luxaţii.
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Acest autor, a vădut simptomele unei emoragii cerebrale produ- 
cendu-se sub ochii săi pe când reducea o luxaţie a umărului veche de 
trei săptămâni. 

Reducţiunea s'a obținut la a doua încercare, extensiunea era prac- 
ticată de cinci Gmeni. In timpul manoperilor, bolnavul a simţit un fel 
de ruptură la partea internă a pumnului, urmată îndată de o furnică- 
tură, care se întindea până la terțul inferior al brațului. 

Ridicându-se legăturile, se constată că bolnavul era emiplegic din 
partea opusă. Probabil aci accidentele aă fost datorite unei embolii. 

Casul și mai extraordinar, este acela raportat de d-rul Smidt din 
Londra. E vorba de un individ de 58 ani, a căreia luxaţie a fost redusă 
prin procedeul cu călcâiul întrebuințat de o persână cu o forță medie. 
Se produce ruptura mărginei anteridre a axilei, Pielea și muşchii se 
rupseră ca o curea putredă. Marile trunchiuri vasculare și nervâse ră- 
maseră g6le ca și însăși capul trunchiului. 

Individul a murit a 9-a di. 
Guerain a arătat un cas r&mas celebru prin smulgerea complectă 

a antebraţului din articulaţiunea cotului într'o încercare de reducere a 
unei luxațiuni sub-coracoidienă, datând de trei luni, de și tracțiunea a 
fost făcută prin ajutâre. 

In fine vom menţiona că în urma încercărilor de reducere putem 
determina iracturi în diferite puncte ale osului umeral și chiar ale 6selor 
ce constitue articulația precum e omoplatul, clavicula, etc. 

Ne putem încă aștepta la desvoltare de flegmâne difuse în axilă, 
dacă nu procedăm cu atenţiune și multă menajare. 

Hutchinson din Londra, spune că în urma manoperelor necesare 
pentru reducerea unei luxațiuni vechi, s'a provocat un flegmon supurat 
al axilei, care a determinat mortea individului. 

O bolnavă a lui Trelat, care avea o luxațiune sub-coracoidienă 
incomplectă datând de patru luni și resistând la mai multe încercări 
de reducere, a murit de un flegmon al axilei, ce se declarase chiar în 
sera unei ultime încercări făcută cu tuburi de cauciuc; cu o di înainte 
se întrebuințase fără resultat aparatul lui Jarvis. 

“Tâte aceste exemple, credem că sunt suficiente pentru a ne con- 
vinge de atențiunea cea mare ce trebue să punem când e vorba a în- 
treprinde reducerea unei luxaţii scapulo-umerale, unde îndrăsneala tot- 
da-una va fi cumpătată de prudenţă și moderațiune.
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Diformitățile brațului şi ale umărului. 

Acelea ale brațului provin din curburi rachitice, sifilitice saă frac- 
turi ră consolidate. 

Diformităţile umă&rului sunt representate prin luxațiuni patologice 
sai traumatice precum și prin luxațiunile paralitice în urma leziunei 
nervului circumflex. In tâte aceste casuri, se observă după vechimea 

leziunei atrofia și chiar ștergerea cavităței glenoide. Contra lor avem 

un tratament mai mult paliativ, representat prin masaj, electricitate și 

aparate ortopedice. 

Singura intervenţiune chirurgicală este artrodesa, practicată pentru 

prima Gră de Albert din Viena, și care constă în a deschide articulația, 

a suprima cartilagiul articular, a excisa o porţiune din capsulă și a uni 

extremitățile os6se printr'un fir de argint. De aci și numele de artrora- 

fie dat de Volf. 

Mai există încă o deformaţie a umtrului, provenită din contracțiuni 

musculare și anchilosa articulației. 

În casul Î, vom întrebuința cloroformisarea, cum am arătat când 

am vorbit de periartrita scapulo-umerală. 

Tenotomia se practică forte rar, și e cu totul dificilă. Contra an- 

chilosei nu vom interveni de cât dacă membrul este pus în abducţie și 

rotație în afară, când vom întreprinde resecția umărului. 

Albaneze a practicat o operaţiune specială numită resecție curvi- 

linie și care constă în a secționa umărul la extremitatea superidră pe 

care o rotunjesce, iar în posițiunea rămasă practică o excavațiune pentru | 

a primi cea-laltă porțiune a osului, căutând ast-fel ca printro neuar- 

trosă să simuleze articulația normală, 
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CAP. X. 

Leziunile nervâse în traumatismele epoletului. 

Studiul acesta aparține şcâlei moderne și în special şcâlei lui 

Charcot. 
Plexul brachial, de la origina sa (V şi VI pereche cervicală) 

până în fosa axilară, pâte fi atins de diversele traume aplicate pe umăr. 

In adevăr, o lovitură dată d'asupra claviculei, în nivelul acestui os sait 

în fosa axilară, pâte atinge acest plex și să dea nascere la diferite fe- 

nomene nervâse. Unii anumiţi nervi, ca radialul și circumflexul, pot fi 

lezați chiar în mod indirect de traume aplicate la distanță, sai în unele 

posiţiuni vici6se ale braţului, precum vom vedea. 

Deci tâte speciele de plăgi, fracturile extremităței superidre a 

umărului, și în special ale colului chirurgical sai anatomic, luxaţiile şi 

tentativele de reduceri, fractura claviculei, saă un cal exuberent al a- 

cesteia, etc. pot pe rînd să contusioneze, să rupă, să smulgă sai să 

comprime întreg sai parte din plexul brachial. Consecințele unor ase- 

menea lucruri se vor traduce prin paresie, atrofie sai paralisie complectă 

a grupurilor musculare după trunchiul nervos ce va fi atins. 

In volumul al Il-lea am insistat forte mult asupra consecințelor 

secțiunilor şi compresiunilor nervilor mâinei, descriind diferitele difor- 

mități numite ghiare (grieffe) 1). Acum vom trece repede asupra lor, op- 

rindu-ne numai la cele cari n'a fost descrise. 

Consecințele leziunilor isolate sai totale a nervilor brachiali, vor 

fi lesne de prevădut, bazându-ne pe cunoscințele anatomice a distribu- 

ţiunei lor în mușchi. Sunt însă alte casuri mult mai curi6se unde în 

urma unui traumatism, constatăm o paralisie și anestesie complectă a 

membrului superior, fără cu tote acestea să existe leziuni materiale în 

nervi. Acesta constitue 7sfero zraumatismul, forte bine studiat de Char- 

cot și elevii săi. Dar acest fenomen nu e alt-ceva de cât efectul rede- 

șteptărei sai agravărei diatezei isterice în urma traumatismelor mari, ca 

ciocnire de trenuri, dărămări de pămînt, spaimă mare, etc. Şi pentru a 

ne face o idee de acest straniii fenomen, dai o prescurtare dintr'o ob- 

servaţie a lui Troisier, reprodusă în Duplay şi Reclus. Lucrurile se petrec 

tot-d'a-una în modul următor: un om cade și primesce o lovitură pe 

umăr. În momentul chiar al accidentului, o durere mai mult sati mai 

1) Vol. II, pag. 377—472. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 23
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puțin violentă este singurul simptom. Dar în dilele următâre funcțiunea 

membrului devine din ce în ce mai dificilă, până când membrul rămâne 

inert și complect lipsit de sensibilitate și mișcare. 

Ast-fel e casul citat de Troisier: E vorba de un vizitit de 25 ani, 

care a cădut de pe capră pe umărul drept. Imediat după cădere vizitiul 
s'a urcat din noii pe capră și a mânat caii în timp de 5 ore, ținând 

hățurile în mnâna stângă. Tocmai aVl-a di bolnavul observă intr'o dimi- 
n€ță că membrul superior drept era inert și incapabil de or-ce mișcare: 

Paralisia era complectă; degetele însă le putea încă mişca. Anestesia de 

asemenea era totală până în fosa axilară. Acestă stare a durat 4 luni. 

Ceia ce caracterisă acestă paralisie de natură istero-traumatică este: 

I) că dînsa apare imediat sai câte-va dile după accident și Il) că atât 

perderea motilităței cât și a sensibilităței, nu r&spunde absolut la nică 

o distribuție cunoscută a unui nerv sensitiv sati motor. Așa, în casul de 
față, bolnavul de și avea întregul membru paralisat, totuși degefele le 

putea mişca, precum de asemenea anestesia se oprea la rădăcina  mem- 
brului printrun cerc perpendicular cu direcția sa. De sigur aceste fapte 

sunt în afară de or-ce explicațiune a distribuţiunei anatomice a nervilor, 

căci prin nimic nu ne putem da semă de o paralisie complectă e muș- 

chilor, afară de degete, precum şi de o anestesie, oprindu-se brusc la 

rădăcina nervului. Pe de o parte deci, desfiderea ce ni se dă pentru a 

explica nisce asemenea fenomene prin calea cunoscințelor anatomice, iar 

pe de alta, descoperirea altor stigmate isterice ce ne pote oferi bolna- 

vul, constitue partea fundamentală a acestor paralisii, numite para/iszi 

îSlero-traumatice. 

Să trecem acum în studiul separat al leziunilor fie-cărui nerv în 

parte. 

[). Paraisia nervului radial. In afară de paralisia venită în urma 

unei secțiuni directe și pe care am descris'o pe larg în vol. II, pag. 409, 
mai avem şi alte paralisii, ce se observă în diferite circumstanțe ca: 

contusiunea prelungită determinată de cârji, de bretele trecute pe sub 

axilă. pentru a susține unele greutăți puse în spinare ca la hamali, de 

acțiunea compresivă a unei eschile osâse în fracturi, sait apăsarea unui 

cal exuberant, etc., etc. In afară de acestea, există o altă paralisie a 

radiului, care mult timp a fost considerată ca fiind sub dependința dia- 

tezei reumatice, saii a acţiunei directe a frigului. Pentru acesta Duchenne 

o şi numia paralisie radială a frigore. Panas însă în 1871 a arătat că me- 

canismul săi e cu totulaltul și anume: resultatul unei compresiunidirecte 

asupra nervului la..eșirea- sa- din șghiabul de torsiune. Este adevărat, dice 

Panas, acestă paralisie se observă în nisce condițiuni cari daă dreptul a o 

atribui acțiunei directe a frigului, căci iată cum se petrec lucrurile. Un
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om, fie trez sai beat, se culcă pe pămînt gol sati pe iarbă și adârme, 
Când se deşteptă, membrul superior e paralisat. Contrariă însă de ceia 
ce am fi tentaţi a crede, adică că umedela saii frigul a fost pus în joc, 
Panas dă o altă explicațiune: în timpul somnului, individul își formâză 
căpătâiul din membrul superior (drept), pe care își pune capul. Dar în 
acestă atitudine, faţa externă a brațului e pusă într'o rotație exagerată. 
Și precum dinsa e pusă pe pămînt, nervul se află comprimat între sol 
și presiunea capului. Dacă somnul e profund și dureză 3—4 ore, 
acestă compresiune e suficientă pentru ca la deșteptare paralisia să fie 
deja efectuată. Și probă pentru acesta este: I) că dacă ar fi acţiunea 
frigului, ar trebui ca paralisia să coprindă ambele membre, pe când 
dinsa nu se observă de cât pe unul din ele și în general pe membrul 
drept, care mai tot-d'a-una servă de căpătâi; II) că acestă paralisie se 
observă și când individul dârme în casă, în patul s&ă, cu condiție ca 
membrul să aibă aceiași atitudine. Relativ la acest punct Joffray în 
1884 a arătat un cas fârte demonstrativ. E vorba de un lucrător ce 
purta greutăți pe umăr. Dinsul pentru a-și asigura echilibrul, își încru- 
cişia brațele pe piept, iar cu mâna stângă fixa cu putere brațul drept 
Fi bine, individul fu cu "timpul coprins de paralisia radială a mem- 
brului drept, tocmai din causă că mâna stingă presa continuă pe fața sa 
externă, în punctul unde nervul radial eșia din șghiabul de torsiune. 
III. Dar proba cea mat evidentă pe care o dă Panas este că în acestă 
paralisie, mușchiul triceps ca Şi sensibilitatea zonelor inervate de ramurile 
radialului rEmân intacte. Causa este că aceste ramuri nasc d'asupra 
șghiabului de torsiune și deci paralisia nu coprinde de cât mușchii ante- 
brațului. fiind în legătură cu partea nervului comprimat. 

Diagnosticul diferențial cu patralisia saturnină se stabilesce prin a- 
ceia că în acestă din urmă, mușchiul lungul supinator e conservat. 
Paralisia nervului median și cubital e complect descrisă în vol. II, 

Farahsia nervului musculo-cutaniat. Prin distribuirea sa la mușchii 
coraco-brachial, biceps și brachialul anterior, va avea de efect suprimarea 
mișcărilor de flexiune a antebraţului pe braț, precum și mişcarea de 
Supinație, de dre-ce bicepsul nu e numai flexor, ci şi supinator al bra- 
țului. 

Faralisia marehiiă dantele. Inervat de una din ramurile plexului 
cervical, acest mușchiii plecând de la 1-—9 câstă prin nisce -digitațiuni, 
dă nascere la trei fășii: una supericră, se inseră la unghiul intern al 
omoplatului; alta medie, la marginea spinală a acestui os, iar cea de 
HI, la unghiul inferior al omoplatului. Acţiunea comună a acestor trei 
tendâne este de a duce omoplatul înainte, în afară Şi: în sus. 

Paralisia acestu! mușchi va da ca efect principal: unghiul inferior 
al omoplatului ca și marginea sa spinală vor rămâne sub influența
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mușchilor angular și romboid. Dar aceștia inserându-se pe de-o parte pe 

col6na vertebrală (parte din apofisele spin6se cervicale şi dorsale), iar pe 
da alta pe unghii și spină vom avea: marginea spinală proeminentă și 

trasă către colâna vertebrală, iar unghiul inferior ridicat în sus şi de- 

părtat de torace, așa că putem introduce chiar mâna sub el spre a 
explora fosa sub-scapulară. 

Faralisia trapezului. Muşchiul trapez este inervat din fire nervâse 

ce vin de la plexul cervical, precum şi din fibre ce aparțin ramurei 

externe a spinalului. 

Acest mușchi posedă trei inserțiuni : 

I) una superidră, care plecând de la protuberanța occipitală externă 

și linia curbă occipitală superidră merge la terțul extern a mărginei 
posteridre a claviculei. Acestă porțiune claviculară sai respiratorie are 
de efect, după Duchenne, de a înclina capul lateral, precum și a-i im- 
prima o mișcare de rotațiune întorcând barba și fața către partea opusă ; 

II) porţiunea medie merge de la marginea concavă a acromionului 
la buza externă și internă a spinei omoplatului. Acţiunea sa este o miș- 
care de ridicare a acromionului și consecutiv depărtarea unghiului in- 
ferior de linia mediană. Pe lîngă acesta produce Și ridicarea în masă a 
omoplatului, precum și lipirea puternică a acestuia de linia mediană 
(prin fibrele de la jumătatea internă a spinei). Acesta ne dă după 
Duchenne gestul despreţuitor (geste dedaigneux); 

III) porţiunea inferidră plecată de la cele 10 vertebre dorsale merge 
să se insereze pe marginea spinală a omoplatuiui. Acţiunea sa e de a 
lăsa în jos cu 1—2 c. m. unghiul inferior al omoplatului, precum și 
apropierea marginei spinale a acestui os de linia mediană. 

Contracțiunea energică a tutulor acestor porțiuni a trapezului este 
o ridicare în masă a omoplatului, o mișcare de rotațiune a unghiului 
intern, apropierea marginei spinale de linia mediană și intârcerea ca- 
pului înapoi și de partea opusă. 

In paralisia porțiunei medie saă acromiale, vom avea ca tip clinic 
că epoletul umărului va fi fârte mult lăsat în jos, unghiul s&i extern 
se va pogori, iar unghiul intern se va ridica, apropiindu-se de linia me- 
diană grație acţiunei angularului şi romboidului. 

Paralisia porțiunei medie va avea de efect căderea epoletului în 
jos, şi iarăși ridicarea unghiului inferior şi apropierea sa de linia me-- 
diană. 

Cât pentru paralisia fășiei superidre sai claviculare a trapezului,. 
acesta se observă mai rar din causa bogăției sale nervose. De aceia 
dinsa formeză după Duchenne 4/fipzam Morieus ; iar când se produce,
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atunci or-ce mișcare a epoletului în timpul inspirațiunei dispare, precum 
și inclinațiunea laterală a capului. 

Dacă paralisia trapezului e totală, atunci epoletu! pare ca cum ar 
voi să se deslipescă de trunchii ; membrul superior atârnă inert iar bol- 
navul simte tracțiuni durerâse datorite greutăţei membrului. 

Parahsia mușchilor votatori al umerului în afară (sub spinosul și 
micul rotund). Bolnavul nu pste să scrie din pricină că nu pâte înainta 
condeiul de la stânga la drepta dincolo de un interval de 4 5c.m. 
De aceia, bolnavul e nevoit pentru a termina rândul să tragă hârtia cu 
mâna opusă de la drepta spre stânga, aducându-o ast-fel în faţa con- 
deiului ce nu pâte progresa mai mult. 

In paralisia rotatorilor înăuntru (subscapularul) bolnavul nu pâte 
atinge cu brațul nici capul nici umărul din partea opusă. 

Dintre tâte aceste paralisii însă, aceia a nervului circonflex, sai 
mai bine dis paralisia deltoidului e cea mai importantă și cea mai des 
observată în chirurgie. 

Nervul circonflex e una din ramurile colaterale a plexului brachial 
şi din care iese dedesuptul claviculei. 

Acest nerv descinzând, se așeză în jurul gătului chirurgical al 
umărului și este imediat acoperit de fața posteridră a mușchiului del- 
toid pe care îl inerveză şi în care se termină. 

Din acestă situație anatomică resultă că, nervul circumflex pâte fi 
lezat atât în contusiunile forți ale epoletului cât mai ales în luxaţiile 
antero-interne sai fracturile superidre ale umărului. De aci posibilitatea 
de paralisie, ceia-ce și constitue una din cele mai redutabile complica- 
ţiuni a traumatismelor umă&rului. 

Th. Anger în 1874, bazat pe faptul că nervul circumflex trimite o 
ramură la partea posteridră și externă a mușchiului deltoid, recomandă 
că mai ales în casuri de luxaţie a umărului, să explorăm cu îngrijire 
sensibilitatea epoletului și a jumătăței superidre a umărului, care găsin- 
du-se micșorată, putem prevede paralisia deltoidului fie prin întinderea sati 
Chiar ruperea nervului circumflex. Cu modul acesta prevenind pe bol- 
nav, vom evita de a se pune acâstă complicaţie pe socotela chirurgului, 
susținendu-se că el a produs-o în momentul manipulației de reducere. 
Dar nervul circumfiex mai pâte fi comprimat saă atins de nevrită și prin 
inflamaţia bursei serâse ce se află la fața posteridră a deltoidului cu 
care dinsul e în contact. Duplay a arătat că inflamația acestei burse se- 
rose, care constitue afecțiunea numită peri-artrită scapulo-umerală, pâte 

fi însoțită de fenomene de paralisie şi atrofie a deltoldului. 
Paralisia deltoidului ni se manifestă cu tâte semnele unei luxaţii 

scapulo-umerale, varietatea sub-coracoidienă. In adevăr, acest mușchiti se
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înseră în sus pe jumătatea externă a claviculei, pe marginea convexă a 
acroiiionului şi pe marginea posteridră a spinei omoplatului, iar în jos 
pe fața externă a umărului la tiparul deltoidien. Dînsul este care dă 
forma rotundă a epoletului. Când dar el va fi paralisat saă atrofiat, atuncy 
porţiunea medie sati acromială se va turti, lăsând un gol între acromion 
și capul umeral, iar pe de altă parte capul umărului se va simți fârte 
ușor sub porțiunea sa internă sai claviculară. Dar acâsta va da o asemă- 
nare forte mare cu o luxaţie scapulo-umerală. Apoi, reamintindu-ne 
acțiunea deltoidului, individul nu va putea executa nici-o mișcare în 
umer înainte, în sus, în afară sat înapoi. Experiențele lui Duchenne 
de Boulogne ai demonstrat că, fășia medie sati acromială a deltoidului 
ridică direct umărul în sus și în afară, cea anteridră sai claviculară în 

"sus și înăuntru, iar cea postericră sai spinală înapoi și înăuntru. 
- Până aci, tâte paralisiile mușchilor ce am descris se găsesc în strănsă 

legătură cu leziunea nervului ce-i animă. Există însă o paralisie fârte 
curi6să ce atinge un grup de mușchi isolați și inervaţi fie-care de un 
nerv cu totul ceosebit. Acesta este paralisia lui Zb. Dinsa constă în 
paralisia mușchiului de//oid, biceps, brachialul anterior şi 4ugul Supinator ; 
deci avem de o dată leziunea unor nervi cu totul deosebiți : c/reum- 
fiezul, brachialul cutanat și vadialul. Dar tocmai acesta formeză partea 
obscură, căci aceşti nervi nu emerg din acelaș punct. Experiențele. fisio- 
logo-electrice însă arată că, puind un reofor la origina plexului brachial 
pe V și VI pereche cervicală, adică pe un punct situat d'asupra clavi- 
culei, se obține în mod manifest contracțiunea acestor patru mușchi. 
Acesta ar proba că nervii sus numiți ait o origină comună la începutul 
lor. Şi în adevăr, acestă paralisie nu se observă de cât în contusiuni 
aplicate d'asupra claviculei, sai în căderi pe umăr membrul fiind în 
adducție. În acest cas partea postero-externă a claviculei se ridică apro- 
piindu-se de colâna cervicală când apăsând pe rădăcina trunchiului 
brachiocefalic la rădăcina sa, produce paralisia mușchilor citați. 
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DIVZIUNEA IE. 

AFECŢIUNILE MEMBRELOR INFERIORE. 

CAP. 1. 

Bolele piciorului. 

$ I. Leziunile traumatice ale piciorului. 

Prin picior înţelegem partea cea mai extremă şi liberă a membru- 

lui inferior prin mijlocul căreia atingem solul și umblăm în condițiuni 

normale. 
Limitele acestui organ încep de la interlinia articulației tibiotar- 

siene până la virful degetelor. ! 
Piciorul posedă o față dorsală, una plantară, două mărgini, o basă 

şi un vârf. 

Aceste divisiuni anatomice servă pentru a precisa sediul unei afec- 

țiuni, dacă o plagă sai tumoră de exeniplu, este aședată pe partea 

plantară, dorsală, etc. 

În clinică piciorul se divide în două regiuni: una posteridră nu- 

mită tarso-metatarsienă și alta anteridră metarso-falangienă sai regiunea 

degetelor. 
Prima presintă ca importanță că fața sa superidră e forte slabă. Ea 

nu e formată de cât din piele și tendâne, fără nici un țesut gresos, 

ast-fel că la unii individi se pâte simţi și recunâsce aprâpe fie-care os al 

tarsului. De aci resultă că plăgile produse în acestă regiune se însoțesc de 

complicațiuni unele mai seri6se de cât altele, precum: secțiuni de ten- 

dâne, vase, nervi și chiar deschideri de articulații a 6selor tarsului. Afară 

de acesta, bogăţia vaselor limfatice și origina venelor safenă internă
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Şi externă pe marginele corespondente ale piciorului, formeză punctul de plecare a celor mat grave complicaţiuni a plăgilor, precum sunt limfangitele și flebitele. De aceia trebuesc luate măsuri severe de anti- sepsie spre a prevni asemenea complicațiuni, ce une-ori pot periclita însăși viața bolnavului. Nu tot ast-fel este cu fața plantară sai inferidră a regiunei tarso-metatarsiene. Aci, graţie unei îngroșări considerabile a pielei și presenţei unui țesut celulo-gresos fârte abondent și brâzdat de numerdse prelungiri celulo-fibrâse, organele aședate în adincime, cu grei pot fi atinse de corpii vulneranți. 
Cât privesce partea anteridră a piciorului, carc e representată prin degete, nu avem să ne oprim. Dinsa nu are importanță specială de cât aceia a interliniilor articulare cari privesc mai mult medicina operatore. 
Vom aminti că, din causa bogatelor rețele limfatice, vasculare și ner- vose constatăm o sensibilitate exagerată de care e prevădută întrega față plantară a piciorului, fără analogie în economie. Aprâpe tâte vasele lim- fatice de la picior se resolvă în ganglionii aflați în scobitura poplitee şi crurală. Deci în ori-ce plagă a piciorului nu trebue să uităm a explora ganglionii din acestă regiune. 
Mai nainte de a trece la studiul fie-cărei afecţiuni, vom insista asu- pra următorului punct : piciorul, începând de la interlinia articulației tibio- tarsiene, coprinde în interiorul s&ă și cele două maleole, ast-fel că frac- tura acestor 6se se va descri în acest capitol, iar nu în acela al gambei. 

$ II. Afecţiunile traumatice ale piciorului, 

Traumatismele piciorului sunt mai puţin frecuente. ca ale mâinei. Dându-se subțiimea Și laxitatea tegumentelor sale dorsale, vom avea fârte largi echimose în acestă regiune în cas de contusiuni. Pe faţa plantară, aderenţa și grosimea tegumentelor fac țesuturile mai puţin apte pentru desvoltarea acestui fenomen. 
In teză generală, traumatismele piciorului sunt apanagiul Gmenilor săraci cari umblă desculți. La ei în adevăr se observă plăgi prin înţe- pătură, tăetură, sdrobire, etc. Plăgile prin smulgere sunt mai rari, iar cele prin armă de foc mai frecuente. 
In privința conduitei contra corpilor străini, ne vom conduce în- 

tocmai cu cele stabilite la mână. Nu ne vom grăbi deci a procede ime- diat la extragerea lor, căci aceștia forte des se închisteză și devin to- lerabili organismului. Când însă corpul străin e cu totul superficial, atunci e forte ușor de extras. Expectaţia însă va fi regula, dar fiind tot- d'a-una gata a interveni când Supurația sai procesul inflamator se va declara. In acest cas vom lucra conform indicațiilor date de circumstanțe.
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Există o conduită specială cu privire la înț&păturile tălpei piciorului. 
Sunt în adevăr individi cari cer cu or ce preț a le scâte un ac saă 
alt corp ascuţit pe care îl cred înfipt în picior. Să nu cedăm de cât 
atunci când suntem pe deplin convinși de existența lucrului, adeverită 
prin o durere fixă, tot-d'a-una în acelaș punct și imposibilitate în mers. 
Tillaux mărturisesce că, neputând resista stăruințelor unui bolnav, care 
pretindea că umblând cu picidrele desculțe pe marginea măreiavea un 
corp str&in în talpa piciorului rămas în urma unei înțepături, a făcut o 
încisiune în locul dureros și forte limitat, dar fără să găsescă absolut 
nimic. Dînsul ne mai previne că sensațiunea ce ne procură stiletul în 
momentul exploraţiunei și care ne-ar face a crede în existența unui corp 
străin e falșă; dînsa se datoresce despărțiturilor fibrâse cari circumscriă 
insule de grăsime. Prin radiografie ne vom asigura și mai bine de exis- 
tența corpului străin. In ce privesce emoragia care e produsă de arterele 
plantare, pericolul nu e așa mare ca la mână, căci tot-d'a-una prin tam- 
ponare și compresie directă o putem opri, fără a recurge la legături 
emostatice la distanță ca la membrul superior. Vom fi însă forte severi 
în precauțiunile antiseptice pentru tratarea traumatismelor piciorului. 
Dându-se bogăţia limfaticelor și rățelelor ven6se, traumele pot aduce com- 
plicațiuni de limfangite difuse și flebite, putând compromite viaţa indi- 
vidilor, mai ales când există diateza diabetică, alcoolică, etc. Acest 
lucru se observă chiar și în urma bătăturilor sai inflamaţiunei bursei 
ser6se metatarso-falangienă a degetului mare. Dar de acestea am vorbit 
pe larg în volumul II. 

Să nu uităm că plăgile degetelor de la picidre forte adesea se 
complică de tetanos; deci rigurositatea antisepsiei nici-o-dată nu va fi 
mai mult de cât trebue. 

Intre afecțiunile provenite în urma unei contusiuni prelungite şi 
des repetată, există una asupra căria atențiunea a fost atrasă de Desprăs. 
Acesta este coutusiunea cronică a căleâiuiui. Dinsa se observă în spe- 
cial la Gmeni cu piciorul prea arcat și la cei cu profesia de a sta mereti 
în picidre, ca chelneri, tipograti, soldați, etc. Se mai observă la cei cari 
umblă desculți sati și la Gmeni avnți cari însă din cochetărie pârtă încăl- 
țăminte cu talpa subțire și tocul înalt. Leziunea constă în atrofia şi chiar 
„dispariţia țesutului gresos aflat în dreptul tuberosităților calcaneului. 

Resultatul este o durere vie, sensație de căldură și arsură, dar fără 
fenomene inflamatorii ; avem apoi imposibilitate de a mai putea umbla. 
Se admite drept cause predisposante diateza reumatică, saă o igromă 
desvoltată în bursa sub-calcaneenă. Une-ori în urma acestei contusiuni 
cronice putem observa un morb perforant al călcâiului. 

Tratamentul constă în repaus şi confecționarea unei încălțăminte
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speciale având talpa grâsă și un așternut elastic la călcâiii.  Afecțiunea 
însă adesea recidiveză. Acesta de multe ori silesce pe bolnav a-și schimba 
profesiunea. 

Traumatismele gâtului piciorului sunt mult mai seridse ca cele 
precedente, căci dinsele se pot complica de deschiderea articulației tibio- 
tarsiene. Pe lingă acesta, presenţa arterei pedidse și a tendânelor, dati 
nascere la complicațiuni speciale mai ales când e vorba de secțiunea 
sai ruperea tendonului lui Achil. Contra acestui accident ne vom con- 
forma cu cele ce am stabilit în vol. II la capitolul leziuni tendin6se. 1) 

O altă afecțiune particulară în acestă regiune este luxaţiunea ten- 
d6nelor lungilor perinieri laterali și a tibialului posterior. Primul cas de 
luxație a peronierilor se datoresce lui Monteggia în 1803, survenit la 
un om în timpul unui dans (joc). Fârte rară prin acţiunea directă a 
unui traumatism aplicat pe maleole, luxaţia peronierilor se produce tot- 
d'a-una pe cale indirectă, precum e o contracție violentă a mușchilor piciorul 
fiind dirigiat în abducţie saă adducție, ca în momentul unei căderi, a 
unui salt, entorsă, fractură, etc. Dar pentru acesta se cere o predispo- 
siție, ce constă într'o ridicătură formată de peronieri înapoiul maleolei 
externe. 

Semnul patognomonic, pe lingă durere violentă, sentimentul de 
arsură și o largă echimosă, este presența înaintea maleolei externe a 
dou cordâne rotunde ce alunecă sub deget represintănd tendânele, iar 
înapoiul maliolei un gol, care e locul ocupat anterior de tendâne. 

Luxaţia isolată nu se observă de cât pentru lungul peronier; cel 
scurt nu se luxeză nici-o-dată singur. In general însă sunt ambii cari 
se lux6ză. 

Luxaţia incomplectă admisă numai de Demarquay se atribue une 
relaxări a tecei tendinâse consecutivă unor repetate entorse anteridre. 

Reducerea une-ori e fârte ușcră; alte dăți însă imposibilă, sai 
recidiveză cu cea mai mare înlesnire. Demarquay recomandă flexiunea 
piciorului pe gambă, pe când Jarjavay extensiunea ca înlesnind mai ușor 
impingerea tendânelor de dinainte înapoi. După reducere însă, piciorul 
va fi pus în flexiune. In casuri rebele, unde reducerea nu se pote ob- 
ține prin simple manipulări sai procedeii de blăndețe, putem recurge 
d'adreptul la deschiderea antiseptică a pielei, la punerea în evidență a 
tendânelor luxate, la reducerea și chiar fixarea tecei de părțile adjacente. 
Lannelongue întrun cas de recidivă rebelă, a tăiat un lamboii periostic 
în dreptul maleolei externe pe care resfrăngându-l înapoi Pa suturat cu 
tâca fibrâsă ruptă. 

1) Vol. îl, pag. 332—352,
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$ III. Afecţiunile inflamatorii şi turburările de nutrițiune 

ale piciorului. 

Piciorul ne oferă întocmai aceleași varietăți de abcese ca și mâna. 
Ast-fel putem observa pe faţa dorsală a degetelor şi metatarselor des- 

voltare de mici furuncule, iar pe talpă abcese sub-epidermice, supra şi 

sub-aponevrotice, oferindu-ne aceiaș resoluţie și recunoscând aceleaşi 

cause ca cele ale mâinei. Reua încălțăminte, rosăturile, bătăturile, mur- 

dăria, un mers prelungit, etc., formeză causa specială a acestor afecțiuni. 

Tâte bursele saă pungile serâse ale piciorului, cari de alt-fel sunt fârte 
numerdse ca stare normală, accidentală, sai profesională, se pot inflama. 

Acestă bursită adesea se însoţesce de limfangite sati celulită difusă cu 
consecinţele lor cunoscute. Dintre tâte, bursa retrocalcaneenă e sediul 

de predilecție al inflamaţiilor reumatice, mai ales a celor de natură ble- 

fapta în 

  

Fig. 146. — Hallux valgus (personală). 

noragică. Acesta a fost menționată deja de Swediaur și bine studiată 
de Fournier. In serviciul acestuia, când 'mi complectam studiele la Paris, 
am v&dut un cas din cele mai tipice. Caracterile sunt proprii or-cărei a- 
fecțiuni de acestă natură. ce deja am descris în vol. IL. 1) 

Mai tâte punctele talpei pot deveni sediul abceselor. Locul de pre- 

1) Vol. 11, pag. 369—376. 
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dilecţie însă este bursa serâsă din dreptul articulației metatarso-falan- 
şgiene ce se desvoltă sub clasicele bătături, ce aprâpe fie-care om posedă. 

Halina Valgus Este o crescere demăsurată de volum a extremi- 
tăței anteridre a primului metatarsien. Acesta produce o deformaţie pro- 
nunțată a degetelui, respingendu-l înăuntru și d'asupra celor-l'alte. Contra 
ei nu e aprâpe nimic de făcut, afară numai de amputaţia degetului. Cu 
tâte acestea, întrun cas de asemenea natură am făcut resecţia acestei 
excrescențe os6se. Cu tâtă grija ce am pus, totuși articulaţia s'a deschis 
întro mică întindere. Accidentul n'a avut nici o consecință rea, căci 
bolnava s'a vindecat întrun mod perfect. fără să fi pus nici un tub în 
plagă. Fig. 146 arată un model de Hallux Valgus. 

O varietate de abces ce se observă destul de rar, este aceia a căl- 
câiului. Mărturisesc că în lunga mea practică o singură dată am dat peste 
un asemenea abces, la un personagiui destul de cunoscut d-nul Toma Ţacii. 
Din causa genei ce-i aducea încălțimintea, dînsul fu cuprins de o durere 
drept la vîrful călcâiului. In 4—5 dile durerea devenise așa de violentă, 
în cât era imposibil cea” mai ușdră atingere. O agitaţie mare unită cu 
un frison, o durere fixă mai ales întrun punct, ma făcut a susține un 
abces, de și nu exista absolut cea mai mică roșiață şi nică chiar tume- 
facție manifestă. Fără a aștepta mai mult, am întrodus profund un virf 
de Paquelin roșit, practicând trei înțepături la mici distanțe. In momen- 
tul operației, abia dacă ai eșit câte-va picături de puroiă fârte gros, 
sanguinolent și amestecat cu detritus. In dilele următâre însă, la cea mai 
ușdră presiune eșia prin câte trele găuri. In 8 dile bolnavul a fost 
vindecat. Recomand în special acest mod de a trata, căci incisia cu bistu- 
riul ar produce o cicatriță, care fiind presată prin greutatea corpului, 
ar fi capabilă să se ulcereze și să fie un punct continuu de dureri Şi 
recidivă. 

Abcesele din mijlocul tâlpei piciorului se însoțesc ca și ale mâinei 
de un edem fârte mare al feţei dorsale, grație laxităței țesuturilor. 
Acesta ne ar face a crede că aci e leziunea, pe când în realitate dînsa 
e cu totul opusă. 

$ IV. Ulcer pertorant al piciorului. 

Există de sigur mai multe varietăți de ulceraţiuni pe picior de cause 
Și naturi deosebite. | 

Nu ne vom opri asupra micelor escoriații și ulcere cronice venite 
în urma contuziunilor, arsurilor și congelațiilor, căci nu aă nimic de 
special, în afară de cele descrise în chestiunile generale, coprinse în
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vol. |. Antecedentele bolnavului și starea locală ne arată imediat causa 
şi deci punerea ușră a diagnosticului. 

Iarăşi putem observa pe talpă, fața dorsală și degete ulcerațiuni 
maligne, de natură epitelială sai cancerosă. Dar acestea, prin aspectul 

lor clasic de ulcere în formă de ciupercă, cu suprafața fong6să, cu măr- 

ginele resfrînte în afară, cu secrețiunea aceia murdară proprie ichorului, 

şi prin singerarea sa la cea mai mică atingere, nu ai trebuință de nic 

o sforțare în a le descri. Ele se impun prin ele însuși, așa că diagno- 
sticul se stabilesce de zzsz, mai ales când vom lua în considerare du- 

rerile pungitive, prinderea ganglionilor mergând chiar până la cei cru- 

rali și în fine slăbirea și cachectisarea individului. Ce să mai dicem de 
ulceraţiile spaţiurilor interdigitale, cari ori cât și-ar modifica aspectul, 

totuși lesne pot fi recunoscute ca aparținând manifestaţiilor sifilitice se- 

cundare numite ragade? Dar ulceraţiile scrofuldse, nu se recuuosc în 

destul prin aspectul lor atonic, fundul msle şi fongos, iar marginele sub- 

țiră și deslipite? O coldre specială de șuncă afumată, un fund ferm și 

crateriform cu mărginele tăiate drept, iar unc-ori râse ca cum ar fi 

mâncate de ș6reci, constitue tot atâtea semne clasice ce ne oferă ulce- 
raţiunile sifilitice terțiare. 

Relativ la manifestațiunile sifilitice pe talpa piciorului, am avut oca- 
siunea să observ un cas cu totul particular. Este vorba de o tînără 

femee care a intrat în serviciul mei, din causa unor dureri: atroce şi 

insuportabile ce-i procura regiunea plantară a piciorului şi anume, por- 

țiunea corespondentă din jurul rădăcinei micului deget. Examinată cu 

deamănuntul se observa câte-va ridicături sub piele ca gămălia de 

ac, iar printre ele porțiuni cicatrisate avend forma serpiginâsă. Du- 

rerile ce provoca acestă regiune la cea mai mică atingere erati colo- 

sale, căci bolnava săria din pat. De alt-fel dinsa era întrun continuă 

plins, și mai ales nGptea nu putea închide ochii de dureri. La început 

am credut că aveam a face cu un morb perforant, cu leziuni trofo-nevro- 

tice, admițând chiar posibilitatea unor mici nevrâme, luând în conside- 

raţie că bolnava era muncitore ordinară. Tot ce am întrebuințat a fost za- 

daric, căci nici injecţiile de morfină nu calmat durerile. Atunci, luând 

în considerație că durerile erati mai exagerate nptea, iar pe de altă 

parte că printre aceste mici tumori ca alicele eraiă cicatrice serpiginâse, 

am susținut că pote fi vorba de tubercule cutanate sifilitice. Am apli- 

cat local un emplastru de Vigo, iar la interior iodur de potasium. Ime- 

diat sa simțit o ameliorare manifestă, iar după 8 dile bolnava a eșit 

complect vindecată, dispărându-i nu numai durerile spontanate, dar și cele 

provocate, căci prin presiune nu se determina nici cea mai mică urmă
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de durere. Dăm aci fig. 147 unde se pâte constata acest cas de o ex- 
tremă raritate. 

Trebue re să mai descrim acea afecțiune bizară şi exotică, ce 
aprope nu se vede în țările nâstre. numită apa? 

La rădăcina degetelor, in special al V-lea, apâre un inel constric- 
tor de natură epidermică, care prin ulcerația progresivă ce determină, 
ajunge până la centrul degetelui, pe care în cele din urmă finesce prin. 
a-l amputa. lată ainhum în esența sa. 

  

Fig. 147. — Tubercule sifilitice cutanate ale tălpei piciorului (personală). 

In fine, ulceraţiile și amputaţiile spontanate, dependinte de lepra 
anastesică sati elefantiasul grecesc precum și lupusul tuberculos iarăși nu 
trebuesc uitate. Dar descrierea lor nu ne va opri, pe de o parte că nu 
intră în cadrul chirurgiei propriii disă, iar pe de alta că primele ai multă 
asemânare în Evoluție cu panarițiul analgesic deja descris. 

Ne rămâne acum o ulcerație cu totul particulară, asupra căria ne 
impunem a insista nu atât din punctul de vedere patologic, cât din acela 
al patogeniei sale. | 

Acestă ulceraţie, din causa tendinței sale _iresistibile de a înainta 
în protundiune, sa numit ulcerație sati b6lă perforantă. Termenul cla- 
sic este 747 perforaut sa morb perforant. 

.
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lată în câte-va linii caracterile sale clinice: pe unul din cei trei 

stâlpi ai piciorului, adică pe călcâii, pe faţa plantară a primului sai al 

cincelea metatarsien, apare o placă ulcerată, având o bază tare, iar măr- 

ginele mult mai ridicate de nivelul stă. Fundul acestei ulceraţii, de un 
aspect sui generis, roșu brun, fongos dar uscat, ne oferă un orificii 
crateriform. Prin acest orificiii, cu cea mai mare înlesnire şi spre extrema 

n6stră surprindere, putem întroduce un stilet, asupra căruia fără a exer- 

cita cea mai mică presiune, pătrundem prin părțile moi și 6se cu o 

ușurință extra-ordinară. Ba ce e mai mult, stiletul trece căte-o-dată prin 

tâtă grosimea piciorului, ajungend până sub pielea feței sale dorsale. 

Și în mijlocul acestor destrucțiuni colosale, bolnavul nu numai că 

nu simte nici o durere la or-ce exploraţie, dar chiar părţile de prin pre- 

jur sunt într'o complectă anestesie, aşa că putem fără nici o fiică să 

înfigem ace la cele mai mari adîncimi, fără că bolnavul să aibă cea mai 

mică consciință de cele ce se petrec. 

„. Neapărat, ca în ori-ce bâlă și prin urmare şi aci, pot exista unele 

complicaţii ce pot schimba caracterile clasice, făcând regiunea mai du- 

rer6să, ulceraţia însoțindu-se de secrețiuni purulente, etc., etc., dar acestea 

sunt epifenome datorite fie unei limfangite, unui flegmon, sai alte acci- 

dente inflamatorii. Dar încă o dată, caracterile patognomonice ce am 

descris rămân inalterabile în morbul perforant: cronicitatea, analgesia, 

tenacitatea la vindecare, tendinţa la distingere și recidivă, sunt bazele 

solide ale afecțiunei nâstre. Acestă bolă întrevăzută de Cloquet, Du- 

puytren și Boyer, a fost pentru prima Gră descrisă de Nelaton în 1852 

sub numele de î6/ă singulară a dselor piciorului, iar mai târzii de 
Marjolin sub acela de z/cer verucos. Leplat în 1855 stabilesce numele 
r&mas clasic de ma/ perforant. 

Care e patogenia acestei afecțiuni ? 

Există trei teorii: mecanică, vasculară şi nervosă. 

1). Zeoria mecanică. Este prima care s'a invocat de însuși Leplat. 

In urma unei presiuni continue, a şederei mult timp în picidre, a unui 

mers prelungit, etc. se desvoltă o îngroșare a epidermului în unul din 

punctele ștălpului piciorului. Acâstă îngroșare se transformă în bătătură 

care și mai mult va comprima părțile subjacinte. Cu timpul și în mod 

fatal va eși o alteraţie a țesutului care în urma vicierei nutrițiunei sale 

se va necrosa, se va ulcera. Acestă ulceraţie, de sigur va fi cu atât mai 

rebelă cu cât compresiunea și indurația vor fi fost mai veche. 

Proba este, că acâstă afecțiune formeză apanagiul 6menilor săraci 

cari pârtă încălțăminte prâstă, sai umblă: mult pe jos și cu picidrele 

desculțe. 

Modul. acesta de a. vedea . este . îmbrățișat de -Mărjălin și Sedillot,



368 

  

EX nu văd în morbul perforant de cât o simplă ulcerațiune desvoltată sub influența unei presiuni. 
Velpeau şi Gosselin atribue bela unei inflamații supurative a bursei serdse ce tot-d'a-una se găsesce sub or-ce bătătură. Pentru acâsta îi şi daii numele de dermo sinovită ulterosă. 
Dar nimeni nu a apărat cu o mai mare căldură acestă teorie me- canică a morbului perforant ca Tillaux. Și pentru a respunde la tâte punctele teoriei nervâse, ce vom desvolta, dînsul se întrebă : Pentru ce morbul perforat mai tot-d'a-una e unic atunci când turburările trofice nervâse presintă manifestațiuni multiple ? pentru ce ulceraţia ocupă talpa piciorului și părțile sale ce sunt Supuse presiunei, atunci când ulcera- țiile nervâse ocupă degetele, marginea unghiilor şi chiar fața dorsală a piciorului ? pentru ce în fine bola e tot-d'a-una precedată de 0, bătătură, pe când alte ulceraţii nervâse n'aă trebuință de acest factor? 
Morbul perforant deci e sub dependința directă a unei presiuni, care lucreză comprimând țesuturile. Dînsa se desvoltă sub influenţa unor contusiuni repetate şi la individii ce umblă mult; la aceia al căror picior presintă o conformaţie vici6să fie congenitală sai dobândită în urma slăbirei unor grupe musculare. Când de exemplu mușchii pero nieri vor fi slăbiți, piciorul va fi tras înăuntru de gambierul anterior și posterior; individul mergând atunci pe marginea externă a piciorului, aci se va transmite greutatea corpului, aci contusia va fi continuă Și prin ur- mare aci sub al V metatarsien bătătura se va forma, iar după dinsa morbul perfect. Când din contră gambierii vor fi mai slabi, fenomene nverse se vor produce, și atunci morbul perforat va fi în partea internă a piciorului, sub primul metatarsien. Dacă acum ne închipuim o slăbire a mușchilor extensori, atunci flexorii vor predomina. Atitudinea picio- rului va lua forma numită echinism. Individul va călca pe capetele me- tatarsienilor, și prin urmare pe unul din ei se va produce contusiunea cronică și deci pe unul din ei se va desvolta morbul perforant. Și tot ast-fel raționând și închipuindu-ne o slăbire a flexorilor în special a ge- menilor și solear, atunci neapărat individul va călca mai mult pe călcâit, şi deci în acestă regiune vom avea bâla ce descrim. Și probă de acest lucru ar fi ca sub influența repausului și a îngrijirilor igienice răul ar dispare. 

Il). Zeoria vasculară. Cel dintâi e Dolbeau care prin piese sfig- mografice demonstrative a arătat că, morbul perforant depinde de o al- terațiune vasculară, de un aterom. Pean la rândul s&ă sprijină acestă teorie care nu pâte fi de cât fârte rațională și științifică. Necrosa mo- leculară nu pâte mai ușor să se producă de cât prin astuparea unui vas arterial, printrun aterom, care determinând întreruperea lichidului
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nutritiv, în mod fatal va produce mârtea ţesuturilor, manifestându-se 

prin ulceraţii distructive și rebele. N'am arătat în volum 1 influența ne- 
fastă a arteritelor și ateromului în producerea gangrenei, chiar a unui 
membru întreg ? Arterio-sclerosa bine studiată de H. Martin (vezi vol. 

]) ne explică în mod perfect morbul perforant pe acestă cale. Iar faptul 

că nu toţi ateromatoşii ati mal perforant, acâsta nu distruge întru nimic 

teoria vasculară, precum nică faptul că un individ cu varice mari ampu- 

lare n'are ulcer cronic al gambei. Am arătat în adevăr, în volumul [ 
„opinia n6stră în acâstă privință legându-o nu cu starea varicâsă a ve- 
nelor ci cu modul de a fi al țesutului. 1) Ei bine acelașlucru putem in- 
voca și aci, că morbul perforant ca și ulcerul cronic, pâte să nu fie sub 
dependinţa leziunilor vaselor mari, ci sub aceia a capilarelor. Acestea 

“turbură nutrițiunea intimă a țesuturilor mai mult şi pe o scară mai în- 
tinsă, de cât obstrucțiunea unei singure artere. 

III). Zeoria mervosă. Estlander cel dintâi în 1871, apoi Poncet în 
1872, ridicară chestiunea leziunilor nervâse ca patogenie în desvoltarea 
morbului perforant. Duplay și Morat însă se ocupară mai în deosebi 
cu acest studii, căutând a proba că morbul perforant e în strânsă legă- 
tură cu o leziune degenerativă a nervilor regiunei. 

Teoria nervâsă a reușit să se impună celor-l'alte şi să fie admisă 
mai de toți autorii, formând teoria modernă a morbului perforant. In 
adevăr, mai multe observațiuni aă arătat că acestă bâlă apare atât în 
urma leziunilor nervâse periferice cât și centrale. Ast-fel Bouilly și Ma- 
thieu at dat o observaţiune de aparițiunea morbului perforant în urma 
secțiunei sciaticului pentru o tumoră sarcomatâsă a acestui nerv. Alți 
autori între cari Ball ai arătat că morbul perforant servă ca un semn 
precursor ataxiei locomotrice. Dinsul însoțesce în mod constant tabesul 
în peri6da sa confirmată, când apar durerile fulgerante, sai chiar în para- 
lisia complectă. Sunt iarăși casuri în afară de or ce îndoială, că morbul 
perforant e în legătură cu compresiunea măduvei spinărei ca în morbul 
lui Pott, sai concomitent cu o paralisie generală progresivă. Dar ce este 
mai important, e faptul că morbul perforant se datoresce unor intoxicații 
generale ca diabetul, alcoolismul, etc. In ceia-ce mă privesce, am ob- 
servat un cas tipic de acâstă natură pe un nenorocit coleg al mei, co- 
prins de pasiunea alcoolică. Dinsul a contractat un morb perforant al 
feţei dorsale a marelui deget al piciorului care a necesitat amputația 
acestui organ. După un an, nenorocitul abia.în etate de 33 ant a sucom- 
bat victimă viciului săă. Era un bun profesor şi autor. (T. 1.). 

Mumai încape îndoială, că și sifilisul pote produce acelaș efect, 

  

1) Vol. I, pag. 33—68. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 24
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dar observâţie în acestă privință nu posed. și nici o găsesc menţionată 

în autori. Ii or ce cas, intoxicațiunile generale capabile a da nevrite 
periferice se consideră câ o causă a morbului perforant. 

Deci teoria nervâsă are și ea baze destul de solide. Ba ce e mat 

mult, numai prin ea ne putem explica morbul perforait desvoltat în 

regiuni unde nu se pâte invoca presiuni sai bătături, cum este fața 

dorsală a piciorului, fața palmară a mâinei, etc.. etc, 

Este adevărat că fie-care din aceste teorii își pâte avea aplicați- 

unea în anumite casuri, fără cu tâte acestea nici una din ele să îmbră- 
țișeze caracterile generali. 

De aceia vedem că în producerea acestei bâle, concură de o dată 

mai mulți factori: compresiuni, aterome, leziuni nervâse, etc. Acâsta ne 

obligă a recuige la o teorie mixtă, susținută de: Nicâise, căci numai 

prin ea ne putem explica fenomenul ce une-ori se incorporă de mari ob- 

scurități. Deși nu ar mai fie trebuință a aduce noi probe în favârea teo- 

riei nervose, totuși nu ne putem abține de a nu da în câte-va cuvinte 

următdrea observație a unui individ, ce am tratat în sanatoriul meii de 
un morb perforant al rădăcinei plantare a degetului mare de la piciorul 

drept. Bolnavul nu numai că se afla în perisda confirmată de tabes, dar 

a fost examinat în Viena și Paris de medici speciali cari Pati trimis în 
țară cu acest diagnostic. 

Bolnavul în prada durerilor fulgerante în gambe și a crizelor gas- 

trice, totuşi n'a simţit absolut nimic când i-am făcut o largă deschidere în 

cruce cu bisturiul, practicând și o profundă răzuire cu lingura Volk- 

mann, prin care am ridicat mai multe părticele de os necrosat din me- 

tatars și falange, articulația fiind deja distrusă. Resultatul acestui cas a 

avut o terminăţiune favorabilă, bolnavul vindecându-se cu o repeziciune 

neașteptată, căci după 15 dile totul era cicatrisat. După 8 luni însă 
ulcerul a recidivat, 

Din cele ce preced lesne putem deduce prognosticul acestei bâle, 

care adesea exaspereză pe bolnav și chirurg prin tenacitatea şi recidi- 

vele sale. Şi lucru și mai desesperant e faptul, că morbul perforant apare 

chiar în bont, după ce am făcut amputația membrului. Cu tâte acestea, 

repausul, igiena, combaterea diatezelor, răzuirea fongosităților, cauteri- 

sările și chiar amputaţia, ne ajută a triumfa contra acestei plicticâse și 
de tea natură bâlă. 

Sa propus de Chipault în 1894 secțiunea nervilor periferici, fie 

plantar, intern, sai extern. Dar resultatele nu sunt în Stare a ne încu- 
ragia în acestă înterprindere. De alt-fel modul săi: de acțiune este ana- 
log au cel descris în vol. I la ulcer cronic. 

Dr. Bărdescu a practicat elengațiunea nervului colateral plantar



371 

întern al marelui deget inapoiul capului metatarsien. Resultatul a fost 
satisfăcător. Trebue însă adăogat că tratamentul a fost mixt de Gre-ce 
autorul a răzuit profund ulcerul și extremitățile cariate ale Gselor. 

$ V. Inflamațiunile 6selor şi artritele piciorului. 

In afară de osteitele acute venite în urma unor violențe, trauma- 
tisme sai fracturi, putem observa — și acâsta e mai important — in- 

flamaţii în sche'etul piciorului, datorite unei osteomielite ce se pâte sta- 

bili atât în 6sele tarsului cât și ale matatarsului. Dar dintre tâte, osteo- 

mielita calcaneului, atât prin frecuența și evoluţia sa clinică, merită o 

mențiune specială. In adevăr, procesul inflamator este une-ori așa de 

difus, că întregul os pâte fi isbit de necrosă, transformându-se în tota- 

Jilatea sa intrun enorm secuestru, plutind într'o bac de puroi. Dar alte 

dăți, inflamaţia nu e așa de intensă; dinsa se desvoltă în centrul chiar al 

osului, și atunci numai o porțiune din el se necrozeză. Resultatul este un 

secuestru înconjurat din tote părțile de niște păreți tari și resistenți, gra- 

ţie unei osteite condensate. Acâsta a şi motivăt o numire specială dată 

acestei afecțiuni, numindu-se zeczrosă centrală a calcaneului. Dar cu tim- 

pul, acâstă necroză nu întărdie a-și trăda existența în afară prin apari- 

țiunea unui orificiă fistulos, aședat pe unul din punctele suprafeței căl- 
câiului, dând eşire unui lichid puruios. Câte o dată secuestrul ocupă fața 

internă a calcaneului. Albert a extras un asemenea secuestru, având di- 

mensiunile unei alune. Fergusson a făcut extracțiunea unui secuestru, 
coprindend t6tă partea posteridră a călcâiului și aflat într'o câjă osifi- 

cată. In fine, une-ori există două cuiburi de mărimea unor alune, con- 

ținând fie-care câte-un secuestru și comunicând între ele printrun larg 

și scurt canal. 

In teză generală şi în mod aprope absolut, or-ce fistulă în regiunea 
călcâiului denotă la sigur o leziune os6să. Importanţa este a stabili dacă 
e vorbă de o leziune tubercul6să saă inflamatorie acută, cu alte cuvinte 

dacă avem a face cu o carie saii necrosă. Și lesne înțelegem de ce tre- 
bue să ne fixăm bine asupra acestui punct. In adevăr, caria este repre- 
sentantul tuberculosei, și ast-fel fiind, procesul morbid nu va fi limitat, 
ci infiltrat în diferite puncte ale osului. Necrosa e representantul osteo- 
mielitei; ea ne arătă o leziune limitată, restul osuluifiind perfect sănătos. 

Deci prognosticul acestor două afecțiuni e departe unul de altul, atât 
dacă bâla e lăsată la mersul s&i natural precum şi în casul de amvoi 
să intervenim. În necrosă e de ajuns să incisăm strat cu strat părțile 
moi până vom ajunge pe secuestru; totul e terminat o dată acesta 

scos afară. În carie lucrul e mult mai grav: necunoscând limitele
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leziunei, vom fi forțați a ridica cel puțin întregul os, dacă nu chiar 
mai multe de odată, spre a' preveni recidiva. E | 

Dar cum putem ajunge la cunâscerea exactă a necrosei și a ca- 
riei calcaneului? Diagnosticul diferenţial se bazâză pe exploraţia directă 
și antecedentele bolnavului. Un stilet introdus în orficiul fistulos va da 
de un corp tare, resistent, sunător la percuție și fără a'i permite mat 
mult a înainta, dacă va fi vorbă deo necrosă; din contra, dinsul va 
străbate cu cea mai mare înlesnire, ne va da sensația unei părăituri 
rezultând din ruperea trabeculelor oscse, ele însăși consecința unei osteite 
rarefiante, iar puroiul secretat va conține pulberea os6să caracteristică 
cariei, ceia-ce în necrosă nu avem nimic din tâte acestea. 

Necrosa a fost tot-d'a-una precedată de fenomene inflamatorii, bol- 
navul a simţit dureri vii în călcâiă ; dar acestea trecând, dinsul a rămas cu sănătatea intactă și chiar cu funcțiunile piciorului conservate. Secuestrul 
se pote închista ca și un proectil, rămănend pentru tot-d'a-una ascuns, sai nedând nascere la fistule decât forte tărdii. Acesta tocmai întu- necă une-ori diagnosticul, bolnavul ne mai aducându-și aminte de infia- mația acută și durerile ce a suferit. | 

Caria de și lentă în evoluția sa, este însă precedată și continuu însoțită de dureri. Ele pun pe bolnav în imposibilitate de a merge, sai nu-i permite de cât un mers mărginit. Caria nu întărdie a ne trăda tul- 
pina la care aparține, a ne arăta în splendârea sa tuberculosa locală și starea cachectică și consumptivă determinată de bacilul lui Koch. 

Ca excepțiune, Albert a observat un cas de condrom al călcâiu- 
lui. La un om de etate înaintată,dice autorul, călcâiul era umflat și dur. 
După violente dureri două abcese s'a deschis; pielea era cu totul roșie împrejur. Sonda străbătea adinc, fără a întâlni nici suprafață dură, nici 
suprafață mâle, dar țesuturi tari și netede. Lichidul care curgea, nu era. 
puroi, ci un mucus clar; păreții fistulei erai tari. Cu tâtă oposițiunea tutulor asistenţilor, dice Albert, am diagnosticat un chondrom. Când amputaţia a fost făcută, diagnosticul a fost confirmat. Călcâiul întreg era transformat întrun superb cartilagiii neted, albastru deschis. 

Artritele piciorului. Lăsând la o parte artritele acute traumatice, inflamatorii pure, de natură reumatică, blenoragică, saă în urria febre- lor generale, ne vom opri asupra artritelor cronice. Ele fiind tot-d'a- una sub dependința tuberculosei, sunt singurile cari fac parte directă. din domeniul chirurgical. 
__ Numerâsele 6se ce compun piciorul, micul lor volum precum și contactul intim ce există între ele, ne fac a prevede marea extensiune: a bacilului de la un punct la altul. E destul în adevtr ca un singur.
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os să fie coprins de tuberculosă, pentru ca prin el întregul picior să se 

infecteze, întregul schelet să se distrugă. 

Un mic exemplu: Să presupunem o tuberculosă a scafoidului, Si- 

noviala articulară a acestui os fiind comună cu aceia a celor trei cunei- 

forme, bla cu multă înlesnire se va întinde și asupra lor; ba chiar 

bacilii pot forte ușor să trecă înainte copleșind articulațiile metatarsiene. 

Dacă acum răul ar începe prin astragal, dinsul nu va întârzia să comu- 

nice leziunile tubercul6se la 6sele gâtului picisrului, atât din causa celui mai 
intim contact ce are cu ele, cât și a deselor frecături ce se fac pe suprafața 

lor. Și tot ast-fel se va întîmpla cu or care din 6sele piciorului, căci 

tâte sunt prea strâns legate între ele și articulațiile ce formeză, constitue 

tot atâtea trăsuri de unire, tot atâtea punți, pentru ca bacilul să trecă 

de la un os la altul străbătând articulația ce le separă. 

Nimeni n'a descris în mod mai clar și magistral resultatul funest 

al acestei disposiții anatomice a 6selor piciorului relativ la tuberculosă, 

ca Bonnet din Lyon. 

Osele, zice acest autor, sunt aşa de mici, iar” “articulațiile așa de 

apropiate și numerbse, că e forte grei a deosebi. în timpul vieţei dacă 

tuberculosa e stabilită în 6se saii articulaţii , și adesea.chiar după morte, 

Ssele și părțile moi fiind de o dată atinse, încă nu putem fi siguri a 

spune prin care din ele răul a început mai întâi. 

De aci introducerea cuvântului de osteo-artrite pentru a se arăta 

participarea simultanată atât a 6selor proprii zise cât și a articulaţiilor, 

când procesul tuberculos s'a stabilit în scheletul: piciorului. 

Cu tâte acestea, pronosticul nu pare a fl așa de trist în tote ca- 
surile. Există o mică favâre, graţie căria avem dreptul a fi puţin opti- 

mişti. Nu în mod absolut o tuberculosă a piciorului e fatal urmată 

și în mod repede de o distrucție totală a organului. 

Dacă am presupune de exemplu stabilirea tuberculosei pe fața 

externă a cuboidului sai calnaneului, bacilii vor rămâne mult timp can- 

tonați aci, pe de o parte din causa grosimei ce aceste se ne oferă, 

iar pe de alta prin isolarea lor întru cât-va de cele-lalte 6se ale tar- 

sului. Va fi deci multă șansă pentru bolnav ca o intervenție precoce 

să-i ridice tot răul, fie chiar prin extirparea isolată a acelor 6se. 

Tot ast-fel se va întimpla cu tuberculosa metatarsienilor. In ade- 
văr, primul metatarsien articulându-se prin extremitatea sa posteridră 

numai cu primul cuneiform, putem fârte ușor să facem o ablaţiune to- 

tală sa parţială a acestui os şi individul va fi scăpat. Nu însă tot ast- 

fel va fi cu al II-lea și al III-lea metatarsien ce se găsesc în strânsă legătură 

unul cu altul precum și cu cele-l'alte cuneiforme. Acelaș lucru vom zice 

de al IV-lea și V-lea metatarsien, cari iarăși sunt în contact imediat unul



cu altul. La rigore, tuberculosa acâsta ne oferă un pronostic benign prin faptul că amândouă 6sele se articul€ză numai cu cuboidul, așa că am putea să-i extirpăm forte bine, asigurând vindecarea bolnavului. „__ Vedem dar, că aprâpe fie-care os al piciorului atins de tuberculosă oferă o evoluție şi un prognostic cu totul diferit unul de altul. 
Ca probă la cele dise mai sus, da aci fig. 148, care represintă o tuberculosă a primului metatarsien la o tînără fată de 10 ani. Extir- pându-i în totalitate acest os, am găsit după operaţie cu totul in- acte cel e-l'alte articulaţiuni tarso-metatarsiene precum și intertarsiene, 

  
A 

F iz 148. — Tip de tuberculosă isolată a primului mețatarsien (personală). 

De aci a resultat că bolnava sa vindecat complect, din causă că rtul a fost limitat, grație disposiției anatomice de care am vorbit și anume isolarea primului metatarsien şi primului cuneiform de cele- lalte 6se. 

Dar să trecem acum la studiul special al tumorei albe propriă dise a piciorului.
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Osteo-artrita tuberculdsă a piciorului sai a articulației tibio-tarsiene 

ne presință o evoluţie tipică, conform mersului clasic al or cărei tumori 

albe. Inceputul este lent şi insidios. Bola se manifestă prin dureri surde, 

une-ori calmate prin repaos, dar tot-da-una exagerate prin mers. Ele 

însă finesc în cele din urmă a îngriji pe bolnav, atât prin acuitatea lor 

crescândă, cât şi prin piedica ce le opune de a-și continua profesia. 

Puțin după acesta, piciorul începe a se umfla. Umflătura la început 

e limitată în anume puncte corespundând cu 6sele primitiv atinse ; apoi 

întindându-se și în alte regiuni, aduce cu dinsa deformarea piciorului. 

Nu există nici-o reacţie inflamatorie sait schimbarea culârei pielei pe 

care o lasă intactă. Dar mult timp nu se aşteptă. O falșă fluctuație 

începe să apară, iar cu dînsa perforarea pielei în diferite puncte și câte 

odată întrun număr așa de mare, că întregul picior semenă ca cum ar 

fi ciuruit. Prin aceste orificiuri, guri a tot atâtea fistule, începe a eși un 

puroiii seros, ră legat, sait proeminând la suprafața lor cărnură putrede, 

muguri cărnoși de o culdre roșie lividă, representându-ne fungositățile 

clasice. Acestea, pe lîngă lichidul fetid ce exaleză desgustând pe bolnav 

şi cei ce-l înconjdră, sângereză cu cea mai mare înlesnire în urma or- 

cărei exploraţiuni cu stiletul, fie dînsa or cât de blândă. 

Şi dacă la acesta vom adăoga distrugerea ligamentelor şi cartila- 

gelor articulare, atunci vom avea totalitatea semnelor indicându-ne _ul- 

tima peri6dă a bâlei. Dinsa va fi caracterisată prin mișcări anormale 

și perceperea de cracmente articulare dându-ne nisce frecături sgomo- 

tâse, și cari ne arată o desorganisare complectă a articulației. 

In acestă ultimă peri6dă, piciorul pe cât e mai umflat şi ciuruit, 

-pe atât gamba e mai subţire. Dinsa e redusă la un adevrat băț prin atro- 

fia totală a tutulor mușchilor să. E de prisos a mai adăoga slăbirea 

generală a individului și cachexia sa. Acesta resultă;din continua resorbție 

a produselor tuberculâse ce vecinic îi conrupe sângele. 

In tumora albă a piciorului ca și în cele-lalte tumori de acest fel 

avem două varietăţi principale : una sinovzază și alta osdsă, după cum 

bacilul tuberculosei începe a se desvolta primitiv în interiorul articula- 

ţiei, sai în extremităţile 6selor ce constitue articulaţia. 

Care e mai frecuentă din aceste două forme? 

După Ollier, a treia parte din tumorile albe ale piciorului sunt de 

origină sinovială, iar restul de origină os6să, plecată de la gambă sai 

Gsele tarsului. Acesta însă pare că n'ar corespunde cu practica, de dre- 

ce în imensa majoritate a casurilor, ori de câte ori sa intervenit în aceste 

afecțiuni, fie prin artrotomie, fie prin resecții, tot-d'a-una 6sele s'au găsit 

nu numai atinse, dar chiar profund alterate. Se susține însă că acesta provine 

de acolo că, tumora albă de origină sinovială de multe ori se vindecă
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spontanat, sai cel mult în urma unuj tratament quasi medical, ca imo- 
bilisare, repaus, etc. De aceia, ocasiunea fiind mult mai rară a interveni: 
asupra lor, ne face a crede că forma os6să e mai frecuentă. 

In tumora albă de origină os6să, care este osul de predilecţiune 
atins ? Mai tot-d'a-una astragalul. De aci în mod secundar tuberculosa 
se pote întinde și la cele-lalte &se. 

Ollier, căutând sediul principal al leziunilor osâse în tumora albă 
a piciorului, a găsit, că de 21 de ori leziunea era mărginită la astragal, 
de 9 ori în calcanei, iar de 8 ori în tibia sat peroneiă. 

Cât privesce anatomia patologică a acestei afecţiuni, fie ea sino- 
vială saă os6să, n'avem nimic de adăugat, oferindu-ne aceleași tipuri pe 
cari le găsim în ori-ce tumoră albă. 

In tuberculâsa sinovială vom avea tâte formele de fongosități. Une- 
ori avem o simplă presărare generală de mici grăunțe pe întrega suprafață 
articulară, însoțită de o ușoră idartrosă ; alte dăți totul este transformat 
în mari franje sau ciucuri fongoși, cari după ce umple cavitatea articu- 
lară caută a-și face Joc în afară, perforând sinoviala și dând nascere la o infinitate de orificiuri fistulâse. Aceste fongosități atacă - tendânele, 
se infiltreză printre mușchi, distrug părțile moi, și-și trimit prelungirile 
lor în locuri fârte depărtate. Tâte adincăturile mari din jurul articulației, 
precum depresiunile laterale ale tendonului lui Achil și tot țesutul ce- 
lulo-gresos din jurul articulației se infiltreză, ast-fel că nu numai” articu- 
laţia, dar întregul organ se deformeză, pierdându-și cu desăvirșire aspec- 
tul normal. 

Partea principală în acestă tuberculosă sinovială constă în a sci cu 
preciziune punctele unde vor tinde a face proeminență fungositățile şi 
lichidele articulare, precum și atitudinea ce o ia piciorul copleșit de acestă 
bslă. Sinoviala articulației nu se pâte întinde în sensul transversal, căci în părțile laterale se află ligamente puternice, plus suprafețe os6se repre- 
sentate prin cele dou& maleole. Ea nu se pote întinde nici în partea 
posteridră, căci acolo există puternicul tendon al! lui Achil, care prin 
lăţimea sa iarăși se opune la acest lucru, afară de un fârte mic spații 
dincolo de mărginele sale. Rămâne dar numai partea anteridră a arti- 
culaţiei și puţin din cea posteridră ce pote permite o asemenea disten- 
Siune a sinovialei. Și în adevăr, tumefacţia ce caracteriză acestă bâlă, ; 
fie ea determinată prin fungosități sai presenţa de lichid, precum și orificiul însoțit de traecte fistulâse, ni se vor manifesta în partea anteri- 
Gră a gâtului piciorului. Acesta face să dispară depresiunile normale, ce se află înaintea celor două maleole. 

” 
lată sediul exact al acestor funduri de sac,. ce formeză -sinoviala 

articulației. Dou& sunt anteridre și două posteridre. Cele anteridre sunt
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mult mai considerabile ca cele posterire. Fundul de sac anterior in- 

tern se află între tendonul gambierului anterior și maleola internă, iar 

cel extern între extensorul comun al degetelor și maleola externă. Fun- 

„durile de sac posteridre se găsesc de -fie-care--parte a tendonului lui 

Achil. Ele însă sunt fârte limitate, căci capsula e protejată: de mușchii 

posteriori profundi. Capsula articulară, dice Albert, are o capacitate torte 

mare. De aci resultă că, dacă epanșamentul articular nu e prea abon- 

dent, nu se formeză nici o ridicătură anormală. Cel mult constatăm două 

-mică gropițe, aşedate de fie-care lature a tendodului lui Achil, ce se gă- 

sesc pline cu lichid, Când însă epanșamentul e mai mare, atunci aceste 

ridicături posterire sunt mult mai umflate și elastice. Dar în acelaș 

timp şi fundurile de sac anteridre devin și ele proeminente şi cu totul 

fluctuente. Pentru a ne convinge, dice acest autor, că epanșamentul este 

în articulaţie, avem un mijloc fârte simplu. Apăsând pe ridicăturile ante- 

riâre, cele posteridre se umflă și se întind mai mult. Există deci co- 

municaţiune între ele, și acestă comunicațiune nu pote avea loc de câ: 

prin articulație. In adevăr, dacă comunicarea ar fi în jurul malcolelor, 

am vedea pielea ridicându-se, pentru că maleolele nu sunt acoperite de 

cât de piele. Mai există încă un semn de mare importanţă, dat iarăși 

de Albert. Se ştie că articulația tibio peronieră inferisră comunică cu 

articulaţia tibio tarsienă. Când dar un epanşament se desvoltă în acestă 

din urmă, lichidul intră în articulaţia tibio peronieră; ligamentele  tibio 

“peroniere cedâză puţin, iar extremităţile inferiâre a celor dou 6se ale 

gambei se depărteză și ele, fiind separate de stratul de lichid interpus. 

Dar acâstă depărtare produce o lărgime a extremităței inferidre a gam- 

“bei ce se pote constata cu ochii sait cu compasul. O asemenea lărgime 

nefiind în legătură cu nici o altă leziune, nu se pâte atribui de cât pre- 

senței unui epanșament articular, care depărteză tibia de peroneil. În 

urma slăbirei ligamentelor tibio-peroniere, spațiul dintre cele două 

maleole mărindu-se, articulaţia ne va oferi mișcări de lateralitate. În 

“timpul acesta însă, astragalul se va isbi alternativ de fie-care maleolă, 

producând un sgomot numit de Aubry şocul. maleolar, iar de Nela- 

ton șocul astragalien. El e semnul patognomonic al tumorei albe ajunsă 

în ultima perisdă. 

După experiențele lui Bonnet s'a determinat, că or-care ar fi ati- 

tudinea piciorului, dinsul, în momentul când se face o injecțiune intra-: 

articulară, ia în mod constant atitudinea între flexie şi extensie. Acest 

lucru se confirmă și în casurile de tumorialbe ale acestei articulațiuni : 

piciorul: tot-d'a-una ne oferă acestă posițiune, de unde șio tendință 

către echinism, mai ales în timpul mersului. Bâla fiind lăsată la “mersul 

săi, va avea o neîncetată tendință către distrucție. Ea se va întinde ast-fel
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către tars distrugend limitele sinovialei, precum şi către gambă, atacând 
din ce în ce mai mult osul tibia. 

In mijlocul acestor devastațiuni şi numerâse traecte fistulose, pi- ciorul ia diferite atitudini vicise. Ele sunt determinate fie de distrugerea sati relaxarea ligamentelor, fie mai ales de posițiunea ce şi-o dă bolnavul 
pentru a evita, sati a-și calma durerile. Ast-fel: dacă bolnavul va avea 
gamba flexată pe câpsă, el se va rezema pe călcâiii, iar piciorul va tinde din ce în ce către echinism. Din contra, dacă bolnavul își va sprijini piciorul pe membrul opus, atunci marginea internă a organului bolnav rezemându-se de susțiitorul săi, piciorul va tinde către o deviaţiune în 

  

Fig. ză — Tumoră aibă a piciorului în ultimul grad (personală). 

afară. Mai de ordinar însă, bolnavul avend gamba în flexiune, îi vine mai 
comod a-și aședa piciorul pe pat. In acest caz, sprijinirea făcându-se pe 
marginea externă, ligamentul extern al articulației se va întinde din ce 
în ce mai mult. De aci vă resulta o tendință de propulsiune a astra- 
galului în acestă direcțiune, putendu-se produce une-ori o adevărată lu-



379 

xaţie a osului. Lucrul însă e fârte rar, totul mărginindu-se în general la 

o sub-luxaţie a astragalului. | | 

| Fig. 149 originală din serviciul mei, ne arată un model de devas- 

tările de cari este coprins un picior atins de tumoră albă. 

In tumora albă de origină os6să, leziunile iarăși pot fi de dou fe- 

luri: una representată printr'o infiltrațiune difusă. In urma acesteia osul 

copleșit de osteită rarifiantă este aprope distrus, nerămânând din el de 

cât nisce trabecule subțiri şi friabile acoperite. de o cojă periferică, ea 

însăși destul de subțire. Acâstă leziune se observă mai în special în astra- 

gal. In a doua formă putem une-ori întilni o tuberculosă centrală, care 

înconjurându-se de o osteită condensantă, procesul patologic rămâne li- 

mitat. In acâstă formă, specială osului tibia, care e cea maibenignă, bâla 

se pote termina printrun abces osifulent inchistat, sai printr'o necrosă 

iarăşi inchistată. Atunci secuestrul osos r&mâne liber întocmai ca un 

clopoțel. 

Din nenorocire, prima formă e cea mai comună. Și gravitatea e cu 

atât mai mare, cu cât leziunea nu r&mâne limitată la un singur os, ci 

are multă tendință a se propaga şi la 6sele vecine, căutând a le distruge 

pe calea cea mai largă. Ast-fel tuberculosa astragalului distruge cartiia- 

giul intra-articular, străbate în articulație, de aci copleșesce platoul tibial 

ridicându-se chiar fărte sus pe. diafisa sa. Tot de la astragal leziunea se 

pâte propaga la calcancii, scafoid şi la cele-Valte se ale tarsului, înso- 

țindu-se de devastări şi de distrugeri incompatibile cu conservarea mem- 

brului. 

Diagnosticul. În ultima peri6dă a tuberculosei piciorului, tumefac- 

ţia şi cantitatea fungosităţilor eşite prin orificiile fistulelor sar putea impune 

drept o tumoră malignă și în special un sarcom, mai ales când constatăm 

ușâra lor sângerare la explorarea cea mai blândă. Dar e destul a men- 

ționa acest lucru pentru a nu insista mai mult asupra lui. Ar trebui 

lipsă absolută de cea mai mică bună voință pentru a lua drept sarcom 

o tumoră albă. Greutatea e mai seri6să în primele peri6de ale bslei în 

raport cu diferite artrite diatesice. Dar anamnesa, diatesa bolnavului şi 

caracterele durerilor precum şi începutul b6lei, ne vor permite dacă nu 

a stabili la sigur, dar cel puţin să bănuim osteo-artrita tubercul6să, eli- 

minând posibilitatea artritei reumatice, blenoragice, etc. etc. 

Nu încape îndoială că etatea individului va juca un rol fârte mare în 

acestă privință. O durere în articulaţia piciorului la un copil de 5—6 ani 

şi chiar până la 20 ani, ne va autorisasăne gândim mai ușor la o tu- 

moră albă începândă de cât la ori-ce altă afecțiune, dându-se că în a- 

câstă periddă a vieţei osteo-artritele sunt mult mai frecuente. Din contra, 

aceleași fenomene observate pe un adult şi a forţiori pe un bătrân va
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trebui să ne gândim la localisarea unci diateze reumatice. Dar și aci Vom avea antecedentele, modul aparițiunei, care va fi mult mai sgomo- tos însoţindu-se de fenomene generale, precum și de o stare inflama- torie locală. Tâte acestea vor lipsi într'o tumoră albă, a cărei aparițiune vine fără nici-un sgomot iar evoluțiunea locală în mod cu totul torpid. Pe lângă acesta, o artrită reumatică nici-o-dată nu va avea tendința către fongosități şi Supuraţiune ca cea tubereulâsă; ea va tinde mat mult către anchilosă, ceia-ce nu găsim într'o tumoră albă. 
Localisarea resunetului blenoragic în articulația piciorului e cu totul excepțională, căci mai nici-o-dată nu sa constatat că o asemenea artrită ar fi de natură blenoragică. Cu tâte acestea, existența unor dureri articulare la un individ în plină activitate a vieței sexuale, nu ne va opri să ne gândim la o asemenea posibilitate și la cercetarea organelor genitale. Vom căuta a vedea dacă da sau nu canalul uretral va fi atins de o scurgere acută sai cronică. 
Artritele sifilitice sunt și mai excepționale, ast-fel în cât o intero- 

gare în acest sens s'ar face numai pentru a arăta că scim a examina 
un bolnav în mod clasic. 

Asupra unui lucru însă țin a atrage atențiunea. Aflându-ne în fața unui individ de la 35—40-—45 ani, care ni s'ar plânge de dureri în ar- 
ticulațiunea piciorului, să fim cu multă luare a minte și să nu ne grăbim 
a conchide la o artrită ori-care ar fi natura ei, până ce mai întâit nu 
vom examina în detalii sistemul s&ă nervos. 

Am și acum present în memorie observaţiunea unui funcţionar de 
la căile ferate G... astădi destul de cunoscut prin afecțiunea de care 

"sufere. La dînsul ataxia locomotrice a început prin nisce dureri în ar- ticulația tibio-tarsienă, care mai de toți medicii ce ai examinat a fost luată drept o artrită blenoragică. Cu tâtă aplicarea unui bandaj inamo- vibil și a altor medicaţiuni, bâla n'a întârziat să se confirme în tâtă 
splendârea ei. 

Trebue însă să scim că chestiunea acesta de diagnostic diferenţial 
își are locul numai în peri6da inițială a bâlei, adică atunci când osteo- 
artrita se manifestă prin simple dureri, și o jenă în luncţiuni. In perisda 
a doua însă și a forțiori în ultima sa fază, tumora albă se impune de 
la sine neavând trebuință de nici-un diagnostic diferențial. 

Partea esenţială ar fi nu în a arăta natura afecțiunei—lucru în ge- 
neral ușor—dar în a precisa sediul, adică a spune ce anume os sai 
parte din scheletul piciorului e atins. Dar acesta, cu tâtă importanţa ce 
presintă, e fârte greă dacă nu chiar imposibil. Și nu avem de câta ne 
reaminti cele spuse la început pentru a legitima “acestă greutate. 

In or-ce cas, vom căuta să explorăm cu cea mai mare atențiune
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fie-care os sait grupuri de 6se spre a ne asigura de starea. în care se 
găsesc. Pentru acesta ne vom folosi de. punctele clasice de reper ce ne 

dă medicina - operatâre, când am voi a practica operația lui Lisfranc, 

Chopart, desarticulația sub-astragalienă, extragerea astragalului, etc., etc. 
. Examinând dar cu scrupulositate traseele acestor operații, vom 

putea până la un punct Gre-care să presupunem dacă nu să afirmăm 

că răul se află în dreptul articulației tarso-metatarsiene, a celei medio- 

tarsiene, etc. etc., după punctele durerâse ce ne va da.la exploraţie a- 

numite 6se. Vom palpa deci fie-care os în parte, atât din tars și me- 

tatars, uzând în acelaș timp şi de mişcările spontanate sai provocate: 

de noi în picior. 

O durere deșteptată în timpul mișcărilor de flexiune și exten- 
siune a piciorului, călcâiul fiind fixat, va fi indiciul de sedii al bâlei 

în nivelul articulației tarso-metatarsiene (Lisfranc). Cu ajutorul miş- 

cărilor de torsiune a piciorului sait împrejurul axei sale ne vom asigura. 

de integritatea articulației medio-tarsiene și în particular astragalo-sca- 

foidienă (Chopart). Prin mișcările de adducţie şi abducţie a virfului 
piciorului vom avea sub mână articulaţia sub-astragalienă. O durere în 

timpul mișcărilor totale de flexie și extensie a piciorului ne va arăta o 
tuberculosă a astragalului, etc. etc. Dar încă odată, siguranță nu putem 

avea în nimic, căci nici tumefacția nu pote să aibă caractere specifice 

după cum susține Ollier, nici semnele lăsate de talpa piciorului, indi- 
vidul apăsând pe o hârtie negră după propunerea lu Rohmer, nu ne. 

pot hotări la stabilirea exactă a sediului tuberculosei. 

Sa susținut în adevăr și cu drept cuvint că, o tumetacție a părței” 

anteridre a gâtului piciorului însoțită de o durere în nivelul capului! 

astragalului, indică o tuberculosă a acestui os (astragalul) ; pe când din. 

contra, durerea și tumefacția aflându-se în jos și înapoiul maleolei externe 

și tendonul lui Achil, arată tuberculosa sub-astragalienă posteridră. Alte-- 

rațiunile călcâiului se însoțesc de o tumefacție pe călcâi determinând 

turtirea talpei piciorului. Une-ori acâstă tumefacție întindendu-se, șterge: 

concavitatea normală a regiunei plantare, înlocuind-o cu o convexitate- 

fârte pronunțată. Dar aceste deformaţiuni se găsesc și în tuberculosa 

sub-astragalienă, precum și în cea medio-tarsienă. Pentru acâstă din urmă 
s'a dat, între altele, ca semn patognomonic existența pe fața dorsală a 

piciorului a unei umflături în formă de guler sait brățară, care ar 'cores- 

punde la interlinia scafo-cuneenă, cu alte cuvinte a articulației medio- 
tarsiene. Dar încă-odată repetăm nimic nu e sigur, nimic de patogno- 

monic. Adesea examenul cel mai scrupulos remâne fără efect.. 

Prognosticul. Tot-da-una grav. Sa susținut însă că tuberculosa 

sinovială e mai benignă ca cea ososă, din causă ci membrana sinovială.
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a articulației tibio-tarsiene, nu comunică cu aceia a tarsului. De aceia lucrurile fiind luate în pripă sar putea printrun tratament rațional și în special printr'un repaus absolut, asigurat printr'un bandaj inamovibil 
şi diferite revulsive, să ne opunem la întinderea răului. Din nenorocire 
însă, integritatea sinovialei nu resistă mult. Atunci dinsa perforându-se, 
procesul morbid cu înlesnire se propagă atât la 6sele tarsului cât și la ale gambei. 

Tratamentul. Intervenția operatorie depinde după cum individul 
va fi ui copil sati adult. In adevăr, la copii nu trebue a ne grăbi în operațiuni radicale, căci fârte adesea-ori prin imobilisare, punerea pi- ciorului în unghiă drept pe gambă și revulsivele, în special punctele de foc dai cele mai bune resultate. Am obținut un adevărat triumf la un copil de patru ani, al unui d, Costică de la băile de idroterapie. Intregul tars era copleșit de tuberculosă, complicată de numerse fis- tule. Am  cloroformisat copilul, și cu lingura Volkmann am practicat 
ceia-ce Ollier numesce funebhsațiunea osdsă. - Am răzuit în mod brutal şi în tâte sensurile, scoțend enorme can- tități de fungosități şi părți din 6sele cariate, în cari intram ca întrun cașcaval. Nu m'am oprit de cât după ce am dat de părți resistente. Atunci am introdus ferul roșiu prin tâte punctele din interiorul picio- rului, am stabilit o irigație din cele mai perfecte, puind mai multe tu- buri de drenagiii, unele transversale iar altele verticale. După acesta am pus piciorul în unghiă drept pe gambă, asigurând acestă posiţie prin o atelă posteridră și plantară, fixând totul prin un bandagiă cu silicat. La fie-care două dile am făcut spălături largi cu sublimat 1/00» injecțiuni forțate cu acid fenic 1%/0 iar apoi curente de creoilină 3/>. După 6 luni, urmând acest pansament, copilul s'a vindecat pe deplin, abia conser- vând 6re-cari urme de acestă operație... Astădi sunt 6 ani de atunci, dinsul alergă și se jâcă ca cel mai vioiii dintre copii. 

La copii deci, vom evita pe cât posibil suprimarea organului, căci la dinșii puterea de crescere ulterisră a scheletului e împinsă la maxi- 
mum seu, 

i 
Nu tot ast-fel însă va fi cu adulții. La dinșii, mai ales dacă a trecut de 30-—40 ani, tâte aceste mijlâce mai tot-d'a-una rămân in- fidele, așa că singurul remedii e de a ridica în totalitatea lor părțile bolnave. Operațiunile clasice și în special amputația lui Lisfranc or Chopart, forte rar se pot aplica din causa recidivelor, leziunile nefiind nici o dată franc limitate. Tot acelaș lucru vom dice de amputaţia lui Pirogoft și Miculicz Vladimirof, căci ambele cer integritatea complectă a Gselor gambei, a calcaneului sai tarsului anterior, condițiuni ce din nenorocire nu se întâlnese des. Singura operaţie clasică practicată şi re-
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comandată este desarticulația sub-astragalienă. In tte cele-lalte casuri 

vom fi siliți a recurge la ridicarea tutulor 6selor tarsului — farsectonie 

sati dezosare complectă; la ridicarea cunaformelor, scafoidului și cuboi- 

dului — /arsectomie auterioră, săi în fine ridicarea astragalui și calca- 

neului — zarsectomie posteriără. Când suntem sigur că sediul leziunci e 
limitat la astragal sati calcaneii, putem practica extragerea isolată a 

acestor Sse, după regulele și procedeele stabilite în medicina operatere. 

Dar adesea, în urma or-cărei din aceste intervențiuni, recidiva nu în- 

târzie să apară. In ce ne privesce, trebue bine să avem în vedere starea 

generală a individului. Dar acesta lăsând adesea mult de dorit, noi preferăm 
a recurge da dreptul la amputaţia gambei, de cât la aceste operaţiuni 

conservatâre, spre a nu mai descuragia pe bolnav printr'o îngrijire pre- 

lungită și propunerea de o nouă intervenție, tocmai atunci când înce- 

puse a fi hrănit de re-cari iluziuni. In ceia ce mă privesce, am prac- 

ticat de două ori resecțiunea tibio tarsienă pentru tumori albe la adulți, 

şi cară mi-ai dat un deplin succes. In ambele aceste două casuri nu 

m'am. mărginit a ridica numai o parte din astragal, ci lam extras în 
totalitatea lui, de și în aparență părea sănătos, neavând de cât suprafața 

cartilagin6să puţin erodată. Am făcut acesta convins fiind, că acest os 

deja e copleșit în adîncimea lui de procesul tuberculos, chiar atunci 

când leziunile par superficiale. Practica acesta e admisă de cei mai mulți 

autori, căci e singurul mijloc de a preveni recedivele. 

Dar. nu trebue să ne mărginim numai în a practica resecția cla- 

sică, ci a inspecta cu multă atenţiune tecele tendânelor, pe cari adesea 

le găsim pline cu fongosități, şi pe cari nu vom esita a le deschide și 

a le ridica cu lingura Volkmann, urmărindu-le cât se pâte mai mult. 

După o perfectă curăţire, spălare largă cu sublimat și frecarea acestor 

teci cu tifâne, pentru a ridica cele mai mici fragmente de fongosități, 

vom reconstitui acolo unde vom putea câte-va teci, prin aplicarea cător- 

va puncte de sutură. 

Noi, având multă încredere în acidul fenic, ștergem bine tâte su- 

prafețele cu o soluție de 10%, după care apoi închidem plaga, punând 

unul sai mai multe tuburi de drenaj, după care fixăm piciorul în un- 

ghiă drept prin bandagiii inamovibil. 

Tarsalgia adolescenților. 
(Picior lat vals dureros). 

Dintre tâte artritele piciorului nu este nici una care să fi preocu- 
pat mai mult spiritul autorilor ca acâstă afecțiune cu totul singulară, 
atât ca evoluțiune cât și patogenie.



384 

lată “în adevăr un om tînăr de 20—30 ani, înalt de talie și cu o 
- profesiune liberă. Fără nici-o causă bine cuvântată, la un moment dat 
începe a simţi Gre-cari dureri vagi în picior. Dar ele trec nebăgate în 
semă, cu atât mai mult că aceste dureri dispar imediat în timpul nopţei. 
Ceva mai târziu, aceleași fenomene se repet la intervale mai dese, așa 
că spre surprinderea bolnavului, une-ori este silit a face Gre-care pause 
în mers, căutând a se odihni pe o bancă, saă a intra într'un stabiliment 
Gre-care. După puţină odihnă durerile iarăși dispar, pentru ca să rea- 
pară în urma unei oboseli. Atunci bolnavul ne dând o altă importanță. 
lucrului, crede de cuviință a sta în casă câte-va dile, când iarăși spre 
satisfacţiunea sa, vEdendu-se cu totul bine, își reia ocupaţiunea. Dar 
lucrul nu întârdie a se repeta, așa în cât începe al exaspera şi a alarma 
pe cei din prejur. De multe ori însă nu-i dai nici-un credăment, con- 
siderându-l drept simulator, ipohondriac, sai un om de rea credinţă ne 
mai voind a lucra. Cu tâte acestea un fenomen de o nouă ordine apare. 
EI constă într'o deformaţiune specială a piciorului şi anume că dinsul 

„este tras în afară. Dar în același timp și scobitura sa normală se şterge: 
piciorul a devenit lat întocmai ca o labă de urs. 

Medicul e chemat şi observă lucrul, dar fără să constate nici o altă 
- schimbare în forma piciorului nefiind nici umflat, nici roșiu, nici dureros 
de cât în anumite- puncte pe care le vom arăta. 

Surprinderea devine şi mai mare când a doua di, nimic nu se mai 
constată din cele observate în ajun: totul a dispărut în timpul nopței. 
Bolnavul din nouă este luat drept simulator sai isteric. De aci încolo 
însă, după mai multe remisiuni, acestă atitudine vici6să a piciorului tinde 
a deveni permanentă și nu cedâză de cât în utma unui repaos fârte 

„prelungit ; și încă disparițiunea nu e complectă. Dar iarăși tot beneficiul 
obținut, imediat se distruge când. bolnavul începe câte puţin a umbla, 
căci la moment talpa se turtesce iar deviațiunea piciorului în afară se 
exagerâză. 

In fine, a treia peri6dă este caracterisată prin stabilirea diformităţei 
în mod definitiv. Atunci nu numai repaosul prelungit, dar nici chiar 
somnul cloroformic nu mai e în stare să: redea piciorului forma și ati- 
tudinea sa normală, 

lată cum fenomenele se desfășură pentru a constitui acâstă curi6să 
bâlă, studiată în mod perfect şi magistral în 1865 de câtre Gosselin, 
căreia i-a dat numele de farsalgie a adolescenților. Acestă b6lă se mai 
numesce și picior lat dureros ; dar numele îi este improprii, de dre-ce 

„nu tâte picidrele late și: chiar durerâse fac parte din acestă bâlă. Sunt 
în adevăr individi care-și păsireză acâstă formă de picior lat, pe 
care toți o avem în copilărie. Sciut este că scobitura piciorului în-
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cepe a se forma din momentul când începem a umbla. Și cu tâte a- 
cestea nisce asemenea individi cu picior lat pot fârte bine să umble. - 

Este evident că în asemenea casuri, obosela Și durerile vor veni 
mai repede, din pricina compresiunei filetelor nervose ; dar acâsta nu 
constitue o adevărată bâlă cu consecințele sale, o adevărată tarsalgie a 
adolescenților. | | | 

Dar să revenim. Zarsalgia după cum numele o indică, este o afec- 
fiune specială etăjei adolescente. Fa e caracterisată printro durere vie în 
nivelul dselor tarsului şi Presintă trei peridde în evoluția sa: 

1). O perisdă de durere simplă. 
2). O peridă de contractură pasageră a mușchilor, determinând 

deviațiuni speciale piciorului. | 
3). O peri6dă permanentă și ireductibilă, datorită unei adevărate 

retracțiuni musculare. | 
Aceste trei semne, adică 7u7/rea bolțel piciorului, deviațiunea sa 

în afară (Nalgus) şi durerea mat mult saă mat puțin vie în drep4/ zar- 
sului, formeză triada simptomatică a acestei afecțiuni. 

Ditormităţile arătate nu sunt aparente ci reale. Și ca probă avem 
că: dacă prelungind în jos axa gambei ce trece prin crâsta tibiei, ve- 
dem că dînsa în loc de a cădea pe al doitea deget ca în starea normală, 
cade înăuntru de marele deget lăsând prin urmare cu totul în afară 
întregul picior. 

De asemenea, dacă punem pe individ să calce cu piciorul pe o 
hârtie înegrită cu fum, vom observa că pe acest tipar nu vom mai 
constata cele trei puncte bine desinate ce se găsesc în starea normală 
şi cari corespund celor trei stâlpi ai bolței piciorului ([ metatarsien, al V 
şi călcâiul). În cas de tarsalgie, tiparul este aprope cu totul uniform ca şi 
cum am fi aplicat pe hârtie o lopată plană. Acesta din causă că picio- 
rul și-a perdut tâte scosăturile și curburile. Deci, presiunea corpului 
transmițându-se în mod egal pe întrega față plantară devenită plană, 
impresiunea saă tiparul ce va lăsa va fi în consecință uniform. 

Dacă acum vom căuta a ne da mai bine seama de diferitele fe- 
nomene ce ne oferă acâstă bâlă, nu vom întârdia a constata că maxi- 
mul durerei ce ne oferă bolnavul, îl obținem când presăm la Gre-care 
distanță de articulaţia piciorului Și anume cam la mijlocul gâtului s&ă. 
Și pentru a specifica în mod mai clar vom spune că, durerea ocupă 
articulația medio-tarsienă, adică articulația astragalo-scafoidienă, și cal- 
caneo-cuboidienă. Și în adevEr, dintre tâte 6sele, scafoidul și cuboidul 
sunt acelea și putem dice chiar singurele cari provâcă dureri violente 
bolnavului ori de câte ori apăsăm pe ele. Vom arăta imediat leziunile 
anatomice ce vor confirma acest lucru. Intro peri6dă mai înaintată și 

Dr. Î. Kiriac, Patologie chirurgicală. 25
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anume în cea de a treia, vom constata presența unor cârde fibrâse, 

tari, resistente, situate sub piele şi la marginea externă a gambei mer- 

gând sub maleolă. Acestea sunt tendânele mușchilor lungi peronieri 

laterali, cari prin contractura lor întrețin diformitatea în mod perma- 

ment. In partea mărginei interne a piciorului constatăm ștergerea cur- 

burei normale. Dinsa a devenit orizontală, sprijinindu-se în tâtă întin: 

derea sa pe sol. - 

- Dacă acum vom căuta a explora extremităţile 6selor din acâstă 

regiune, vom găsi că astragalul, scafoidul și primul cuneiform sunt pe 

aceiași linie orizontală și pe acelaș nivel. Ba une-ori' — și anume când 

deformaţiunea e prea mare—scafoidul formeză o ridicătură, trecând peste 
linia orizontală. Lucrul acesta va imprima mărginei interne a piciorului 

o formă curbă cu convexitatea internă. In acest cas, tâtă greutatea cor- 
pului transmițendu-se pe marginea internă a piciorului, marginea sa ex- 

ternă va veni să apese pe maleola externă, insinuându-se sub acâsta, 

așa în cât dinsa se pune în contact direct cu fața externă a calcaneu- 

lui, unde determină o osteită localisată forte durerâsă, formându-și une-ori 

chiar o suprafață articulară. În asemenea condițiuni mersul devine cu 

totul imposibil, iar retractarea celor-l'alți nușchi, în special a extensorilor, 

vor aduce şi ei un contingent destul de serios pentru agravarea situațiunei. 

Care este explicaţiunea acestor fenomene? 

Patogenia acestei afecțiuni a dat nascere la o mulțime de teorii. 

Dintre cele mai principale sunt trei: teoria ariiculară, musculară şi liga- 

m eutosă. 
Teoria articulară a fost mai ales susținută de Gosselin. Dinsul, 

având ocaziunea a face autopsia unui asemenea caz, a constatat, ară- 

tând în mod palpabil, că articulaţia astragalo-scafoidienă şi calcaneo- 

cuboidienă erai manifest atinse de sinovită uscată. Că în mai multe 

puncte cartilagele articulare erai distruse printr'un travaliii de erosiune 

saii ulcerațiune, și că de desubtul acestui cartilagiii ridicat, țesutul spon- 
gios corespundător era roșu și înfiltrat de sânge, întocmai ca osteita în 

primul grad. Aceste leziuni în totul asemenea cu acelea ale artritei us- 

cate, caracterisate prin ceia-ce Brodie numia ulceraţiunea cartilagelor, 

este după Gosselin unica causă a tarsalgiei. Ea ar consta pur şi simplu 

într'o artrită de natură specială și proprie adolescenților. De aci înlân- 

ţuirea naturală a tutulor fenomenelor: artrită, durere, contractura muş- 

chilor peri-articulari și în special a peronierilor, retracţiuni consecutive 

și în fine ca terminaţiune ultimă, anchilosa. 

Acestă teorie deși forte logică, nu este însă cu totul în armonie 

cu modul de evoluţiune al artritelor. Și mai întâiii de tote, pentru ce 

numai adolescenţii ar avea monopolul acestei artrite? și apoi, dacă ar-
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trită este, pentru ce durerile dispar ca prin minune în urma celui mat 
mic repaos și fără ca aceste dureri cu tâtă acuitatea lor să fie însoţite 
de cea mai mică „tumefacție sati reacție inflamatorie, semnele inerente 

oră-cărei artrite? 

Este adevărat că și în artrite observăm o disparițiune a durerilor; 
dar acâsta nu în mpd absolut, aci fiind vorba mai mult de o atenuare 
de cât de o suprimare. Apoi, în artrite durerea este și spontanată, iar nu 
numai provocată. În artrită e destul o simplă atingere ușdră a ar ticulației, 
saii chiar o mișcare intempestivă, pentru ca durerea să crâscă enorm 
în intensitate, smulgând țipete din partea bolnavului. In tarsalgie, numai 
o presiune relativ puternică pâte provoca dureri și încă nu întrun așa 
grad desesperat. 

Dacă admitem o artrită uscată, apoi și atunci e grei de înțeles. 
Se scie că acâsta este apanagiul 6menilor maturi şi a bătrânilor, iar nu 
a celor tineri. Apoi artrita uscată este însoţită de osteofite, ceia-ce nu 
ne oferă tarsalgia tinerilor. 

Deci, ar trebui o specie cu totul aparte de artrită uscată, dacă 
nu o specie ce nu există. 

De aceia, acâstă teorie nu mai este admisă. Cât pentru leziunile 
de artrită constatate de Gosselin, se consideră ca leziuni secundare, venite 
în urma deformaţiunilor și a neglijerei bâlei, iar nici de cum ca punct 
primordial al tarsalgiei. 

Teoria musculară. Acâsta presintă două forme: una susținută în 
special de Nelaton. Ea este datorită pur și simplu unei contracturi spas- 
modice sai Permanente a mușchilor, întocmai precum se întâmplă în afec- 
țiunea numită crampele scriitorilor. Nelaton, vă&dând o mare analogie 
între aceste dout bâle a și dat tarsalgiei numele de crampe ale piciorului. 
Forma a doua numită fara/itică sa de slăbire musculară şi susținută de 
Duchenne (De Boulogne) este cea niai importantă. 

lată raționamentul ce dă acest autor: Piciorul valg lat provine din- 
tro insuficiență de acțiune a mușchiului lungului peronier lateral. Se 
scie în adevăr că acest muşchii, având înserțiunea sa pe fața inferidră 
a extremităței anteridre a capului primului metatarsien, are de efect 
prin tonicitatea sa de a trage în afară și în jos acest os, determinând 
ast-fel scobitura piciorului. 

O impotență funcţională a acestui mușchii, sai insuficiența de 
contracție, va avea de resultat turtirea și chiar ştergerea scobiturei, și 
de aci lățirea sa. In urma acestia, talpa piciorului aplicându-se cu tâtă 
suprafața sa pe sol, va determina compresiunea nervilor, iar cu dinsa 
durerile caracteristice, contracțiunea reflexă a mușchilor și diformitatea



388 

membrului. Ca .resultat vom avea un resunet asupra articulaţiilor, adică 

erosiunea- și distrugerea cartilagelor. 
| Duchenne recomandă să exercităm o presiune cu policele pe talpa 

piciorului în dreptul metatarsienului. Dacă dicem bolnavului să se opue 

la acâstă tracţiune, dînsul se refuză, tocmai din causă că lungul pero- 

nier lateral este în stare de impotenţă, în stare de paresie. Şi proba cea 

mai palpabilă ar fi, casurile de vindecare a tarsalgiei numai prin simpla 

electrisare a mușchiului. Acesta reluându-și tonicitatea normală, răul dispare. 
Tot pe teoria musculară putem esplica fenomenele și pe o altă 

cale, adică: o conzractură spasmodică a peronterilor ; sai din contra, a 

Paralisie a gambierilor ar da acestă diformitate a piciorului, ca și în ca- 

sul precedent. Dar acestă opinie nu are importanţa celei dintâi. 
Iată acum objecţiile aduse teoriei musculare: mai întâi sunt bol- 

navi, cari opun 6re-care resistență în artificiul dat de Duchenne cu apli- 
carea policelui pe metatarsien, și cu tâte acestea nu sunt mai puţin atinși 

de tarsalgii; apoi, pentru ce durerea încă o putem provoca atunci, când 
întregul aparat muscular al piciorului este în relaxare? Și pentru ce ia- 

răși durerea este primul semn inițial, atunci când nu putem constata 

nici paresie și cu atât mai puţin o contractură, precum am vădut că 

lucrurile se petrec în peri6da întâia a bâlei? Deci nici acestă teorie nu 

pâte fi admisă în tâte punctele sale. 

Teoria ligamentosă este fârte bine susținută de către Tillaux. Acest 

autor dice: greutatea corpului este susținută de picior, unde dinsa se 

transmite prin concursul sinergic a doi factori: unul activ representat. 

prin totalitatea 6selor tarsului, cari ca și nisce cue împănate represintă 

bolta unui edificiii, precum și prin acțiunea mușchiului lungul peronier 

lateral; factorul pasiv e representat prin numerâsele ligamente introduse 

între fie-care din aceste 6se, servindu-le ca un adevărat ciment. In pe- 

ri6da vieței de adolescenţă, individii fiind prea tineri și supuși la o muncă. 

grea — prin faptul purtărei diferitelor obiecte — se măresce greutatea 

corpului. Contra ei nici mușchiul, nici bolta nu pot lupta cu eficacitate; 

de aci inevitabil urmeză oboscla membrului. 

Și dacă nu se intervine, atunci mușchiul se relaxeză, iar bolta pi- 

ciorului începe a se turti, căutând ca din convexă să devie plană. In 

acet moment, ligamentele rtmase singure, ele mai puţin pot lupta contra 

greutăței, în mod fatal se vor întinde și de aci durerea caracteristică 

şi turtirea membrului. Acest mod de a vedea a făcut pe unii să nu- 

mâscă afecțiunea: pes valgus staticus, Acestă teorie forte ingeni6să și 
logică în acelaș timp, a fost copiată de un American Royal Withman, 

introducând cuvintul de surmenaj a bolţei piciorului. Resultatul definitiv 

este acelaș, concentrându-se iarăși în distensiunea ligamentelor.
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Se înțelege deci fâte ușor secretul fenomenului în aparență bizăr. 
In adevăr, imediat ce bolnavul stă în repaos, ori-ce durere dispare, căci 

presiunea încetând, ligamentele nu vor mai fi întinse și durerea nu-și 
mai are rațiunea de a fi. Din contra, îndată ce punem pe bolnav să 

umble, greutatea corpului va apăsa pe bolta deja slăbită și părăsită de 

acţiunea mușchiului, ligametele din noi se vor întinde şi durerea imediat . 
va apare. Ast-fel fiind lucrurile, nu avem absolut nici o dificultâte a ne 

explica leziunile articulare. Dacă o dată admitem relaxarea ligamen- 
telor, atunci 6sele tarsului vor fi răi susținute între -dînsele, şi: legătura 
intimă care asigură posițiunea constantă între ele fiind slăbită, dinsele la 

ori-ce mișcare se vor freca unele cu altele. De aci inflamațiunea, râde- 
rea și ulceraţia cartilagelor. 

Credem că acâstă teorie /igamento-musculară e mai lesne de susținut 
de cât ori-care alta. Și pentru a răspunde la obiecțiunea ce s'ar putea 

pune, că de ce durerea în mod invariabil își are sediul la nivelul 

articulației medio-tarsiene, explicațiunea am putea-o da fârte uşor, dacă 

am lua în mână un schelet al piciorului. In acest caz, lesne vom con- 

stata că, aplicând mâna pe laba piciorului și căutând a îndrepta bolta 

sai scobitura acestui organ, cea mai mare presiune care se determină, 

este aceia din partea scafoidului și cuboidului pe astragal și calcaneii. 

Nu mai rămâne îndoială că în evoluțiunea bâlei acelaș lucru se petrece. 

Deci pentru acest cuvînt durerea se află în dreptul articulației 'medio- 

tarsiene, durere provocată prin presiunea directă a 6selor între dinsele, 

iar nici de cum prin leziuni de artrită, precum susținea Gosselin. Acestă 

artrită mai ușor se pâte explica prin alterațiuni consecutive, de cât pe 

calea primitivă. Ast-fel considerat lucrul, nu mai avem trebuință ca du- 

rerea să fie însoțită de tumefacție saă roșață ca în ori-ce artrită, căci 

încă o dată, aci e vorba deo simplă compresiune, iar nu de o entitate 

morbidă, ca artrita, ce-și are evoluția și semnele sale locale clasice. 

S'aă mai dat și alte opiniuni asupra patogeniei acestor afecțiuni, 

însă fără să fi căpătat curs în sciință. Ast-fel ar fi influența diatesei 

scrofuldse și reumatismale. ÎIntervențiunea rachitismului, apărată de 

Ogston și Parker, cste basată pe aceia că torsalgia une-ori e înso- 

țită și de alte diformităţi, ca genuchii valg, scoliosă, etc., Dar opinia 
tutulor este, că aci e vorba de o simplă coincidență. 

Tot ast-fel vom dice de opiniunea lui Le Fort că bâla constă în 

slăbirea ligamentului în y care formeză bolta piciorului. Dar acesta în de- 

finitiv nu e de cât o variantă a teoriei lui Tillaux. Asemenea este aceia 

a lui Ellis, care dând o tonicitate prea mare - flexorului marelui deget 

ar produce acelaș efect ca slăbirea lungului peronier. Dar și acesta nu 

e de cât o imitație a 'teoriei. lui : Duchenne,: ba încă și mai puţin, de



Gre-ce exagerarea mușchiului citat ar aduce o flexiune a degetului iar 

"nică de cum o turtire a bolţei piciorului. | 
Tratamentul. ln prima linie şi mai ales în cele două dintâiii peri- 

6de ale bâlei, repaosul absolut, asigurat printrun bandagii inamovibil 

mult timp ţinut în loc (2—3 luni) pâte la sigur triumfa contra rău- 
„lui. Acestă metâdă o putem întrebuința chiar și în peridda de contrac- 

tură, distrugend prealabil diformitatea prin somnul cloroformic; şi dacă 

obstacolele sunt mari din partea retrectilităței musculare, putem fără 

pericol să practicăm chiar tenotomia. 

Nu va fi fără de folos să recurgem la electrisarea mușchilor pre- 
supuși slabi, precum nici la diferite aparate ortopedice create în acest 

scop.. Principiul va fi de a avea nisce resorturi pentru a împinge picio- 

„rul înăuntru, iar în ghiată se va aplica o talpă mai grâsă pe care se va 

rezema marginea internă a piciorului. 

Când însă bla a fost neglijată şi a ajuns în perioda a treia, atunce. 
tâte aceste mijlâce devin insuficiente și chestiunea intervențiunei opera- 

torie se impune. Operațiunea lui Ogston, care constă ca printro inci- 

siune longitudinală, practicată pe marginea internă a piciorului, să des- 

coperim suprafețele articulare ale astragalului și scafoidului și apoi să 

practicăm o resecțiune cuneiformă cu basa internă şi în urmă să în- 

dreptăm piciorul, fixându-l întrun bandagii inamovibil, a făcut mare 

sgomot. Richard Davy însă preferă numai extracțiunea scafoidului, de 
temă ca prin resecțiunea astragalo-scafoidienă “după metâda lui Ogston 
să nu deschidem articulaţiunea piciorului. 

Alţii ai recomandat excisiunea cuneiformă a astragalului fără des- 

chiderea articulației, iar Stokes numai resecția gâtului astragalului. Ope- 
rațiunea lui Vogt prin extirparea totală a astragalului nu pare logică, 
căci deformația se află în articulația medio-tarsienă, iar nu în tibio-tarsienă. 

In fine, vom menționa operațiunea lui Trendelemburg, care constă. 
în a face osteotomia 6selor gambei d'asupra maleolelor. Dar prin acesta, 
de și în adevăr reușim a îndrepta piciorul, nu este însă mai puţin evi- 
dent că se determină o altă deviaţiune angulară în regiunea maleolară, 
ceia-ce constitue o nouă deformaţie adăugată la cea d'întâii. 

După-ce am vădut evoluțiunea acestei curiâse bsle, putem ca 

corectitudine să menționăm o altă deviațiune mai mult medicală a 
piciorului. Acesta de și nu are același mers și caractere ca tarsalgia, 
totuși dându-se că dinsa apare nunumai pe individi în fl6rea ado- 
lescenţei, dar și pe &meni adulți între 30 și 40 de ani, s'ar putea ridica 
chestiunea dacă întrun asemenea cas nu ar putea fi vorba de o altă 
afecțiune iarăși forte bizară, dar care este consecința unei cause cu 

totul streine ca a tarsalgiei. Este vorba de piciorul fabetic, b6lă studiată
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de Charcot și elevii sti. Acestă afecţiune are caracterele sale speciale, și 

numai cu o bună voință extremă s'ar putea apropia de tarsalgie. In ade- 

vEr, nu numai că piciorul tabetic formâză un semn premonitoriă al a- 

taxiei locomotrice, dar chiar leziunile sale locale diferă de ale tarsal- 

giei. lată în ce constă acestă afecţiune. 

Regiunea dorsală a piciorului e tumefiată, tumefacţie, care-și are 
sediul în dreptul tarsului și a articulațiunei tarso-metatarsiene. Anatomi- 
cesce, fiind vorba de o osteo-artrită nevropatică, dînsa determină leziuni 

de osteite în același timp rarefiante și ipertrofice. 

De aci va resulta o crescere de volum a capului astragalului și o 

uzură distructivă a celor-lalte 6se ale tarsului, de unde distrugerea bolței 

piciorului și determinarea formaţiunei unui picior lat special, 'ceia-ce sar 
apropia de tarsalgie. Cu tâte acestea se deosebesce de dinsa nu numai 

prin cele-lalte fenomene proprii ataxici ce ne oferă individul, dar și 

prin alte afecțiuni locale, ca morb perforant în talpa piciorului, alterați- 

unea saii căderea unghiilor, ulceraţiuni trofice, și în fine dislocarea 6selor 

piciorului unită cu crepitațiuni, ridicături os6se și acele cracmente spe- 

ciale ca și cum ar fi vorba de fracturi cominutive. Fâte acestea sunt 

datorite osteitelor rarefiante cari reducând întregul schelet la nisce por- 

țiuni fragmentate de 6se, ne dai aceiaşi sensaţiune ca și cum ar fi 

nisce nuci virite întrun sac. 

Sinovitele gâtului piciorului. 

Gâtul piciorului este o regiune a cărei limită se determină mai 

mult în mod artificial. Ea e coprinsă în spaţiul aflat la dou degete d'a- 

supra și dedesubtul maleolelor. Părţile moi, în afară de piele și țesutul 

celular lax, sunt representate exclusiv prin tendâne, ce înconjoră acestă 

regiune din tote părțiie. Relieful acestor tendâne constitue ceia-ce se 

numesce 7zdzcăturile moi ale gâtului piciornlui ; iar cele două maleole 

aflate în părţile lateraie, constitue 7zdicătarile osdse. Rolul principal în de- 

scrierea sinovitelor îl jâcă de sigur sinovialele acestor tendâne. Este 

deci necesar a face o scurtă recapitulare anatomică. 

Tecile sinoviale ale tendânelor mușchilor gambei sunt grupate îm- 
prejurul gâtului piciorului formând trei regiuni deosebite: una azz/erzdră, 

coprinde trei teci cari sunt, plecând de dinăuntru în afară: teca gam- 

bierului anterior, a extensorului propri al marelui deget, a extensorului 

comun și a peronierului anterior; în 7egiunea externă, se află teca co- 

mună a lungilor peronieri laterali. In 7egzznea posteridră se află, 

mergând de dinainte înapoi și de dinăuntru în afară, teca gambierului 

posterior, a flexorului comun și a flexorului propriii al marelui deget.
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Fără a intra în detali! may mari, vom reaminti numai că aceste 
teci sinoviale pe faţa antericră a piciorului nu se ridică mai sus de 
maximum 5 c. m. d'asupra liniei intra-articulare, și acesta numai pentru 
gambierul anterior care se lasă în jos până în dreptul scafoidului. Iar 
minimum de înălțime este de 1 c. mm. d'asupra articulației pentru exten- 
sorul marelui deget, lăsându-se în jos până la primul cuneiform sait 
chiar la jumătatea primului metatarsien Sinoviala extensorului comun 
deși nu se ridică mai sus ca 2 c. m. dasupra articulației și nu des- 
cinde dincolo de articulaţia scafo-cuneenă, este însă mai largă de cât 
cele-Valte două. 

In regiunea externă sinoviala peronierilor se ridică la 4 c. m. d'a- 
supra maleolei, oprindu-se în jos la articulația calcaneo-cuboidienă, iar 
de aci trimete o prelungire însoțind tendonul lungului peronier lateral 
până la inserțiunea sa pe faţa inferidră a extremităței anteridre a pri- 
mului metatarsien. In regiunea posteridră, sinoviala gambierului posterior 
se ridică la 4 c. m., iar aceia a flexorului comun și a marelui deget la 
2 c. m. dar tâte nu merg mai departe în jos de articulația medio- 
tarsienă. 

La partea posteridră și mijlocie a gâtului piciorului se află ten- 
donul lui Achil, avend în fie-care din laturile sale câte-o depresiune ce 
dispare în timpul idropisiilor sai sinovitelor întocmai ca și depresiunile 
ce se găsesc înaintea fle-cărei maleole. 

Aceste scurte reamintiri sunt necesarii din causă că în bâla ce 
avem să descriem, putem nu numai a urmări mersul anatomic al lă- 
ziunci, dar a specifica ce anume tecă sinovială de tendon este prinsă. 

Sinovitele gâtului piciorului sunt tot aşa de comune ca și acelea 
ale pumnului, căci piciorul este supus la aceiași muncă (se înțelege în 
alt scop) şi expus la aceleași traumatisme. Ma! mult, precum reumatis- 
mul, bâlele generale grave, dar mai ales blenoragia atacă sinovialele 
pumnului, tot în același mod și cu aceiași frequență invadeză sinovialele 
gâtului piciorului. De aceia, varietățile acestor bsle sunt absolut iden- 
tice cu acelea ale pumnului, fapt pentru care nu vom insista nici în 
descrierea lor nici în enumerarea causelor lor fiind deja arătate. 

In adevăr, și la gâtul piciorului se descrie o sinovită uscată sati 
crepitantă, una sersă sai de idropisie, iar alta fong6să sait tubercul6să. 

Pentru fie-care din aceste varietăți. de sinovite se pare că anume 
tendâne aii o anumită predilecțiune. Ast-fel sinovita uscată, crepitantă 
sait qi dureros nu sa observat de cât aprâpe exclusiv pe gambierul 
anterior. Am un bolnav de naționalitate frances, care posedă o adevt- 
rată predilecție pentru acestă bâlă, căci mai în fie-care iarnă, vine a mă 
consulta pentru o sinovită 'uscată tip cu sediul în gambierul anterior.
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“Din contra, lungii peronieri laterali sunt mult mai des atinși de sino- 
vita serâsă ori plastică de cât cei-lalți. Dar aceste: varietăți de si- 

novite în general nu presintă nici-o gravitate, căci în afară de o durere 
“în timpul mișcărilor, o jenă în mers și o ușoră reacție sub-inflamatorie, 

totul dispare dacă punem membrul întrun repaos asigurat printr'un 

"bandagiă sever, unit cu unele medicamente antiflogistice în care ungu- 

entul mercurial ocupă prima linie. Casul citat al lui Richet, de termi- 

naţia unei sinovite uscate prin supurație este cu totul excepţional Și 

putem dice remas unic În sciință. 

Sinovitele fongâse sait tubercul6se sunt fără îndoială cele mai im- 

portante și sombre în prognostic. Nu este nici o rațiune ca acâstă bâlă 

„să nu se desvolte în tecile tutulor tendânelor ce am descris. În a- 

devăr, de multe ori găsim sinovite tuberculdse în tâca extensorilor, 

flexorilor şi gambierilor ; dar sediul de predilecțiune este în lungii pe- 

ronieri. Se pote susține chiar că la început bâla tot-da-una începe 

prin ei și că invasiunea celor-lalți se face în mod consecutiv. 

Nu e necesar a descri pe larg întrega simptomatologie a acestei 

„afecţiuni, de Gre-ce caracterele clasice ori-cărei sinovite se găsesc și aci. 

Bâla deci, începând prin lungi peronieri ni se va manifesta ca o 

tumefacţie, ca o quasi tumoră ce îmbrățișeză concavitatea mărginei ma- 

leolare. Acestă tumoră fixă în sensul vertical se pâte mișca în sensul 

lateral sati transversal, dar în mod forte limitat. Când leziunea nu a 

făcut progrese mari, dinsa nu se urcă mai sus ca 4 c. m. de maleolă 

și se opresce în dreptul articulației calcaneo-cuboidienă. In casul con- 

trariă invadând prelungirea sinovialei destinată lungului peronier, tume- 

" facţia ni se va manifesta cel puțin printr'o durere la presiune, ocupând 

traectul cunoscut al tendonului, adică linia de sub-maleolară până la pri- 

mul metatarsien. 

De asemenea răul progresând în sus, va rupe fundul de sac al 

tecei sinoviale și va ocupa mare paite din terțul inferior al gambei. 

Dar fenomenul cel mai principal este că, procesul morbid distruge pă- 

reţii laterali ai sinovialei, înainteză în țesutul celulo-gresos ce se află 

"între peronieri şi tendonul lui Achil, trece dincolo de linia mediană, 

copleşesce tâca flexorului și gambierului posterior și vine de -apare în 

regiunea maleolei interne, copleșind tot spațiul aflat sub acest os și de- 

termină ast-fel o tumefacție ce formeză un fel de guler pe gâtul pi- 
ciorului. 

Se înțelege că ajunse în acest grad, tecele sinoviale pline cu fon- 

: gosităţi ne vor oferi semne locale caracteristice, : representate prin por- 

" ţiuni fluctuente, unele mai resistente, dând tecelor copleșite un aspect 

: fusiform și boselat. Se înţelege de la sine, că mişcările piciorului în
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asemenea casuri sunt aprâpe imposibile, iar atitudinea pe care dinsul o 
ia, este aceia între flexiune Și extensiune. 

In urma imobilităţei, piciorul ca și gamba se atofiază, iar gâtul săi 
pare și mai mărit, comparându-se cu aceste regiuni reduse în stare de 
schelet. Lucrul progresând, fongosităţile nu întârdie ca prin crescerea 
lor să ajungă a perfora pielea, prin cari se scurge un puroiă fetid Și 
murdar, amestecat cu sânge şi cărnuri putrede. Și dacă nu vom fixa 

" atențiunea nsstră am putea lua acestă bâlă drept o tumoră neoplasică, 
în special un sarcom, precum este un cas al lui Larrey, unde un sar- 
com al feței externe al calcaneului a fost luat drept sinovită fongâsă a. 
peronierilor. 

Dar în afară că sarcomul nu supureză, avem crescerea sa forte 
repede, precum și cachectisarea individului, care-i dă un facies cu totul 
deosebit de al tuberculosei. 

Pe lângă caracterele descrise în sinovite mai avem durerile, cari 
fiind comune și în artrite, presintă un punct delicat în a le deosebi de 
tumora albă a articulației tibio-tarsiene. Dar afară că în acestă din 
urmă afecțiune tumefacţia are un alt aspect ca în sinovite, mai avem 
semnul principal, că în tumora albă putem provoca în timpul miș- 
cărilor pasive, frecără în articulaţie și cracmente, din causa distrugerei 
cartilagelor, ceia-ce în sinovite nu există, Afară de acesta, fixând cu 
o mână gamba, iar cu cea-Valtă apucând piciorul și imprimând acestuia 
o mișcare bruscă de dinainte înapoi, bolnavul simte o durere vie în 
dreptul articulației; pe când din contra, păstrând aceiaș posiţie, dar tră- 
gând de picior, durerea se micșor6ză, putând chiar să dispară. In sino- 
vită lucrurile se petrec invers: în timpul apăsărei suprafețelor articulare, 
bolnavul nu simte nici o durere, pe când în timpul extensiunei forțate 
durerile sunt forte mari. Acesta se înțelege fârte ușor, de dre-ce în 
acest moment tendânele întindendu-se, tecile sinoviale deja bolnave se 
vor întinde și ele, de unde dureri vii. Când însă sinovita fongosă a fă- 
cut progrese mari și în mod consecutiv a atacat și 6sele articulaţiilor, 
atunci diagnosticul diferenţial este de o extremă dificultate; și cel pu- 
țin imposibilitatea este absolută, când e vorba a stabili dacă punctul de 
origină al afecțiunei este. în 6se sati în teci, 

Tratamentul pe cât e de simplu și eficace în cele-l'alte varietăți 
+ de sinovite, pe atât în cele fongâse chestiunea se complică. Datoria 

însă ne impune că la început vom uza de tâte mijlâcele ce vor asigura 
un repaos absolut al membrului precum și aplicarea de diferite revul- 
sive. Mai târdiă fiind vorba de abcese Şi traecte fiistul6se, vom deschide 
larg tecele sinoviale, le vom curăța de tâte fongositățile prin răduire sat
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excisiune, după care din noii vom pune membrul întrun aparat ina-: 

movibil. | 
Une-ori reușim a obține vindecarea, dar alte dăţi recidiva nu în- 

târdie să apară, complicându-se chiar de atacarea scheletului, In acest 
cas de sigur o altă intervenţiune se impune și anume resecția ori am- 

putația. 

CHESTIONAR. 

Definiţiunea piciorului. Limitele anatomice și clinice. Caractere. 

Traumatisme. Caractere. Extragerea corpilor străini. Contusiunea cro- 

nică a călcâiului. Mecanism. Luxaţia tendânelor piciorului. Mecanism și 

forme. Infiamaţiile și abcesele piciorului. . . . „Peg. 359-364 

Ulcer perforant al piciorului. Diferite alte “ulcerațiuni. Istoric. 

Caractere. Patogenie. Teoria mecanică, vasculară și nervâsă. . . . » 364-371 

Artritele piciorului. Caractere. Varietăți. Mecanism. Diagnosticul 

diferenţial între diferite artrite şi ale articulației propriă disea piciorului > 371-383 

Tarsalgia adolescenților. Caractere. Cele trei peride : durere, 

contractură pasageră și permanentă. Patogenie. Teoria articulară, mus- 

culară şi ligamentâsă. Argumente. Obiecţiuni. Tratament. Operația lui 

Ogston, Davy și Trendelemburg. Picior tabetic. . . . . . 3 . . >» 983-391 

Sinovitele gâtului piciorului. Definiţiuni. Consideraţiuni anatomice i 

Forme clinice şi varietăți. Consecințele sinovitelor. . . . . . . .  » 891-395 

CAP. II. 

Deformaţiunile membrelor. 

Acestea sunt de două feluri: congenitale, numite viciuri de con- 

formaţiune sau diformități, şi accidentale, ca cele provenite în urma ar- 

surilor, paralisiilor, sifilisului, etc., şi care portă numele de deformațiuni. 

Diformităţile considerate ia început ca nisce pedepse divine, astădi 

ati intrat intr'o peri6dă cu totul sciințifică, datorindu-se unei opriri de 

desvoltare din peri6da embrionară, bine susţinută de cercetările lui Meckel 

şi Joffroy Saint Hilair. | 
La început se credea că părţile ce lipsesc nai fost nici o dată 

formate. Dareste însă a arătat că tote aceste diformități resultă din di- 

feritele condițiuni în care se găsesce embrionul. Ast-fel dinsul puind 

oul la acţiunea unor sguduituri regulate, sai fixându-l într'o posiţiune
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imobilă, a obținut diferite deformaţiuni de desvoltare a orgarielor. După 
acest autor majoritatea viciului de conformație resultă dintro oprire 
în desvoltarea amniosului, care exercitând o compresiune anormală 
asupra unor regiuni ale embrionului, determină atrofia sat oprirea în desvoltarea lor. 

De sigur și atavismul jâcă un rol destul de important, mai cu 
semă când vedem reproducându-se în descendenți  diformități anal6ge 
cu ale părinţilor. 

In ori-ce cas însă aceste viciuri de conformație ai două origini 
sai două periâde. Una, care este cea maj frecuentă, ia nascere în pri- mele timpuri ale formaţiune embrionului, adică atunci când întrega orga- 
nisațiune e representată prin elemente nediferenţiate, adică numai prin celule embrionale. Aci e destul o emoțiune, o contusie, o schimbare bruscă de temperatură, o modificare în circulație sai o stare patologică 
'Gre-care, pentru ca celulele, în loc de a lua o anumită formă sati direc- 
ție, să se schimbe, să se opriască în mersul lor, sai să înceteze de a se „desvolta, pentru ca imediat să producă nume&rul infinit de diformităţi. 

Dar acestă primă perisdă odată trecută viciurile de conformaţie 
sunt forte grei dacă nu imposibil de realisat. 

Cu tote acestea și aci se observă unele viciuri de conformație, însă 
de un alt ordin, căci nu e vorba de o oprire în desvoltare ci de o 
mutilare. Acesta formeză amputațiunile congenitale descrise pentru prima Sră de Chaussier în 1812. 

Caracteristica lor este că un membru Gre-care ca picior, câpsă, 
gambă, mână, etc., se găsesc secționate în tocmai ca o adevărată am- 
putaţie chirurgicală prin mijlocul unei bride fibrâse, care treptat mergând de la piele determină o constricțiune până ce reușesce a destipi o por- țiune din: membru ce cade alături de fet, Așa s'a găsit în uter un picior întreg, mână sat braț fără să fie atinse de putrefacție. Ce este 
mai mult, nisce asemenea amputațiuni se pot produce chiar și de cor- 
donul ombilical, de şi a priori acesta nu s'ar putea înţelege, de dre-ce 
fiind vorba de constricţie, circulaţia în cordon ar trebui să se întrerupă 
și atunci odată cu amputaţia s'ar determina şi mârtea fetului. Cu tâte „acestea s'a observat unele casuri, și în special unul r&mas clasic descris 
de Hilairt în care un fet de trei luni presenta la nascere înfăşurarea 
gâtului de cordon, care determinase o ast-fel de constricție în cât capul 
nu mai ţinea de trunchiă de cât printr'un pedicul format de piele. În ori-ce cas amputaţiile congenitale se caracterisă prin aceia că bontul r&- mas se găsesce deja cicatrisat saă prevădut de o suprafață granul6să ; şi tocmai acesta le deosebesce de viciurile de conformare prin oprirea
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de desvoltare unde organul -nu lipsesce, dar represintă numai un apen.-- 

dice reamintind starea normală. | 

Tâte aceste diformități sati viciură de conformare se împart în două 

mari categorii: în ectromeleni sai monștri ce ai membrele avortate. și 

în simelienă ce represintă monștri cu membrele lipite. Aceștia din urmă. 

se însoțesc în general de alte viciuri de conformaţiune fârte grave din 

partea celor-lalte viscere ce nu permite viețuirea individului şi deci. 

  

Fig. 150. — Focomelie bilaterală. 

rămân în afară de ori-ce intervenţie. Ectromelieni, cel puțin parte din- 

triînşii cad în domeniul chirurgical. Dinșii se tmpart în patru categorii. 

1). Fctrodactilie când unul saă mai multe degete de la mână 

lipsesc. 

2). Focomelia, când numai porțiunea extremă a unui membru e 

conservată și lipită de trunchiă, iar restul cu totul lipsă. Ast-fel avem: 

absența braţului și a antebraţului, individul având numai mâna lipită de: 

epolet. Tot ast-fel e şi cu piciorul, care se lipesce da dreptul de basin, 

gamba şi câpsa lipsind cu totul. Fig. 150—151, luate din al 8-lea vol. 

de chirugrie, sunt exemple de aceste ditormități. 

3). Hlemimelie e caracterisată prin aceia că segmenteie de la basa 

membrului există pe când partea extremă lipsesce. Avem de exemplu
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-desvoltarea normală a brațului şi antebraţului și absența totală a mâinei 
înlocuită printrun bont saă apendice inform. 

Tot ast-fel e şi cu membrul inferior unde cspsa şi gamba există, 
iar piciorul lipsesce. După cum vedem hemimelia este cu totul inversă 
focomeliei. Fig. 152 luată din al 8-lea vol. de chirurgie ne dă un model 
-de acestă . diformitate. 

  
Fig. 151. Focomelie bi-unilaterală. Fig. 152. Hemimelie abdomin. unilaterală. 

4). Ectromelia este când membrul întreg lipsesce cu desăvirșire, 
nefiind representat absolut prin nimic, precum arată fig 153. Tâte a- 
ceste diformități contra cărora nu e nimic de făcut pot fi unilaterale 

„sai bilaterale, 

„Vom menţiona ca curiositate că aceste viciuni de conformație nu 
sunt incompatibile cu viaţa, ci din contra unii din acești monstrii ati 
devenit adevărate celebrități, tocmai printr'o meserie ce pretindea abi- 
litatea membrelor ce le lipsea. Ast-fel a existat un renumit pictor Ketel, 

„care desemna cu piciorul cele mai frumâse tablouri; de asemenea
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“un alt ectromelian numit Ducorne și supranumit născut fără braț, care 

era unul din cei mai renumiți artiști Parisieni. S'aii v&dut de asemenea 

-ectromelieni cari puteau scri, desemna, să vire chiar aţă în ac, să mă- 

nânce şi să se pieptene cu — picidrele. 

    
Fig. 153. — Ectromelie bilaterală (personală). 

Ast-fel este și cazul nostru. In adevăr, acestă fată tînără de 19 

ani devenită ectromelică la etatea de 4 ani în urma unei conbustiuni 
era de o inteligență și de un talent forte mare. Nu numai că avea o 

tacilitate mare a pune aţa în urechile acului și a executa lucrări de 

cusătură fină; dar agilitatea și dexteritatea picidrelor sale erai surprinză- 

târe. Cu aceste organe dinsa își ducea la gură ori-ce obiect fârte ușor. 

In fig. 154 dinsa e representată în momentul când mănâncă. Lingura e 

dusă la gură fără a se vărsa nici o picătură de lichid sat supă. In fig. 

155 bolnava e representată în momentul când serie. Condeiul e ţinut 
cu fermitate între degete ; iar scrierea sa representată în fig. 156 facsi- 

mile este socotim destul de corectă.
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In fine mulți dintrînșii aă fost insurați și ai „avut copii fără nici. 
o deformaţiune. Avem însă alte diformități, | dintre cari unele se pot. 
bucura de intervenţia chrurgicală. 

  

      
Fig. 155. — Ectromeliana scriind (personală).
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Diformităţile degetelor piciorului. Și aci ca şi la mânăavem 
polidactilie, ectrodactilie, macrodactilie şi sindactilie, asupra cărora e de 

prisos a mai insista. 

Fig. 156. — Scrisul ectromelienei. 

O diformitate importantă este deviațiunea degetelor piciorului nu- 
mită clinodactilie. Dînsa constă că al II-lea și al IV-lea deget se află 
pe un plan mai superior de cât cele-lalte, ceia-ce de sigur face impo: 

sibilă încălțămintea. 

larăși o afecțiune importantă este degetul în formă de gară, de 

ciocan, saă cum îl numea Nelaton deget în formă de gâz de lebădă. 

Afecţiunea ocupă în special degetul cel mare. Dinsa constă în ex- 

tensiunea primei falange pe extremitatea metatarsienului, formând un 

unghi obtus pe fața dorsală a piciorului. Falangina, adică a doua fa- 

Fig. 157. — Deget în ciocan. 

langă e flexată în unghii ascuţit pe prima. Falangeta rămâne rectilină, 

sai puţin fiexată pe cea de a doua. Fig. 157 dată de Barette în Enci- 

clopedie represintă un model de deget în ciocan. Acâsta fiind posiţia, 

degetul apasă pe sol mai mult prin vîrtul săi. De aci jenă în mers și 

diferite ulceraţiuni, bătături, burse serâse, accidentale, etc. Acestă afec- 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 26



țiune adesea e simulată de cei cari voesc să se sustragă de la servi- 
ciul militar. 

Barette în articolul săi spune că s'a vEdut degete în ciocan pro- 
duse prin secţiunea tendânelor extensorilor, sati prin crearea unei cica- 
trice pe fața plantară a degetului. Acâstă manoperă adaogă autorul a 
fost întrebuințată într'o regiune a departamentului Eura, pentru a se 
reforma tinerii din serviciul militar. 

Dar o asemenea diformitate provocată sati simulată e mai rară. De 
obiceiii dinsa, după Paget și Broca, e congenitală şi ereditară. Dar și o 
încălțăminte prea scurtă saă strimtă încă pâte determina bâla. In casul 
întâi fenomenul e pur mecanic: degetul neavând loc suficient, el se va 
recurba, se va îndoi și va rămâne cu timpul în stare de ghiară per- 
manentă. In casul al II-lea, încălțămintea fiind prea strîmtă, tote dege- 
tele ca şi metatarsienele vor fi forte mult comprimate. De aci cu tim- 
pul se va produce, după Blum, o atrofie a mușchilor interosoși, de unde 
o deformare a degetelui. 

Conchidem deci că avem cinci cause pentru degetul în ciocan. El 
pote fi: congenital, ereditar, accidental, mecanic şi paralitic. 

Acestă afecțiune une-ori nu aduce nici o genă în mers. Alte ori 
însă suntem siliți a interveni tocmai din causa imposibilităţei în care se 
găsesce individul de a-și vedea de ocupaţiunile sale, fie din ceusa re- 
curbărei exagerate a degetelui, fie din a fonomenelor inflamatorii, su- 
purația burselor serâse, etc., etc. 

Ca tratament putem încerca la început corecţiunea diformităţei 
prin o încălțăminte apropriată, în special largă la virf și cu atelă pentru 
îndreptarea falangelor. Mai târdiii putem adăoga secțiunea tendânelor 
extensori și flexori, precum și cchiar a ligamintelor laterali a primei ar- 
ticulații falangiene. Individul însă fiind deja adult, cel mai bun lucru e 
amputația degetului. 

Cea mai principală dintre deviaţiunile degetelor este aceia, căreia 
Stromayer i-a dat numele de hallux-valgus. 

Găsim în Barette în articolul săi din enciclopedie, că Lafarest, 
operatorul de bătături al lui Ludovic XVI, în 1781, este cel d'intâi care 
a dat o bună descriere acestei afecțiuni. Dinsa în limba vulgară se nu- 
mesce ozgnon. Acestă comparaţie cu un bulb de cepă, probabil sa fă- 
cut din causa ridicăturei fârte pronunţate ce face în năuntru extremi- 
tatea anteridră a primului metatarsien, 

Hallux valgus constă într'o deviațiune totală a degetului celui mare 
în afară, trecând une-ori d'asupra, iar altă dată de desubtul celor-l'alte 
degete. Din acestă deviație resultă un unghiă cu primul metatarsien forte 
pronunțat înăuntru. Pe lîngă jena ce se aduce în încălțăminte avem 
desvoltarea unei burse serâse. Acâsta inflamându-se și supurend pote fi
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punctul de plecare al unor accidente forte regretabile. Dar nu-i numai atât, 

însuși capul metatarsien e fârte ipertrofiat formând adevărata exostosă. 

Din causa cracmentelor şi erosiunei cartilagelor articulare ce s€- 

mănă cu artrita uscată, acestă afecțiune se consideră a fi de natură reu- 

matică. Ideia sai teoria mecanică după care, bla ar fi determinată prin 

presiunea unei încălțăminte răii făcută, adi e eliminată. 

S'ati învocat și alte teorii pentru acestă diformitate. Nelaton invoca 

retracțiunea extensorului proprii al marelui deget. Pentru Dubreuil, de- 

viațiunea provine din predominența de acțiune a mușchilor abductoră a- 

supra adductorilor. Jarjavay admite o oblicuitate normală în afară a ar- 

ticulațiilor metatarso falangiene. Malgaigne explică deviația prin retrac- 

țiunea țesutului fibros peri-articular. In fine Garrod susține infiltrarea de 

deposite de origină gutâsă în cartilajul metatarsien. Barette admite, şi nui 

credem că are dreptate, puind acestă afecțiune sub dependința artritis- 

mului, ce ar determina o ipertrofie a capului metatarsien. 

Contra acestei afecţiuni tâte aparatele inventate pentru a.aduce o 

redresare nu aii reuşit. De aceia une-oră putem recurge la ablația acestei 

exostose sait la resecția cuneiformă a primului metatarsien după cum 

recomandă Reverdin, în oposiţie cu idea propusă de Riedel, care 

constă în a face resecția primei falange. Acâsta nu e admisă, de cre-ce 
cu tâtă îndreptarea degetului totuși deformarea persistă, căci leziunea 

constă în exostosa capului metatarsien, care nefiind ridicată deformația 

persistă. 

Intrun cas de asemenea natură, am practicat resecția exostâsei la 

o femee, căreia de și am deschis articulația, totuși operația a fos ur- 

rată de un deplin succes. | 

La pag. 369 am dat un model de hallux valgus. 

$ IL. Picior bont, sucit sau strîmb (s%efopodie). 

Pictorul boul sai strîmb este o atitudine viciosă și permanentă, în urma 

căreia membrul inferior nu mai are punctele normale de contact cu solul. 

Există un picior bont congenital și altul accidental. Sunt patru varie- 

tăți principale. Piczor Bont equiu (semănând cu copita de cal). In acestă va- 

rietate piciorul este în extensiune forțată pe gambă, ast-fel în cât călcâiul 
e ridicat în sus, iar individul se sprijină mai mult pe degete. Invers cu 

acesta e piciorul bont talus, când mersul se face pe călcâiă, iar talpa 

este ridicată în sus şi înainte. Varietatea a treia e piczor bon Varus; 

aci individul calcă pe marginea externă a piciorului care e pus în adduc- 

ţie şi rotație înăuntru. Invers acestuia e varietatea a patra numită zzczor 
bont valeus, când individul se sprijină pe marginea internă a piciorului.
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Mai tot-d'a-una varietățile se combină și atunci avem Va74s eguin, 
falus valgus, etc. 

Nu se scie nimic sigur în privinţa etiologiei. Dacă uneori afecțiu- 
nea pare a fi în legătură cu ereditatea sati mariajurile consanquine, 
alte dăți nu există nici o relaţiune, de dre-ce afecțiunea se observă pe 
copii eșiți din părinți perfect sănătoși. 

Sat emis mai multe teorii pentru piciorul bont. 
1. Zeoria nervăsă sai a lui Morgagni. Acâsta e forte bine susținută 

în unele casuri unde s'aii găsit leziuni în cerebru în partea opusă unui 
picior bont. Sa constatat iarăși presența unei spine bifide, saă a unei 
fracturi cu mielită, însoțită de sclerosă consecutivă în' regiunea dorso- 
lombară. 

După acâstă teorie deci, un grup de mușchi fiind paralisați, iar an- 
tagoniștii lor r&mâind singuri în joc, dati nascere deviațiunilor ce con- 
stitue piciorul bont. Dar acestă teorie, pe lângă că nu se aplică de cât 
la fârte rară casuri, mai există contra ei faptul că, cu tâtă deformaţiu- 
nea piciorului, mușchii gambei nu sunt paralisați. 

II). Zzoria unui vicii de conformaţie Primitivă a Oselor tarsului, 
Precum şi absenta unora din aceste bucăţi ale scheletului. Acesta nu are 
aprope nici un apărător, casurile fiind din cele mai rari. 

Lăsând la o parte contusiunile, în timpul gravidităței, puţina canti- 
tate de lichid amniotic, presenţa de bride, saă constricțiunea prin cordonul 
ombilical, etc., produse în timpul vieții embrionare, şi cari ar fi capabile să 
dea nascere unui picior bont, trebue să menționăm ultima teorie ce aparține 
lui Berg și Dareste și care de sigur e cea mai adevărată. După acâtă teorie, 
se suține că, în primele 6 săptămâni ale vieței embrionare, atitudinea nor- 
mală a piciorelor este tocmai acea de varus equin. Prin urmare, piciorul 
bont nu este de cât menţinerea acestei posițiuni embrionare, care în loc 
de a fi transitorie devine permanentă. 

La acesta, după Dareste, ar contribui presiunea exercitată de am- 
nios asupra picidrelor. Modul acesta de a vedea e cu atât mai adeverat 
cu cât aprâpe nu există picior bont congenital. care să nu fie în atitu- 
dinea de varus equin, ceia-ce afirmă o stare embrionară anteridră. 

Simptomele. Vom căuta să dăm o scurtă descriere a fie-căreia din 
cele patru varietăți: 

I. Picor varus. Formâză varietatea cea mai comună. De obi- 
ceiă însă ea e fârte rar simplă. In general se combină cu cea numită 
eguin. De aci şi numele de zazus eguin. Dinsa fiind cea mai frecuentă, 
vom insista mai mult asupra ci, 

Semnele constati după cum am dis, că piciorul se află într'o stare 
de extensiune și adducţiune forțată pe gambă, avend virful dirijat în lăuntru,
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talpa devine aprope verticală. Punctul de sprijin pe sol nu e de cât 

marginea externă a piciorului. Dar afară de acâsta, piciorul suferă 

o mișcare de încovăitură (enroulement) grație căreia virful s&ă ar 

avea tendinţa a se apropia de maleola internă. Acâstă îndoitură se pe- 

trece la nivelul articulației medio-tarsiene. Şi după cum unghiul ce se tor- 

    
Fig. 158. — Picior strimb varus (personală). 

m6ză în acest punct de către picior va fi obtus, drept sai ascuţit, cu 

atât deformațiunea va fi mai mare. In fig. 158 avem un model de pi- 
cior varus în unghii drept pe gambă. 

Explorând fața dorsală a piciorului, constatăm două ridicături os6se 

fGrte pronunțate. Acestea sunt: astragalul și extremitatea anteridră a calca- 

neului Scafoidul şi primul cuneiform sunt prea puţin apreciabile fiind 

ascunse în îndoitura sai unghiul format pe marginea internă despre care 
„ vorbirăm. 

Mai constatăm retracția puternică “a tendonului lui Achil, care 

determină equinismul. De sigur, cu cât bâla este mai veche cu atât de-



formațiunile sunt mai pronunțate. Atunci se mai adaogă : atrofia mușchilor 
gambei din causa inactivităței; deformațiuni compensatrice din partea 
genuchiului (varus sai valgus), și desvoltare de burse serâse în punctele 
comprimate. Inflamaţia acestora complică forte serios infirmitatea. Mai 
putem încă constata sub-luxația astragalului, etc., etc. 

Anatomia patologică constă mai principal în alterația astragalului 
şi calcaneului. In adevăr, astragalul este turtit de sus în jos şi forte atrofiat 
mai ales în partea sa posteriră, iar prin faptul equinismului devine sub- 
luxat înainte. Suprafeţele sale articulare și în special cea scafoidienă 
este dislocată înăuntru. Capul astragalului subțiat, atrofiat şi respins în 
afară, ia o direcţie forte oblică cu restul osului formând un unghiii mai 
mult sati maj puţin pronunțat și deschis înăuntru mergând până la 
50—60”. După cercetările lui Parker şi Scudder unghiul ce formeză capul 
astragalului cu osul în starea normală variază la noii născuţi între 35—380 
pe când la adult 10-——13. Deci, în piciorul bont congenital (varus 
equin) înclinația capului astragalului pe corpul osului se depărteză forte 
mult de starea normală ce se găsesce la adult, „apropiindu-se de aceia 
al fetului sait noilor născuți. 

Se mai observă încă după Nelaton o ipertrofie fârte mare a feței 
externe a astragalului. Dinsa puindu-se în contact intim cu maleola ex- 
ternă se opune la reducerea equinismului. 

Calcaneul este incurbat, apofiza posteridră subțiată și ridicată în 
sus, fața externă face forte mare proeminență sub piele, iar cea internă. 
are o concavitate exagerată. 

Scafoidul din orizontal tinde a deveni vertical. EI se dirije în jos 
și înapoi, ast-fel că tuberositatea sa se apropie de maleola internă arti- 
culându-se une-ori cu dinsa. Cuboidul mai adesea e ipertrofiat, pe când 
scafoidul atrofiat şi ambele câte-o-dată sunt sub-luxate pe primul rînd 
al tarsului. 

Osele cuneiforme nu presintă alterațiuni însemnate. 

In casură vechi, mai ales la adulți, pe lîngă că tâte aceste leziuni 
sunt mult mai pronunțate, ele se însațesc și de diferite deformațţiuni ale 
Gselor gambei. Acestea suferă o mișcare de torsiune, așa în cât maleola 
externă se pune pe un plan mult mai anterior ca cea internă. Rotula 

- numai corespunde cu mijlocul tuberosităţei anteridre a tibiei ci cade 
mai mult către marginea sa externă. Peroneul e fârte atrofiat, redus în 
stare filiformă, iar une-ori dispărut cu totul saă cel puţin având maleola 
externă lipsă. Sa mai observat transformarea fibrâsă a unghiilor și chiar 
degenerescență gres6să. Dar lucrul cel mai grav sunt turburările de nu- 
trițiune în 6sele tarsului. Ele devin mai friabile, iar articulațiile lor dati 

" nascere la anchilose fibrâse și chiar os6se. Aponevrosa plantară și în
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special bandeleta internă ce merge la primul deget e fârte retractată și 

formeză o cârdă resistentă când încercăm a desdoi piciorul. 

Deci, pe de o. parte leziunile 6selor și articulaţiilor, iar pe de alta 

retracția tendonului lui Achil, a gambierului anterior și posterior, a flexo-. 

rilor precum și a aponevrosei plantare, constitue tot atâtea obstacole 
forte seri6se pentru reducerea diformităţei. Mai mult, ligamentele arti- 

culare și în special ligamentul astragalo-scafoidien, : prin retracțiunea sa, 

se opune la îndreptare chiar atunci când sa secționat pielea și toți 

mușchii precum a arătat Parker. 

  

  

  
  

Fig. 159. — Duble picire strimbe, Vacus equin (Prof, Dr. Romniceanu). 

Diagnosticul nu presintă absolut nici-o dificultate. Piciorul bont 

paralitic adesea e dublu în valgus și ușor reductibil. 
Pronosticul variază după gradul deformaţiunei, după dificultatea mai 

mult sati mai puţin mare în reducere şi starea de vechime. Numai în-
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cape îndoială că pronosticul e îndoit de grav când diformitatea ocupă 
ambele picidre. In fig. 159 avem un model pe picior bont dublu, 

Tratamentul constă în reducerea diformităţei și menţinerea sa. Se 
ajunge aci prin mijlâce blânde sati chirurgicale. 

Vom interveni cât se pâte mai curând după nascere, de Gre-ce 
Wolff a arătat că în primele luni desvoltarea piciorului e fârte activă 
la copii. Deci ori-ce întârziere va mări diformitatea. Prin urmare, de la 
15 dile după nascere putem începe tratamentul. 

Factorii contra cărora trebue să luptăm sunt: adducțiunea și în 
doitura piciorului cari dati varus, iar în urmă iperextensia articulației ce 
constitue 'equinismul. 

In casuri ușâre, putem prin simple manipulații cu mâna să în- 
vingem ambii acești factori. In casul contrariă ne vom adresa mai întâi 
contra varusului. Vom imprima piciorului o mișcare de d'inăuntru în afară, 
şi în urmă vom reduce equinismul imprimând piciorului mișcări de 
flexiune. După acâsta vom aplica un bandagii inamovibil cu silicat sată 
gutta-percă. Noi recomandăm gipsul căci se usucă forte repede. 

Descrierea reducerei prin mașini e forte complicată şi dă resultate 
aprâpe nule. Cu tâte acestea, dacă etatea individului permite le putem 
întrebuința, însă adormind bolnavul, de 6re-ce reducerea fiind forțată 
durerile ar fi excesive. 

Tratamentul chirurgical coprinde : 
I). Zenotomia. Stromayer e primul care în 1831—34 a făcut teno- 

tomia tendonului lui Achil, de şi alții susțin că Delpech în 1816 ar fi 
făcut acâstă operaţie. Vulgarisarea tenotomiei în Franţa se datoresce lui 
Duval și Bouvier în 1835—36. La început tenotomia se făcea prin me- 
tâda subcutanată. Azi însă putem recurge la secțiunea antiseptică, noi 
fiind scutiţi fiind de vechile complicaţiuni ale predecesorilor. Şi cu atât mai 
mult putem întreprinde acâstă metodă, cu cât adesea pe lîngă tendonul 
lui Achil suntem nevoiţi a secţiona și tendonul gambierilor precum și 
aponevrosa plantară, când din causa vaselor nu putem lucra fără a vedea 
ca în met6da subcutanată. Dar ori cum ar fi, imediat după tenotomie 
trebue să și îndreptăm piciorul puindu-l întrun bandagii inamovibil. 

II). Operațiunile pe schelet sunt mai raționale. Dar și aci, nu ab- 
laţiunea sait resecția parțială a unui singur os pâte produce vindecarea, 
ci o altă intervenţie mult mai complexă. Noi vom menționa numai 
extracția totală a astragalului sait a capului s&ă ; extracția cuboidului, a 
scafoidului sai a ambelor de o dată; ablațiunea astragalului și a ma- 
leolei externe ; osteotomia tibiei și a peroneului, etc., etc. Operațiunile 
acestea adi tote sunt părăsite, de re-ce prin ele nu putem corige de- 
viațiunea piciorului aducându-l în abducție.
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Singura operaţie rațională şi care a dat succese, este tarsectomia 
și anume excisiunea cunciformă. Dinsa coprinde două varietăți : ante- 
riGră, dacă resecţia ocupă primul rând al tarsului (cuboidul, cuneifor- 
mele și scafoidul) și posteridră când ocupă al Il-lea rând al tarsului 
(astragalul și calcaneul). 

Operația se face practicând pe marginea externă a piciorului o 
secțiune os6să în formă de con cu baza în afară, după ridicarea sati 
confecționarea prealabilă a unui lamboii din părțile moi. Acest con va fi 
mai lung sait mai scurt după gradul deformaţiunei și obstacolele ce avem 
de învins. Ast-fel, une-ori ne mărginim numai la articulația calcaneo-cu- 
boidienă, iar alte dăți o putem prelungi pînă la capul astragalului Și 
scafoidului. 

Rydygier în 1883 propune, ca economie, numai resecția capului 
astragalului și a marei apofise a calcaneului. 

In scopul de a se evita operațiunile pe 6se, cari or ce sar dice, 
presintă gravităţile sale, sa recurs la operațiuni numai în părțile moi. 
Ac6sta constitue operațiunea lui Phelps elevul lui Sayre (1884). Dinsa 
constă în a face o incisie transversală în nivelul articulației lui Chopart,. 
începând la un centimetru în afară de tendonul gambierului anterior și 
mergend până la mijlocul saă terțul intern al feței plantare. Tăiem ten- 
donul gambierului anterior și tâte părțile moi până la articulația medio- 
tarsienă pe care o deschidem secționând tâte ligamentele. Descoperind 
tuberositatea scafoidului, secționăm și tendonul gambierului posterior. 
Atunci facem reducerea forțată când obţinem mai multe cracmente. Plaga 
o lăsăm deschisă și aplicăm un bandagiă apropriat. . 

Dar ori-care ar fi metoda, nu trebue să neglijăm tratamentul con- 
secutiv. EI constă: în masagiii, electricitate și diferite aparate întrebuin- 
țate mult timp după operaţie. Numai ast-fel ne putem opune contra 
recidivei. 

Cele-lalte forme de picior bont am spus că sunt forte rari, de aceia 
“vom trece repede asupra lor. Ast-fel: 

II. Picior bont valgus. Aci diformitatea este cu totul inversă 

de cea representată în varus. In adevăr, individul calcă pe marginea in- 

ternă a piciorului; marginea externă privesce în sus, iar talpa în afară. 

Acestă varietate fârte rar se combină cu equinismul; din contra 

combinațiunea e mult mai comună cu varietatea de talus. De aci picior 
valg talus. 

Piciorul valg e mult mai grav, căci adesea se însoțesce de ab- 
sența maleolei externe și chiar de a peroneului. Deformaţiunea 6selor 
e fârte pronunțată; în special fața internă a calcaneului devine inferidră, 

iar cea externă fârte mult respinsă în afară se articuleză une-ori cu nialeola
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corespondentă. Astragalul e deviat, iar capul stii face o ridicătură pro- 

nunțată pe marginea internă a piciorului. Scafoidul la rândul săi este 

răsturnat, iar tuberositatea superidră devine inferidră. De aci resultă că 

explorând marginea internă a piciorului, mergând de dinapoi înainte 

găsim: maleola internă, capul astragalalui și tuberositatea scafoidului. 

  

Fig. 160. — Picior strimb valgus. 

Există mai multe grade de picior valg, după unghiul ce-l face ar- 

ticulația medio-tarsienă cu gamba. Cu cât unghiul e mai obtus, cu atât 

deviațiunea e mai mică și vice-versa, unghiul fiind ascuţit deformația 

este maximă. In ori-ce cas piciornl valg e mult mai puțin comod pentru 

ca individul să pâtă umbla. In fig. 160 avem un model de acâstă di- 

formitate. 

Tratamentul constă în diferite manipulări şi aplicarea diferitelor 

aparate ortopedice apropriate când deformația nu e prea veche. Mai 

tărdiă putem recurge la tenotomie, atacând în special scurtul peronier 
lateral și chiar tendonul extensorului comun și peronierului anterior. 

In casuri și mai dificile, când avem absența moleolei saă a peroneului, 

vom recurge la operațiuni mai seri6se, coprindând rezecţiuni cuneiforme 
și mai cu deosebire a7zrodesa. 

III. Picior talus. Aci individul calcă pe călcâi, talpa fiind diri- 

Jată vertical și înainte. Forma acesta, de obiceiii e în combinaţiune cu 
piciorul valg. Se admite trei varietăți după unghiul ce-l formâză piciorul 
cu gamba. Prima varietate este când unghiul este drept, varietatea a 
doua când unghiul este ascuţit, iar a treia care e cea mai rară și cea 
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“mai gravă este când fața dorsală a piciorului vine în contact cu fața 

anteridră a gambei lipindu-se de ea. 

Când încercăm a reduce diformitatea simțim sub piele n nisce cârde 

întinse, cari nu sunt de când tendânele extensorului și cari pun ob- 

stacol la reducere. 

  

Fig. 161. — Picior talus. Fig. 162. Picior equin. 

Tratamentul, constă ca și în cele-lalte varietăți în manipulări și a- 

parate ortopedice, având de scop a trage talpa piciorului în jos și a o 

fixa pentru a fi capabilă să atingă solul.. Dacă obstacolele sunt mari 

vom adăoga tenotomia extensorului, precum și a diferitelor alte fășii 

fibrâse ce vom constata că întreține deformația. Fig. 161 represintă un 

picior talus. 

IV. Picior equin. Acestă varietate se caracterisă prin aceia că 

individul calcă pe faţa plantară a degetelor având călcâiul forte mult 

ridicat în sus. Forma acesta e cea mai compatibilă cu umbletul, mai 

ales când sprijinirea pe sol se face pe capetele anteridre ale metatar- 

sienilor. Umbletul devine mai dificil când punctul de sprijin se face pe 

pulpa degetelor. El e aprâpe imposibil când deformațiunea fiind mare 

individul e silit a se sprijini pe verful degetelor şi cu atât mai mult pe 

faţa lor dorsală. 
Tratamentul. In casurile uş6re secțiunea tendonului lui Achil a- 

desea e suficientă, după care piorul va fi aședat întrun bandaj apropriat,
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Câte-o-dată însă, suntem siiiți a recurge la secțiunea aponevrosei plan- 
tare care formâză un agent fârte puternic ce se opune ori-cărei corec- 
țiuni. Fig. 162 ne dă un model de acestă diformitate. 

Picior bont accidental. 

Arsurile profunde, flegmânele difuse, cicatricele retractile, artro- 
patiile tibio-tarsiene, anchilosele vici6se, fracturile bimaleolare răă con- 
solidate, osteo-mielitele adolescenților, osificarea prematură a cartilagiului 
de conjugare a unuia din âsele gambei ce are de consecinţă oprirea sa 
în desvoltare, în oposiţie cu cel-alt os congener, ce continue a cresce, 
deformitățile rachitice, relaxarea ligamentelor articulare, miositele, con- 
tracturile musculare, paralisiile și starea isterică, etc., etc., pot produce 
aprope aceleași. deformaţiuni, dând nascere unui picior bont accidental, 
în multe puncte analog cu cel congenital. Dar în afară de antecedente, 
avem acest fapt capital că, pe când în piciorul bont congenital aprâpe 
exclusiv găsim numai varietatea de varus equin, în cel accidental se 
întîlnesc în mod indiferent tâte varietățile și în special varietatea equină 
ocupă primul loc. 

Atragem atențiunea că de multe ori un tratament răi dirijat al 
fracturilor gambei, pâte da nascere unui picior bont accidental. In ade- 
ver, dacă nu luăm precauțiunea ca în momentul când punem membrul 
întrun bandaj gipsat, piciorul să fie întrun plan perfect vertical pentru 
a forma cu gamba un unghiii absolut drept, vom constata la ridicarea 
bandnjului o surprisă forte displăcută că bolnavul ne oferă atitudinea 
de equinism. 

Contra tutulor acestor picidre bânte accidentale nu există o regulă 
fisă. Primul lucru este a preveni accidentul, luând precauțiuni în con- 
secință. Vom lupta contra cicatricelor vicidse prin aplicarea de grefe, 
iar în casuri de traumatisme sai tuberculosă, vom asigura punerea pi- 
ciorului în unghiă drept pe gambă pentru a obține o anchilosă conve- 
nabilă. Găsindu-ne în fața unui fapt împlinit ne vom conduce după 
circumstanțe, car vori fi speciale pentru fie-care cas în parte. 

$ IL. Tumorile piciorului. 

Anevrismele piciorului se împart în două grupe, după cum își ati 
„sediul pe faţa dorsală sai pe taloă. Cele dorsale sunt constituite de 
artera pedidsă. Nu presintă nimic de particular, afară de casurile când 
Sai putut lua drept abcese saă sarcâme. Sa întrebuințat contra lor 
compresiunea directă și estirpațiunea sacului. Legătura arterei _tibiale
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anteridre nu e rațională din causa numerâselor colaterale. Anevrismele 
plantare se observă forte rar şi nu presintă nici un interes special, deși 
tratamentul e forte dificil. Anevrismele arterioso-venâse sunt considerate 
ca excepțiuni. 

Tumorile degetelor piciorului. 

Cele benigne, ca lip6me, angi6me, chişti și nevrâme sunt mai rari. 
Epiteliomul cu cele trei varietăți: vegetantă, scamosă și tuberâsă se ob- 
servă mai des şi nu oteră nimic de particular, în afară de caracterele 
proprii ori-cărei tumori maligne. 

Dintre tumorile os6se, chondrâmele şi osteo-sarcâmele se observă 
mai rar. Cea mai principală este tumora numită ezostosa Sub-uugueală, 
bolă fârte bine descrisă de Dupuytren. Sediul de predilecţiune este dege- 
tul cel mare și ocupă aprâpe exclusiv falanga ungucală. Dinsa mai adesea 
e mediană dar pote ocupa și părțile laterale. 

Desvoltarea se face in mod insidios; dar cu timpul dinsa ajunge 
să ridice unghia în sus, punând-o pe un plan vertical sai chiar restur- 
nând-o pe fața dorsală a degetelui. 

Mai târdiii, tumora sub forma unei mese rotunde, roșie şi sensibilă 
la presiune, se pâte ulcera, acoperindu-se de fungosități ușor sângerânde 
şi provocând dureri fârte mari bolnavului, Acestă b6lă, desvoltându-se 
de preferență pe adolescenți, a fost considerată de unii ca exostosă epifi- 
sară, de care însă se deosibesce, prin aceia că dînsa nu ocupă basa falangei 
unde se află cartilagiul epifisar, ci extremitatea liberă, Cât privesce na- 
tura intimă a acestei tumori, lucrul încă nu e cu totul lămurit, căci dacă 
une-ori dinsa e formată din țesut osos, alte dăți există elemente carti- 
lagin6se și chiar fibrâse, plus infiltrațiune de elemente embrionare. De 
aceia Cornil și Ranvier o consideră ca un sarcom osifiant analog cu 
epulisul. 

Diagnosticul e uşor, mai ales când tumora devine evidentă înafară. 
In peri6da inițială, dacă întroducem un stilet sub unghie, vom constata 
că dinsul se opresce de o tumoră tare, care nu este de cât exostosa. 

Tratamentul nu e de cât extirparea, cu sacrificarea unghiei sai 
Chiar a întregci falange. 

In ceia-ce privesce unghia încarnată precum și tumorile banale cu- 
noscute sub numele de bătături, sunt descrise în vol. II. 1) 

  

1) Vol. II, pag. 212—219.
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Tnmorile piciorului proprii dise 

Angiâmele și tumorile cirsoide sunt tumori mai rari și nu pre 

sintă nimic de particular. Chiștii de origină sinovială sai tendin6să se 

observă une-ori pe fața dorsală și externă a piciorului, în dreptul ar- 

ticulației calcaneo-cuboidiene. Nevrâmele se întilnesc une-ori pe picidre, 

dar mai ales pe fața plantară. Lipâmele sunt iarăși rari și ni se presintă 

sub forma difusă sati circumscrisă şi nu presintă nimic de particular. 

Papilâmele şi epitelismele se observă mai des în urma diferitelor 

traumatisme și plăgi. Când ocupă fața plantară se însoțesc de nisce du- 
reri forte vii, iradiindu-se la distanţă. 

Sarcâmele cutanate sunt mult mai frecuente ca epitelismele ; ele ai 

tendința la forma melanică și apar une-ori sub formă de nodosități, de 

mărimea unui bob de mazăre saă nuci, colorată în roș violaceii, con- 

stituind ceia-ce Ebra numesce sarcom pigmentat cutanat, sai melano- 

sarcom. Alte-ori sarcomul ia nascere chiar în teca tendânelor, în special 

în lungii peronieri laterali, ceia-ce face diagnosticul fârte dificil cu tu- 

morile fongâse ale tecelor saii ale articulaţiilor, cu cari mai tot-d'a-una 

se confundă. Se deosibesc de sinovitele fongâse prin aceia că acestea 

ail tendinţă la supuraţie, iar cele sarcamatâse nu, plus că mersul este 

mult mai repede. 

Condrâmele, ostemele și exostosele piciorului sunt fârte rari, dar 

se pot observa în special pe primul metatarsien, precum și pe maleole 

Trellat a arătat un osteom, ocupând tâca gambierului anterior. Osteo- 
sarcâmele isbesc de preferință fața dorsală, ocupând primul rînd al tar- 

" sului. Se desvoltă de preferință pe copii și adesea se iati drept tumori albe. 

CHESTIONAR. 

Deformaţiuniunile membrolor. Istoric. Cause. Diformităţi embrio- 

nare şi fetale, Caractere. Diviziune Ectromelieni şi simelieni. Ectrodac- 

tilie, focomelie, emimelie. Caractere . . . . Pag. 3956-40 

Diformităţile degetelor piciorului. Clinodactilie; Hallux valgus. 

Deget în ciocan saii gât de lebădă. Caractere, semne, complicații . .  » 401-403 
Picior bont naii strimb. Dividiune. Patogenie. Picior varus, val- 

gus, talus, equinus. Anatomia patologică. Simptome. Diferite asociaţiuni, 

Tratament. Picire bânte accidentale. Cause. . . . . » 403-412 

Tumorile degetelor piciorului. Tumori benigne ; și maligne. Diag- 

nosticul. Anevrismele, caractere, tratament . . . . . . . . . 2» 412-414



CAP. III. | 

Fracturile piciorului. 

ŞI. Fracturile degetelor. 

Acestea nu presintă nimic de particular. Ele se observă rar și mai 

tot-d'a-una sunt de causă directă, provenită în urma căderei, aplicare de 

corpi grei saii trecerea unei râte de trăsură. Se mai pot încă observa 

fracturi indirecte precum ar fi o cădere dintr'un loc înalt pe virful de- 

getelor. Ast-fel Poulet a observat trei casuri de fracturi indirecte- pro- 
duse prin lovitura vîrtului piciorului de o sobă. Gascoyen a vădut un cas de 

deslipirea primei falange a marelui deget, pentru care a trebuit să tacă te- 

notomia tendonului lungului extensor propriă. In fine, Kroenlein a citat 

casuri de fracturi longitudinale. (Le Dentu). 
Fracturile directe sunt mai grave în general, fiind cominutive și 

complicate de sdrobiri și deschideri articulare. Dacă fractura nu e 

complicată de plăgi, tratamentul constă în reducere și aplicare de mici 

atele plantare, cele-Lalte degete făcând în mod natural serviciul de 

atele laterale. Vom evita punerea de atele dorsale, din causa subțiimei 

tegumentelor; sai atunci trebue a lua tâte precauțiunile ca compresiu- 
nea să nu fie mare, căci alt-fel putem determină sfacelarea părților. 

Asupra diagnosticului nu insistăm, căci nu oferă nici o dificultate 
şi nici nu presintă ceva de particular. 

Dacă fractura e complicată, vom uza în modul cel mai larg de 

mijlâcele antiseptice și vom lupta cu energie dea nu recurge la amputația 

«degelui. Chiar în circumstanțe desesperate vom căuta prin suturi de ten- 

d6ne, de tegumente și alte adjuvante să reducem în starea lor normală 
părțile, asigurând coaptarea. Amputaţia primitivă a degetului nu se va 

face de cât în casuri imposibile de conservare. E de preferat ca acestă 
amputație să se execute în mod secundar, sati tardiv. Principiile acestei 

metode sunt pe larg descrise în primul meă volum la capitolul « Trau- 
matisme». 

Dar chiar şi intervenţia tardivă încă trebue reservată și anume
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atunci când consolidarea nu s'a putut obţine, sai când se produce o 
jenă în funcțiunea membrului, împedicând bolnavul d'a umbla. 

$ II. Fractura metatarsienilor. 

Nu se observă de cât în casuri de violențe directe, puternice. 
Ast-fel fiind, dinsa se însoțesce de sdrobiri întinse, ce coprinde aprâpe 
tot piciorul. Mai cu deosebire I-ul și al V-lea metatarsien se fracturâză 
mai des ca cele-lalte, din causa situaţiunei lor. 

După Malgaigne însă, metatarsienii IV şi V ar fi mai des fractu- 
rați din causa subțiimei lor. 

Fracturile indirecte sunt mult mai rari, căci se cere o cădere de 
la un loc înalt pe capetele metatarsienilor. In ce privesce fracturile prin 
contracțiuni musculare, sunt cu totul excepționale. Cu tote acestea Be- 
rard a arătat o fractură indirectă a celui de al V-lea metatarsien, care 
sa rupt aprope de baza sa intr'o cădere pe picior, iar Laugier aceiaş 
fractură prin smulgerea unei contracţiuni violente a scurtului peronier la- 
teral. Linia de frâctură prin causă directă e de obicei transversală Și 
se produce în punctul aplicărei traumatismului. Cele indirecte ai linia 
la partea mijlocie a osului, la unirea terțului anterior cu cel posterior, 
sau luând forma oblică simplă or dinţată. 

Diagnosticul acestor fracturi, cari după cum am vEdut pot fi trans- 
versale, oblice, eschilâse, sai chiar cominutive, e greii de stabilit din 
causa enormei umflături, formată de epanșamentul sanguin ce însoțesce 
fractura. ” 

Graţie țesutului celular lax ce se află pe fața dorsală a piciorului, 
aceste epanșamente se colecteză, formând adevărate tumori d'asupra fo- 
carului. Ele împedică perceperea semnelor patognomonice a fracturei 
şi în special a crepitației. 

In primele dile deci, vom căuta a nu fi cu totul afirmativ. Cu 
tote acestea se pote întimpla ca fragmentele fracturei să sufere depla- 
sări, formând ridicături pe fața dorsală a piciorului. Atunci, dacă acestă 
ridicătură se află către mijlocul diafisei, diagnosticarea fracturei e ușră,. 
Fiind însă la basa epifisei, s'ar putea lua drept o luxaţie metatarso fa- 
langienă. In or-ce cas, individul ce ar avea o fractură a unui metatar- 
sien se va găsi în imposibilitate de a umbla, sat cel mult dînsul va 
merge sprijinindu-se pe călcâi, 

In lipsa deplasărei fragmentelor, ne rămâne ca semn preţios dure- 
rea, care în fractură tot-d'a-una va fi fixă şi apreciabilă în mod con- 
stant în acelaş punct. Dar pentru constatarea acestui semn nu trebue 
să recurgem la palpație, spre a nu o confunda cu durerea oferită de
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contusiune. Vom imprima deci diferite mișcări metatarsului presupus: 

fracturat, apucându-l de cele două extremități, sai imprimând mișcări 
de torsiune, or de apăsare bruscă de dinainte înapoi, împingend cu pu- 

tere degetul. Şi dacă în aceste diferite manipulaţiuni durerea se va des- 
volta tot-d'a-una în acelaș loc, putem presupune dacă nu să afirmăm, 

probabilitatea unei fracturi. 

Pentru l-ul şi al V-lea metatarsien explorările sunt mai ușâre. 

larăși un semn de mare importanță pentru fracturile metatarsieni- 

lor, în special pentru al V-lea metatarsien și asupra căruia Thiery a in- 

sistat, este echimosa. Intro contusiune forte a piciorului, echimosa apare 

imediat după accident ; intro fractură, acestă echimosă e mai tardivă și 

nici o dată înainte de 48 ore. Dînsa se întinde ocupând spațiul inter- 

digital al degetului al cărui metatarsien este rupt, și odată apărută, 
dispare mult mai târdiăi de cât cea provocată de o contusiune. Mai 
mult, pentru al V-lea metatarsien se produce o echimosă plantară 
sub forma unei fășii oblice, paralelă cu tendonul lungului peronier 
lateral. 

In teză generală, aceste fracturi nu sunt grave de cât dacă se 
însoțesc de luxaţiuni, sdrobiri și plăgi comunicante. Dar chiar în a- 
fară de aceste complicațiuni, câte o dată ele devin serise dacă se pre- 
sintă cu deplasări ale fragmentelor ce nu se pot corije. Atunci dacă nu 
luăm precauţiuni de reducere, ele pot constitui o jenă serissă în mers 
şi cu timpul să perforeze tegumentele și să ne silâscă a recurge la resec- 
țiunea fie primitivă oră secundară. 

$ III. Fracturile tarsului. 

Dintre tâte 6sele tarsului, cari la rigore fie-care pâte fi fracturat, 
nu s'a dat o descriere mai specială de cât a astragalului și calcaneului. 

Fracturile scafoidului, cuneiformelor și cuboidului sunt excepţio- 
nale, afară numai de aplicarea unei forțe prea mari. In acest cas însă, 

ele se însoțesc de sdrobiri întinse, ce adesea compromit piciorul, fiind 

siliți une-ori a recurge la amputație. 

Intrun cas de fractură a 6selor tarsului complicată de luxaţiunea 
scafoidului transportat în nivelul micei apofise e calcaneului, Chaput a 
practicat operaţiunea lui Miculicz. Resultatul funcţional a fost perfect. 
(Le Dentu). 

Fractura astragalului. Forte rară, nu se observă de cât în 
urma unor căderi de la o înălțime mare. Fenomenul acesta e grei de 
explicat, de dre-ce în condițiuni normale, individul cădând direct pe pi- 

“cidre ar trebui ca osul calcanei să se fractureze iar nu astragalul. 

Dr. ÎI. Kiriac, Patologie chirurgicală. 217



418 

Ballenghien susține că într'o cădere pe un pavagiui cu piatră, violența, 
în adevăr e suferită de calcaneă ; într'o cădere însă pe un loc șes, adică 
pe o sosea, astragalul va fi care se va rupe. In or ce cas se presupune 
o predisposiţie dacă nu individuală cel puțin anatomică. Ast-fel persâne 
cu picior lat sâii cu rarefacția specială a astragalului, sunt singurele 
circumstanțe cari favorizeză o asemenea fractură. 

Dar în afară de acâstă predisposiţie, astragalul încă se pâte rupe 
în mod indirect, individul cădend pe talpa piciorului sprijinindu-se pe 
călcâi. In acest cas gâtul astragalului se rupe lovindu-se cu violență de 
morteza ribio-peronieră. 

Se mai observă încă acestă fractură în casuri de torsiuni forțate 
ale piciorului fie în năuntru sai în atară. Dar pentru acesta se cere o 
anume predisposiţie și în special o rarefacție a osului. 

Se descrie o fractură verticală antero-posteridră a astragalului. 
Dacă fractura e complectă, ocupând adică întrega grosime a osului îl 
împarte în două părți laterale. Alte dăți fractura este transversală și ocupă 
exclusiv gâtul astragalului separându-l de restul osului. Excepţional de 
rar fractura pâte să ocupe apofisa posteridră a astragalului. In acest 
cas dinsa pârtă numele de fractura Imi Shepherd. , 

In fracturile astragalului, primul lucru ce observăm este o defor- 
mațiune a gâtului piciorului. Acâsta resultă din faptul scoborărei maleo- 
lelor, cară pot une-ori să atingă chiar solul dacă sdrobirea osului e mare. 
Pe lingă acesta vom constata o largă echimosă ocupând faţa dorsală şi 
regiunea maleolelor.In fine, durere și imposibilitatea individului de a 
putea umbla. ” 

Diagnosticul nu e ușor. Vom explora însă bine pentru a vedea 
dacă concomitent există fractura maleolelor sait o luxaţie a osului frac- 
turat. Pentru acesta vom aplica diferite mișcări piciorului, puindu-l în - 
abducţie, adducţie, extensie, etc., căutând să percepem, prin mâna apli- 
cată pe osul fracturat, crepitația. Acesta câte o dată e obscură, iar alte 
dăți forte .manifestă dacă fractura e complectă și formată de mai multe 
fragmente. 

Tralamentul se va mărgini în reducerea fragmentelor și aşedarea 
piciorului în posițiunea normală, aplicând un bandaj inamovibil. 

Dacă reducerea e greii de obținut şi mai ales când fragmentul 
amenință a perfora tegumentele, atunci putem recurge după cum a făcut 
Sick întrun cas. El a deschis focarul, a redus şi a fixat prin câte-va 
puncte de sutură fragmentul deplasat. . A 

Se pote însă întâmpla ca să fim siliți a recurge la extracțiunea 
astragalului în casuri complicate, și :mai. ales când. după încercâri de 
conservăre nam. putut să redăm funcțiunea membrului, sai când trau=



419 
matismul fiind prea violent s'a produs o artrită supurată în articulaţi- 

unea tibio-tarsienă. e 

$ IV. Fractura calcaneului. 

Osul acesta de și spongios şi une-wri așa de fragil la bătrâni în 

cât chiar cu degetele câja sa compactă se pâte .rupe, este însă fârte 

rar atins de fractură ; și cu tote acestea căderile pe picior sunt fârte 

frecuente. 

In adevăr, în momentul căderei individului pe piciâre, mult mai 

adesea observăm fracturi ale 6selor gambei, ale femurului și chiar a 

basei craniului de cât ale călcâiului. Și lucrul este așa de adevărat, că 

de multe ori chirurgi cu o practică întinsă nu ai avut ocasie să întil- 

n6scă de cât 2—3 casuri de fracturi ale calcaneului. 
Intr'o statistică amănunțită făcută de Polaillon, din 1529 fracturi 

observate în spitalele din Paris nu s'a găsit de cât 2 casuri de fracturi 
ale calcaneului. 

Un alt autor Pinner pe un total de 10,800 fracturi n'a găsit de 
cât 11 fracturi ale calcaneului. 

Se admite două feluri de fracturi ale acestui os: una prin smulgere 

numită fractura luă Boyer şi alta prin sdrobire numită fractura lui Mal- 

gaigne. 
Fractura prin smulgere se datoresce unei contracțiuni violente 

a tendonulni lui Achil. Un individ cădend de la o înălțime și având 
piciorul în iperextensiune, mușchiul triceps intră într'o contracție vio- 

lentă și spasmodică. Atunci dacă tendonul lui Achil nu cedeză, el smulge 

porțiunea osului unde se inseră și fractura este efectuată. Casul acesta 

este fârte rar, așa că Tillaux spune că n'a văzut nici-un exemplu. 
Partea importantă în acestă fractură o formeză depărtările frag- 

mentelor. Rolul principal îl şâcă tricepsul, care prin contracțiunea sa 

trage fragmentul ce r&mâne lipit. de tendonul lui Achil ridicându-l în 

sus până la o distanță de 3—4—5 c. m. Une-ori ascensiunea fragmen- 

tului e colosală, putendu-se ridica până la 12 c. m. 

Depărtarea fragmentului se exagereză dacă c6psa și gamba fiind 

în extensie forțată, vom adăoga flexiunea piciorului pe gamba. Atitudinea 

fiind inversă, adică gamba flexată pe câpsă iar piciorul în extensie pe 

gambă, depărtarea se va micșora prin faptul relaxărei mușchiului triceps, 

Dar nu e numai tricepsul care determină acestă depărtare. Ha- 

milton a arătat că dacă linia de fractură se află înapoiul ligamentelor 

Jaterale peroneo și tibio-calcaneene, depărtarea devine colosală ; din contră 

când linia de fractură se află înainte, sub-astragal, deplasarea e forte mică



săi chiar lipsesce, din causa că fragmentul e ținut în loc de ligamentul 

interosos, ligamentele laterali, aponevresa și ligamentul plantar. 

Simptomele. Une-ori bolnavul simte în momentul accidentului o 

trosnitură ce anunţă fractura. Imediat cade sau rămâne fix, ne mai pu- 

“tend face nici-un pas. Dar acestă impotenţă funcțională une-ori e relativă. 

Ba ce e mai mult, unii individ pot să umble de și cu Gre-care jenă. 

Semnul principal constă intr'o echimosă f6rte largă înapoia călcâiului și 

în părțile sale laterale. Dar ceia-ce ne asigură existența fracturei, este 

golul ce-l simțim când aplicăm degetul pe călcâi în dreptul inserțiunei 

tendonului lui Achil. Acest gol în formă de șanț, se măresce în timpul 

extensiunei gambei și flexiunei piciorului, și vice-versa, se micșorâză 

când punem gamba în fiexiune, iar piciorul în extensie. Cu acestă oca- 

siune şi dacă epanşamentul sanguin nu este mare, putem percepe şi 

crepitarea, care va fi semnul decisiv al fracturei. 
Tratamentul e fârte dificil, căci adesea nu se pote menţine redu- 

cerea. Principiul constă în a relaxa tricepsul prin flexiunea gambei pe 

câpsă şi să împedicăm contracțiunea ncestui mușchii prin aparate 

inamovibile și ori-ce alte mijlâce, asigurând în acelaș timp coaptarea 

fragmentelor. 
Fractura calcaneului prin sdrobire. A tost studiată în detaliu de 

Malgaigne, pentru care și pârtă numele săi. 

Acestă fractură pâte să se producă în urma unei violențe directe, 

aplicată pe una din fețele sale laterale, precum ar fi o lovitură de cio- 

mag, de piatră, trecerea unei trăsuri, etc. Plăgile prin armă de foc încă 

dai nascere la aceste fracturi. Dar dintre tote, aceia care a atras mai mult 

atențiunea, este fără îndoială când fractura se produce în momentul 

căderei individului pe călcâiii. 
Intr'o cădere dintrun loc înalt, tâtă greutatea corpului transmi- 

țendu-se direct pe călcâiă, acesta fiind prins între putere și resistență, 

se rupe. Trebue însă să scim că acâstă fractură a calcaneului nu se 

produce primitiv, ci tot-d'a-una în mod secundar. Acâsta confirmă încă 

o dată cele dise 'mai sus, că acest os e atât de scutit, în cât în mo- 

mentul unei căderi pe dînsul, mai lesne cedeză alte 6se de cât el. 

Adi mai toți admit următorul mecanism invocat de Legouest: 

în momentul căderei pe călcâiii de la un loc înalt, tâtă greutatea cor- 

pului se transmite mai întâi astragalului, care apăsând cu violență pe 

călcâi, pâte să rupă da dreptul mica apofisă internă a calcaneului. 

Dacă însă ligamentul calcaneo-scafoidien inferior se rupe, atunci astra- 

“galul sub-luxandu-se, merge înainte și înăuntru; dar în acelaș timp 

“porțiunea sa posteridră, care e grâsă și triungulară, înaintând și ea și 

apăsând cu violență pe fața anteridră a calcaneului, o sdrobesce prin
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plesnire. În acest cas linia de fractură împarte călcâiul în două fragmente 
superpuse, dar în general neegale. 

Malgaigne a observat un cas unde și fragmentul superior era cl 
însuși dividat în alte două pârțiuni printr'o linie de fractură antero-pos- 

teridră. Alți autori, între cari şi Berenger, susțin că în afară de greu- 

tatea corpului trebue să întervie și o contracțiune musculară. După dinsul, 

bolta calcaneo-astragalienă represintă un arc, a căruia cârdă e formată 

de aponevrosă și mai toți mușchii plantari. Acest arc tinde să se ștergă 

în momentul căderei individului, și dacă mușchii. se opun, osul care e 

mai puţin solid se rupe. 

Semnul cel mai principal pe lângă durerea și impotenţa funcțională 

este o largă echimosă şi o lărgime a diametrului transversal a gătului 

piciorului în comparație cu cel sănătos. Când fractura e complectă şi 

a fortiori cu trei sai mai -multe fragmente, diagnosticul se stabilesce 
imediat, crepitația putându-se obține cu cea mai mare ușurință. In 

casul contrar se pote confunda cu o entorsă astragalo-calcaneenă, despre 

care vom vorbi mai târdiii. 

Punctul cel mai important în acestă fractură și asupra căreia cu 

drept cuvînt a insistat Tillaux, este conservarea sai distrugerea şghia- 

bului calcaneen, ce :se află la partea internă au acestui os. Acest șghiab 
<are e destul de profund, conţine artera și nervul tibial posterior. Mica 

apofiză a calcaneului formeză marginea superidră, iar tuberositatea in- 

ternă a calcaneului marginea inferidră. Dacă dar una din aceste ridică- 

turi osose se va fractura și va străbate în acest șghiab, în afară de 

compresiunea arterei dînsa va determina o apăsare, contusiune și chiar 

ruperea nervului tibial posterior sait a unora din rămurile plantare, 

despre ale căror consecinţe e de prisos: a insista. | 

In adevăr, dacă nu ar fi de cât durerile atroce a căror victimă 

este bolnavul prin preșența eschilei ce apasă pe nerv, încă e destul 

pentru a prevedea prognosticul serios al acestei fracturi. 

Tillaux întrun asemenea cas a fost nevoit a face amputația mem- 

brului, de şi după cum el însuși declară adi, e mai prudent a deschide 

focarul și a proceda la liberarea nervului sai extracția agentului com- 
primant, 

In cele-lalte casuri ordinare vom căuta a reduce fractura și a o 

menţine prin diferite aparate și în special cele gipsate. 

Pentru a fi complecți ar trebui să descriem fractura malcolelort 
care aparține gâtului piciorului. Dar acestea le vom studia de o dată cu 

fracturile gambei, spre a nu fi nevoiți a repeta multe lucruri ce sunt 
comune cu aceste fracturi.



CAP. IV. 

Luxaţiunile piciorului. 

$ IL. Luxaţiunea falangelor între ele. 

Aceste luxațiuni se observă forte rar și numai în casuri de o iper- 
extensiune ce se obține în momentul căderei individului pe virful dege- 
telor. În acest moment extremitatea posteriră alunecă în jos aședendu-se 
sub extremitatea anteridră a falangei următore și obținem ast-fel luxa- 
țiunea înainte. În casul când faianga se așeză d'asupra celei-i alte avem 
luxaţiunea: înapoi. 

Detormaţiunile sunt caracteristice şi inutil de descris fiind identice 
cu ale. mânei. Printrun examen minuțios vom recunâsce deplasarea ca- 
petelor celor două falange și varietatea la care aparține. 

Luxaţiunile propriii dise ale degetelor piciorului sunt iarăși forte 
rari, Ă ! 

'Luxaţiunea degetului mare e mai frecuentă şi recunâsce absolut 

același mecanism, ca şi acela arătat la luxaţia policelui. 

Luxaţiunea larso-metatarsienă este cu totul rară. In ori-ce cas 

imposibil este de obținut luxaţia celui de al III-lea metatarsien. 

| Intr'o cădere directă pe bolta plantară, impingându-se cu putere cape- 

tele metatarsiene, e posibil ca unul sai mai multe din ele să rupă liga- 

mentele inferidre și ast-fel capetele lor să trecă d'asupra 6selor corespon- 

dente ale tarsului și să obținem luxaţiunea în sus și înapoi. 

Luxaţiunile în 'jos sunt excepționale, căci aplicarea unui corp vul- 

nerant ar produce mai ușor fractura de cât dislocarea 6selor. 

Aceste luxaţiuni se recunosc prin ridicăturile anormale” ce con- 

statăm în nivelul interliniei articulare tarso-metatarsienă ce constitue 02 

berațiunea: lui Lisfranc. 

” Explorând deci cu atențiune situațiunea fie-cărei articulațiuni, ca 

în momentul când ar trebui să practicăm acestă operaţiune a iui Lis- 
iranc, ne vom putea da s6ma de osul luxat, precum și de varietatea
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acestei luxaţii, după cum capul metatarsien va fi simțit pe fața dorsală 
sai plantară a piciorului. 

Reducerile adesea sunt fârte dificile, putând compromite membrul 
afectat. Pentru a înlesni lucrul, vom adormi profund bolnavul şi vom 

căuta prin tracţiuni raţionale și propulsiuni pe capul luxat să obținem 

reducerea. 

Luxațiunea cuneiformelor se observă aşa de rar, în cât nici nu 

există descrieri clasice. Pentru primul cuneiform se susține că o con- 

tracţiune spasmodică a gambierului anterior pâte să-l separe de primul 

metatarsien și chiar de al Il-lea cuneiform, aședându-l pe fața dorsală a 

piciorului. Alţi autori din contră cred că acest os nu se pâteluxa, toc- 

mai din causa resistenței acestui mușchii, precum și a lungului peronier 

lateral ce trece pe dedesubtul s&i. Deci chiar de am presupune ruperea 

ligamentelor, mușchii nu permit dislocarea osului, adică luxațiunea sa. 

Luzațiunea medto-ta stenă, adică luxațiunea simultanată a astraga- 

lului și a calcaneului pe al II-lea rînd al tarsului e aprâpe necunoscută. 

In adevăr, pentru acâsta trebue rupt ligamentul în y, care formâză cheia 

articulațiunei lui Chaupart, precum și ruperea ligamentului calcarieo- 

scafoidien inferior, ce oferă o putere colosală. 

In fine, se pâte întâlni o luxațiune isolată a osului scafoid. Când 

presintă numai o depărtare pe suprafața sa articulară cu a astraga- 

lului, se numesce luxația incomplectă scafoidienă, iar dacă aceste ra- 

porturi sunt păstrate și părăsirea suprafețelor articulare se face numai 

între articulația acestui os cu cuneiformele, luxaţia se numesce scafo- 

cuneenă. 

Există câte-va casuri de enucleațiune complectă a scafoidului 

în care osul părăsind ori-ce raport cu astragalul și cuneiformele devine 

cu totul liber, formând o ridicătură forte mare pe faţa dorsală a picio- 

rului, aducând și o deformaţiune consecutivă. | 
Luzațiunea călcâiulul este excesiv de rară și negată de cei mai 

mulți autori. Singura varietate posibilă ar fi o luxaţie a acestui os în 

afară de astragal şi cuboid, fără ca aceste două 6se să-și piardă rapor- 
turile normale cu gamba și piciorul. E posibil ca o lovitură directă a- ' 

plicată cu multă forță pe faţa internă a calcaneului, să potă fi capabilă 

a respinge acest os în afară, făcându-l să părăsescă contactul cu fața in- 

feriră a astragalului și cea posteridră a cuboidului. In acest cas vom 

constata pe lingă o largă echimosă și o lărgime mare a diametrului 

ransvers a gâtului piciorului, o ridicătură os6să fârte pronunţată, care 

nu este de cât marea tuberositate a calcaneului. Adesea acestă luxaţie 

e însoțită de distrugeri mai mult sai mai puțin mari din partea 6selor
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vecine, representate prin fracturi, rupturi de ligamente, sdrobirea. păr- 

ților moi, etc., etc. 

Dintre „tâte luxaţiunile 6selor piciorului, aceia a astragalului e cea 
mal importantă și asupra căreia s'a făcut studii mai amănunțite. Ne vom 
opri și noi puțin asupra ei, dând o scurtă descriere a diferitelor cerce- 
tări a autorilor. 

$ II. Luxaţia astragalului. 

Este de toți admisă diviziunea în acâstă luxaţiune făcută de Quenu 

şi din care extragem următârele: | 
I). Dacă astragalul își păstreză conexiunile sale cu  articulațiunea 

gambei și nu se deplasâză de căt pe scafoid şi calcaneă, luxaţia se nu- 

mesce sub-astragalienă. 

II). Dacă din contra, tote ligamentele și capsula acestui os sunt 

rupte, ast-fel în cât astragalul își pierde ori-ce raport atât cu 6sele gambei 
cât și cu acelea ale tarsului, acestă varietate portă numele de luxațiune 

proprii disă a astragalului, de luxațiune dublă, de luxaţiune totală. 

Luxaţiunea sub-astragalienă. Aci avem următârele trei va- 
rietăți. după posițiunea și raporturile ce le ia capul astragalului cu sca- 

foidul saii suprafaţa articulară a tibiei. Când capul astragaluiui iese din 

cavitatea sa articulară și se aședă direct d'asupra scafoidului, /zxafiunea 

se numesce dorsală. Aci se admite următârele sub-varietăți : dacă capul 

astragalului este aședat numai pe fața dorsală a scafoidului, /zzaz- 

unea se numesce dorsală directă înainte. Acesta e casul cel mai rar; 

există însă un singur exemplu dat de Carmichael de care el însuși a 
fost atins. 

A doua sub-varietate este când capul astragalului atinge fața 
dorsală a cuboidului. Atunci ia numele de /pzazinne dorsală înainte şi 

în afară. 

lar când capul astragalului se aședă pe fața externă a calcaneului 

luxaţiunea se numesce dorsală directă în afară. 

Simptomele acestor luxaţiuni constati într'o deforfaţiune fârte mare 
a piciorului însoțită de abolițiunea mișcărilor. 

Prin explorațiune vom constata pe fața dorsală o ridicătură neo- 
bicinuită formată de capul astragalului, pe care-l vom găsi în diferite 

puncte după felul varietăței la care aparține. Locul ocupat de acest 

os va fi înlocuit cu o depresiune unde vom putea întroduce degetul. 
Pe lângă acesta, vom constata una saă mai multe cârde întinse repre- 

sentate prin tensiunea tendânelor gambier anterior, extensori, etc. Acesta 

formEză primul grup de luxaţiune a astragalului numită dorsală.
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, Luxaţiunea marginală a astragalului este când capul astragalului 
odată luxat, se așcdă pe marginea internă a piciorului înăuntru scafoi- 
dului. Aci se admite dou& sub-varietăți cărora noi le dăm numele de 
complectă și incomplectă. 

Se numesce luxațiune marginală incomplectă a astragalului, atunci 
când capul săi deși proeminent pe marginea internă a piciorului, însă 
nu a părăsit cu totul articulațiunea scafoidului, așa că tendonul gambie- 
rului anterior încă se găsesce pe faţa lui Superidră. 

Luxaţiunea marginală complectă a astragalului este atunci când 
capul săi a părăsit. cu totul suprafața articulară a scafoidului, a cărui 
margine externă se așcdă pe faţa internă a scafoidului. In acest cas 
suprafața cartilagin6să a capului astragalien e în întregimea sa situată 
înăuntru şi în jos,'având un 'singur punct de contact cu fața internă a 
scafoidului. | 

Semnul patognomonic al acestei luxaţiuni este presența unei ridi- 
cături os6se forte pronunțată prin capul astragalului și aședată în partea 
internă a piciorului. 

Tendonul gambierului va fi întins saă relaxat după cum vom avea 
o luxație complectă sai incomplectă ; în partea externă a tendonului 
vom avea o depresiune fârte pronunţată care va fi golul lăsat de corpul 
astragalului luxat. 

Vom constata încă diferite deviaţiuni ale piciorului, constând mai 
ales în abducţie şi rotație. 

A treia varietate numită luxaţiune înapoi a astragalului constă în 
aceia că acest os, odată ligamentele rupte, el se dirige înapoi împreună 
cu dsele gambei, cari retrocedeză până se pune în contact cu tendo- 
nul lui Achil, ce i oferă un obstacol de a merge mai deparie. Defor- 
mațiunile în acest cas sunt fârte mari. Ele constati în presenţa unei ridi- 
cături os6se, representată. prin capul astragalului, iar înainte o largă 
depresiune; înapoi călcâiul este aprâpe Șters, iar maleolele le simțim în 
contact cu tendonul lui Achil. Tâte aceste luxaţiuni ale astragalului sunt 
destul de seridse şi chiar grave, căci adesea suntem nevoiți a recurge 
la operațiuni sângerânde pentru reducerea lor, constând în secțiuni de 
tend6ne, sai chiar extirparea osului. 

Luxaţiunea dublă sai totală a astragalului. Acesta constă 
în aceia, că osul pierdendu-și or-ce conexiune, atât cu âsele gambei 
cât şi cu ale tarsului, devine cu totul liber, așa în cât el pâte fi 
aruncat afară în totalitatea lui. Teoph. Anger a dat numele acestui 
fenomen de enucleațiunea astragalului. 

. O dată liber de ori-ce conexiune, acest os pote fi proectat înaite pe fața 
dorsală a piciorului, unde va forma o tumoră fârte mare, mobilă sub tegu-
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mente, putând recunâsce prin forma sa tâte caracterele lui. Acestă luxaţiune 

pâte fi direct înainte, înainte și în afară, saă direct în afară, după cum 

va fi în contact cu scafoidul, cuboidul ori calcaneul. Alte dăți astraga- 

lul în totalitatea lui pote fi proectat înapoia 6selor gambei. In acest 

cas lucrul se caracterisă printr'o ridicătură enormă pe faţa superidră a 

călcâiului și înaintea tendonului lui Achil, iar în partea anteridră a 

piciorului o depresiune fârte mare. 

  

Fig. 163. — Luxaţia astragalului înainte şi în afară (Museul Val de Grâce). 

Une-ori însă astragalul, de și liber și lipsit de ori-ce conexiuni, 

totuși nu părăsesce cavitatea sa articulară, însă își schimbă posiţiunea. 

Dinsa constă fie într'o inclinaţiune a corpului s&ă, care se restârnă în 

năuntru saii în afară, fie într'o mișcare de rotaţiune împrejurul axci sale 
în diferite sensuri, ast-fel în cât pâte să devie cu totul vertical, capul 

privind în sus, iar gâtul răsturnat să se așede călare pe calcaneii. 

E. de prisos a arăta gravitatea acestei luxaţiuni duble a astraga- 

lului. Contra sea mai tot-d'a-una alt remedii nu este de cât extrac- 

țiunea osului, mai ales când există concomitent o fractură a gâtului 

astragalien, care face imposibilă ori-ce încercare de reducere. In fig. 163 
uată din Poulet și Bousquet avem un model de luxaţia astragalului. 

In casurile simple însă putem încerca reducerea. Pentru luxaţiunile 
sub-astragaliene în special cele directe înainte, Quenu recomandă să nu 

întrebuințăm vechiul procedeii care constă în extentiunea piciorului și 

respingerea directă a ridicăturei os6se cu policele, căci prin acestă mano- 

peră determinăm rigiditatea ligamentului anular anterior, care se inter- 

pune ca o perdea între osul luxat și cavitatea sa de recepțiune. Iată
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met6da lui Quenu: Vom exagera pe cât posibil flexiunea piciorului pe 

gambă și adducţiunea sa, ceia-ce chirurgul va obține ușor, aplicând talpa 
piciorului bolnav pe pieptul să&ă, în timp ce un ajutor menţine gamba 

apucată cu ambele mâini. Apăsând atunci cu putere pe capul astraga- 

lului, împingendu-l de dinainte înapoi cu policele saă cu gătul mâinci, 

aducem progresiv piciorul în atitudinea normală și luxaţia se reduce. 

K 
Luxaţiile piciorului proprii dise sai tibio-tarsiene. 

Există o mică divergență de opinie în acestă chestiune. Cine se 

lux6ză ? Gamba pe picior, sai piciorul pe, gambă ? Şi una și alta. In a- 

"“devăr, dacă în momentul accidentului piciorul rămâne fix, atunci gamba va 

aluneca pe piciorşi se va luxa, fie înainte, înapoi sai în laturi, după cir- 

cumstanțe și modul. aplicărei traumatismului. In casul invers, atunci pi- 

ciorul se va luxa pe gambă, dând nascere la aceleași varietăți de luxaţii, 

după imprejurări. Înțelegerea însă e făcută, :ca tot-d/'a-una să se consi- 

dere piciorul luxat pe gambă, pentru a evita or-ce confusiune. În adevăr, 

nefiind fixaţi asupra lucrului, am putea lua o luxație înainte a gambei 

drept luxaţie înapoi a piciorului şi viceversa. j 
Rămâne deci stabilit că nomenclatura acestor luaţi se stabilesce 

după posiţia ce ocupă piciorul în raport cu sele gambei. 

Există patru mari grupuri de luxaţii ale piciorului: îzazniz, înapoi, 

înăuntru şi înafară. 

Luxațiunea piciorului înainte. 

Excesiv de rară. Se cere ca individul să cadă pe picior, care să 

se găsescă în flexiune, iar corpul să fie puțin înclinat înainte. In acest 

caz greutatea corpului transmiţându-se pe tibie, dinsa ar putea să alu- 

nece înapoi, înaintând către călcâiii, i iar piciorul să se proecteze înainte. 

Ast-fel ar fi casul când un individ din nebăgare de semă ar călca: 

în sec, sait ar intra cu piciorul într'o gaură. Corpul în virtutea inerției 

mergend înainte, își va transmite tstă greutatea pe tibia, care va alu- 

neca înapoi. Tot acelaş resultat am obține, dacă am presupune aplica-i 

rea unei violențe puternice pe călcâi, capabilă de a rupe ligamentele! 

şi a împinge piciorul înainte. Se admite o luxaţie incomplectă după ra- 

porturile scripătului astragalien cu marginea anteriră a platoului tibial! 

Ast-fel când mijlocul scripătului astragalului se aședă sub marginea an- 

teridră a platoului tibial, luxaţia piciorului înainte este incomplectă, iar 

când partea posterioră a acestui scripăt se pune în contact cu marginea 

anteridră a platoului tibial, luxaţia e complectă. În aeest cas deformația
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piciorului e fârte mare, așa că tendonul lui Achil devine vertical cu 
axa posteridră a gambei. Condiţiunile însă fiind forte grei de îndeplinit 
pentru obţinerea. acestor luxaţiuni, de aceia ele sunt aşa de rari, în 
cât se consideră ca o adevărată curiasitate patologică. 

Se pâte întîmpla ca ligamentele articulaţiunei tibio-peroniere infe- 
ridre să se rupă. Atunci se produce o diastasă, în urma căreia cele două 
6se tibia şi peroneul depărtându-se forte mult, permite interpunerea 
astragalului între ele. Acesta formeză după unii (uxaţiunea piciorului 
în sus. 

  

Fig. 164. — Luxaţia piciorului înainte (personală). 

Tâte aceste luxațiui sunt fârte grave, din pricină că mai tot-d'a- 
una se complică de ruperi ligamentâse multiple, de fractura maleolelor, 
une-ori de a gâtului astragalului şi chiar de plăgi penetrante. 

Simptomele. Pe lângă dureri și impotența funcțională vom constata: 
„1. O lungime a feţei dorsale a piciorului de 1—3 c. m. unde va exista 

o ridicătură os6să, pe care Pipăind-o vom recunâsce scripătul astraga- 
lien. II). Călcâiul e ca și dispărut, fiind virât între maleole, pentru care 
şi gamba va fi mai scurtă. III) Pe lângă atitudinea piciorului, care de 
obiceiii e în flexiune, vom constata prin palpaţie diferitele ridicături osâse 
şi situaţia anormală a celor două mărgini ale platoului tibial. 

Pentru reducere se cere neapărat anestesierea complectă a bolna- 
vului. Se recomandă a se sprijini faţa posteridră a gambei pe un plan 
resistent, călcâiul remâind liber. Vom exagera flexiunea piciorului, cău- 
tând al împinge înapoi, spre a reduce astragalul în locul normal. Fig. 
164 arată o schemă de luxaţie înainte.



Iuzafiunea piciorului înapoi. 

Posibilitatea pentru producerea acestei luxaţiuni, după Henke, ar fi 
când individul ar cădea dintr'un loc înalt, sprijinindu-se pe sol cu pi- 

ciorul aflat în extensiune mai mult forțată. In asemenea cas, corpul fiind 

înclinat înapoi, greutatea întregă se va transmite pe tibia, care va fi 
împinsă înainte. Ligamentele se vor rupe, în urma cărei lucru suprafețele 

articulare se părăsesc, iar tibia va înainta aședându-se pe gâtul astragalului. 

Se mai obține încă acâstă luxaţie, când piciorul fixat în extensiune, o 

violență puternică s'ar aplica pe faţa poseridră a gambei, care ar aluneca 

înainte, piciorul mergând înapoi. 

  

  

Fig. 165. — Luxaţia piciorului înapoi (personală). ' 

Se deosibesc două sub-varietăţi: a) luxațiune incomplectă și b) lu- 

xațiune complectă. Luxaţiunea este incomplectă când marginea anteridră 

a tibiei vine în nivelul gâtului astragalien, iar marginea posteridră se 

aședă pe mijlocul scripătului astragalien. lar când marginea anteridră a 

tibiei trece de gâtul astragalien aședendu-se pe scafoid, iar marginea sa 
posteridră se aș6dă pe gât, atunci luxațiunea este complectă. 

Rar se întîmplă ca peroneul să urmeze tibia în mersul săi; liga- 
mentul tibio-peronier inferior sufere o extensiune prea mare, iar maleola 

externă în general 'se rupe. 

Unul din semnele cele mai principale ale acestei luxaţii este o 

scurtare forte pronunțată a piciorului. Ridicătura ce constatăm pe fața 

dorsală se continue fără linie de demarcaţiune cu osul tibia, ceia-ce o 

deosibesce de o luxaţie a astragalului, în care ridicătura os6să e sepa- 
rată de tibia printr'o ridicătură. Pe lângă acesta axa piciorului nu este



schimbată, căci dacă prelungim linia plecată de la creasta tibiei, dinsa 
cade pe al II-lea metatarsien, pe când într'o luxaţie a astragalului dînsa 
nu mai corespunde cu acest punct, axa piciorului fiind deviată înăuntru 
saii în afară. In luxația complectă deformaţiunea e fârte pronunțată. 
Faţa dorsală a piciorului e fârte scurtă, iar călcâiul lungit și proeminent; 
or-ce confusiune e imposibilă. In luxația incomplectă semnele sunt mai 
puțin pronunțate, așa că sa putut confunda cu o simplă entorsă. 

Fig. 165 dai un model de acâstă luxaţie. 
Tratamentul. După cloroformisare, Malgaigne recomandă să flexăm 

gamba pe câpsă, să tragem cu o mână călcâiul înainte respingând cu 
cea-laltă tibia înapoi. După reducere vom aplica un bandagiă serios, 
spre a ne opune la recidivă, contențiunea fiind excesiv de rebelă. 

Luxaţiile laterale interne sai externe nu suht posibile, din causa 
presenței maleolelor. Când se observă, constitue epifenomene a unor 
traumatisme grave, însoţindu-se de fractura maleplelor la înălțimi mari, 
precum și de distrugeri întinse ale întregului picior. Descrierea lor este 
mai mult schematică. de cât reală. 
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CAP. V. 

Bâlele gambei. 

In clinică gamba e coprinsă între o linie circulară ce a trece în 
sus pe tuberositatea anteridră și o altă linie analâgă ce ar trece în jos 
la limita basei ambeior maleole. 

Diferitele bdle ce vom studia în asestă regiune sunt:
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Traumatismele gambei. Se observă forte . des. In vol. 1 și II am 

arătat deja că graţie crestei tibiei, plăgile contuse iai tote caracterile 

unor plăgi tăiate ca și acelea ale sprincenci. Dacă trauma se aplică pe 

faţa internă, pielea fiind forte mobilă se pâte ușor deslipi. Din acesta 
va resulta ruperea vaselor subjacente din care va lua nascere tumori 

sanguine numite: ematome. Caracterele clinice precum și consecinţele 

lor ne sunt cunoscute deja : supuraţiuni, flebite, punctul de plecare al 

ulcerelor cronice, origina emoragiilor și ulcerelor varicose, etc., etc. În 

fine când trauma se aplică pe faţa externă a gambei unde pielea e mai 

aderentă de aponevrosă, vom avea epanșamentele sai bosele ser6se ale 
lui Morel Lavallee despre a căror teorie am vorbit în vol. |. 

Plăgile prin instrument tăetor din regiunea posteridră a gambei 

ai de particular o. depărtare iârte mare a buzelor din causa retractili- 

tăţei pielei ce e lipsită de aderenţe. 

Există în fine la gambă un fenomen fârte curios ce apare în urma 

unor contracțiuni violente. Dinsul se numesce cozp de fouet (lovitura de 

bici) din causă că în momentul producerei sale, individul cade imediat 

jos ca și cum ar fi aspru lovit de un bici. Am arătat în volumul | şi 
ÎI că acest fenomen e greii a se atribui ruperei diferiților mușchi sau 

tendâne ca acela al lui Achil, plantarul subţire, gemenii saii -aponevrosa: 

Probabilitatea și lucru sigur chiar, este că aci e vorba de ruperea unei vene 
varicâse ce mai tot-d'a-una se găsesce în grosimea mușchilor gambei. 

Şi ca probă avem accidentele ce urmeză acestui fenomen: flebită, 

trombose intinse, emoragii largi, flegmatia alba dolens, supurație şi chiar 

piemie, ce sunt capabile a ridica viața individului. 

Cunoscința acestui lucru are mai ales importanță 'cu privire la 

tratament. Dacă e adevărat — și așa este — că fe coâp de fouet constă 

în ruperea unei vene varicâse, sub nici-un cuvânt nu ne va fi permis 

a uza de masagii. Prin acesta am favoriza mai mult provocarea unei 

embolii. Vom pune deci membrul într'o imobilitate absolută protejănd 

cea mai ușcră escoriațiune de cele mai largi pansamente antiseptice. 

Dintre afecțiunile cele mai principa'e ale gambei, ulcerele cronice 

şi varicele sunt în prima linie atât ca importanță cât și frecuență. 

Dar asupra lor nu ne vom opri fiind pe larg descrise în vol. | 

şi al II-lea. 1) Gamba, graţie situațiunei superficiale a osului tibia, formeză 

locul de predilecțiune al exostoselor_sifilitice, a deviaţiunilor rachitice, 

etc. Dinsa mai este sediul de elecțiune al enormelor secuestre venite în 
urma necrosei provocată de osteo-mielită și despre care vom dice câte-va 

„9 Vol. 1, pag. ag. 33-66. Vol. II, pag. 531—535. . 
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cuvinte, de dre-ce tibia este luată ca exemplu al acestei afecțiuni atât 
de importante. 

Tumorile gambei. 

Acelea a părților moi nu presintă nimic de special. Vom menționa: 
posibilitatea transformărei ulcerelor cronice căt și a plăgilor vechi și ne- 
glijate în epitelisme. Am arătat în vol. IL că une-ori chiar nevrâme se 
pot desvolta pe gambă în special pe faţa sa posteridră. 

Tumorile osâse ocupă în special tibia. În afară de exostosele si- 
filitice și unele casuri de encondrâme, platoul tibial este sediul de pre- 
dilecţiune al desvoltărei osteo-sarcomului. Acâsta prin vascularitatea și 
pulsaţiunile ce presință a primit numele de anevrismul 6selor, Să fim cu 
atențiune a nu confunda sarcomul în special la copii cu tumori albeși chiar abcese reci. Personal am vădut la Paris o asemenea erâre de diagnostic unde 
un ostea-sarcom a fost deschis de un chirurg, ce credea că se găsesce în fața unui abces. Adevărul este că dacă nu suntem preveniți, lesne 
putem fi induși în erdre grație caracterelor ce ne oferă osteo-sarcomul 
prin starea sa quasi fluctuentă căruia chiar i s'a dat numele de quasi 
fluctuaţie, 

Tumorile peroneului sunt excesiv de rari, 
Anevrismele gambei sunt de o raritate extremă și cu o simtoma- tologie confusă, din causa profundimei la care se găsesce tumora, pre- cum și a meselor musculare ce-i constitue un înveliș forte gros, Singu- rile semne sunt dureri și turburări funcționale, plus dilataţiile vensse: și 

edemul membrului. 
Diagnosticul e grei de stabilit, mai ales când sacul 'şi are sediul 

la extremitatea superidră a tibiei, când se pote confunda cu diferitele 
tumori pulsatile. 

Pe lângă aceste anevrisme spontanate există încă altele de natură 
traumatică. Dintre cele mai importante sunt cele descrise de Dupuytren, 
provocate de fracturi. În aceste casuri anevrismul e produs saii de ar- 
tera nutritivă a tibiei, sai de tibiala anteridră or cea posteridră. In or-ce 
cas, aceste âneviisme pot să apară în momentul accidentului, sai mai 
târdiii. Une-ori vin chiar după ce cicatrisarea plăgilor s'a obținut, adică 
după 30—40 dile. Rămânem forte surprinși când ridicând bandajul pus 
contra fracturei, vedem că membrul se măresce, preseitând o tumoră 
pulsatilă. Acesta este și causa pentru care une-ori fractura nu se con- 
solideză. Contra lor s'aă întrebuințat tâte metodele cunoscute. 

Mai nainte de a trece la un alt capitol trebue să menționăm că 
gamba, mai cu smă în regiunea sa posteridră este sediul de predilec-
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țiune al flegmânelor, care în acestă regiune ia un caracter cu totul 
special de malignitate. In adevăr, acest flegmon este grav nu numai prin 
aceia că puroiul pote să se difuzeze prin grosimea numerdselor mese 
musculare, dar și din casă că dinsul mai totda-una e de origină 
varicâsă. O trombosă se formeză ; dînsa intrând în supuraţie, dă nascere 
acestui flegmon profund şi difus. Mersul acestuia mai tot-da-una este 
fatal, căci în majoritatea casurilor, dacă nu intervenim cu energie și la 
momentul oportun, individul mâre de septicemie. 

Am întâlnit mai multe casuri de acestă natură, fiind silit une-ori 
a recurge la amputația câpsei pentru a scăpa pe individ de o mârte 
sigură. Despre aceste flegmâne nu vom vorbi, ele find deja descrise în 
Vol. II. 1) 

$ I. Deviațiunile 6selor gambei. 

Pe lângă fracturile r&ă consolidate şi ramolirea calusului, avem sifi- 
lisul și rachitismul cari dai cele mai frecuente deformaţiuni. Și în spe- 
cial sifilisul ereditar precoce sai tardiv dă nisce modificaţiuni caracte- 
teristice, representate prin gome os6se, ocupând cresta tibiei sai faţa 
internă a osului. Rachitismul produce deformaţiuni în totalitatea osului, 
represintate prin diferite curburi anteridre, laterale, superidre saă infe- 
riGre, etc., unele mai bizare ca altele. Dar pentru producerea lor nu e 
destul numai predisposiția rachitică, ci şi diferite traumatisme, și în. 
special greutăţile mari purtate în spinare ce întrec forța de resistență a 
gambelor. De aceia aceste ditormaţii se întâlnesc mai des la săraci ca. 
la bogaţi cari nu cunosc greutăţile vieței. De și une-oră aceste deforma- 
țiuni rachitice se pot corije de sine, prin o bună igienă și repaus, dar 
totuși trebue să intervenim. 

Tratamentul mecanic constă în aplicare de atele şi aparate pentru 
a reduce și menţine atitudinea normală. 

Tratamentul chirurgical conţine: osteoclasia manuală sati instru- 
mentală, făcută pentru prima ră de Guerin în 1845. Cu tâte perfecţi- 
unile aduse de Collin și Robin, acestă metodă e înlocuită prin osfeotonite, 
practicată de Meyer în 1851 şi vulgarisată de Mac Ewen şi Ollier. 

Genuchii valg. 

Este o diformitate ce constă în aceia că, gamba și câpsa formeză 
un unghii deschis în afară de 170 sat 150” iar vârful privesce către 

1) Vol. II, pag. 220—226. 

Dr. 1, Kiriac, Patologie chirurgicală. 28



434 

condilul intern al femurului. Propriii vorbind, numele de valg nu e just, 

de dre-ce deviația genuchiului privesce înăuntru deci în varus ; dar sa 
denumit ast-fel, din causa piciorului care e în valgus. 

Genuchiul valg mai nici-o-dată nu se observă în momentul nas- 
cerei, ci între 2—-4 ani, sai în perioda adolescenţei. S'aii emis'o mul- 
țime de cause și teorii pentru acestă bâlă. 

I). Zeoria mecanică. Aci se încrimineză obiceiul doicelor de a ţine 
copilul tot-d'a-una pe acelaș braț, când genuchiul ar fi mereă împins 

înăuntru. Dar atunci cel-l'alt genuchi fiind împins în afară, ar trebui să 
avem o deformaţie dublă, ceia-ce nu se observă. Pe lângă acesta, ge- 
nuchiul valg apare când copilul începe să umble și mai ales în adoles- 

cenţă. De aceia, tot pe calea mecanică se susține că, în starea normală, 
deja câpsa face cu gamba un unghii în afară de 15"; prin urmare 
greutatea corpului nu trece prin mijlocul articulației genuchiului ci mai 

mult prin condilul extern. Deci la muncitori, acest condil extern va a- 

păsa neîncetat pe tibie și va suferi un Gre-care grad de atrofie, pe când 

condilul intern desvoltându-se mai mult, va impinge pe platoul tibial în 

partea internă a articulației. Cu timpul, condilul întindând și relaxând li- 

gamentele interne, gamba va fi din ce în ce impusă în afară, constituind 
ast-fel genuchiul valg. 

Il). Zeoria musculară apărată de Duchenne, atribue genuchiul valg 

contracțiunei bicepsului. Acest mușchi prin mijlocul tendonului săi, ar 

trage în mod continui! extremitatea superidră a peroneului în afară, iar cu 

acesta însuși gamba, determinând ast-fel deformațiunea caracteristică ge- 

nuchiului valg. Alţii însă și în special Despr&s susțin paralisia muşchi- 
lor labei găște. Efectul e acelaș. 

III). Zeoria AHgamentosă prin retracţia ligamentului lateral extern 

este susținută de Guerin și Billroth. Relaxarea ligamentului lateral in- 

tern formeză teoria lui Malgaigne și Stromayer. De și acest lucru este 
un fapt constant în genuchiul valg, se consideră însă, ca și cea muscu- 

lară, a fi efectul iar nu causa bâlei. Trebue însă a sci că relaxarea liga- 

mhentelor articulației tot-d'n-una există și încă într'o mare măsură. Acâsta 

tocmai și face pronosticul defavorabil, căci nici-o metâdă de tratament nu 

se pâte adresa contra ligamentelor. 

IV. Zzoria os0să rachitică. Intervenţiunea rachitismului în produ- 

cerea genunchiului valg a fos apărată cu fârte multă putere de Mac Ewen, 

care a și reuşit să predomine pe tâte cele-lalte. 

Acest autor a arătat în mod palpabil, că mai toți copii atinși de 

genunchi valg, se găsesc în plin rachitism, saii cel puţin presintă stig- 

matele acestei afecțiuni, precum deformațiuni craniene, deviaţiuni și cur- 

buri anormale în diferite 6se, exostose epifisare, nodosităţi pe feţele



anteridre a câstelor, etc., etc, Sa obiectat însă că sunt forte mulți po- 

sesori de genunchi vaig, și totuși n'ai cea mai inică urmă de rachitism, 
ast-fel precum se întîmptă cu adolescenții. 

Dar tocmai cu privire la asemenea casuri, Mac Ewen a făcut să 

intervie o influență exclusiv locală a rachitismului. După dinsul, totul 

Sar mărgini numai într'o desvoltare exagerată a extremităței inferidre a 
femurului, sai mai bine dis într'o turburare de nutrițiune. 

La acest mod de a vedea sa asociat în totul şi Miculicz. EL 

explică lucrul ast-fel. Leziunile rachitice locale pot să aibă sediul fie 

în cartilagiul de conjugare, fie în extremitatea inferidră a diafisei femu- 
rului. În casul întâi vom avea o inegalitate de desvoltare între cei doi 

condili ai fenurului: condilul extern de exemplu fiind împedicat în cre- 

scerea sa, condilul intern va lua o desvoltare mult mai exagerată. De 
aci va resulta o schimbare în direcțiunea interliniei articulare a femuru- 

lui. Dinsa devenind forte oblică în sus și în afară, aduce o deviațiune co- 
respondentă a platoului tibial. Consecința va fi determinarea unei ati- 

tudini caracteristice, proprie genuchiului valg. Dar une-ori procesul mor- 

bid în loc de a ocupa epifisa femorală, se stabilesce în epifisa superidră 

a osului tibia. Resultatul va fi acelaș, adică deviaţiunea gambei înafară, 

„deci producerea aceleași afecțiuni — genunchi valg. Am vădut însă că 
une-ori cartilagele de conjugațiune rămân intacte și tâtă distrofia co- 

pleşesce numai extremitatea inferidră a diafisei femorale. In acest cas 

se produce o curbură în acestă porțiune a osului. Curbura avend con- 

vexitatea dirigetă înăuntru, va respinge înafară suprafața articulară a fe- 

murului şi inclusiv extremitatea superidră a tibiei, iar cu, dinsa întrega 

'gambă, de unde determinarea genuchiului valg. Acesta este important 

de ştiut, mai ales când va fi vorba de a interveni, căci in acest cas, în- 

-dreptarea membrului se va obține, adresându-ne direct la porțiunea 
bolnavă a femurului. | 

lată dar adevărata patogenie a genuchiului valg, care se resumă 

intr'o acțiune limitată și locală a diatezei rachitice. 
Și pentru a proba și mai mult relațiunea ce există intre acestă 

turburare locală cu rachitismul, Mac Ewen a recurs la o anchetă cu 

totul sciințifică și în aclaș timp forte demonstrativă. El a aratat coin- 

Cidența curi6să, că genuchiul valg se observă în special în Glascow 
(Scoţia), acolo tocmai unde rachitismul.e mai răspândit. In Franţa sa 

«constatat acelaș lucru, găsindu-se că în Lyon genuchiul valg și rachi- 

tismul sunt mai frecuente. De aceia Kirmisson în tratatul săi cu drept 
„cuvînt dice: Acestă producțiune de dout afecțiuni în aceleași locuri, 

permite până la drecare punct să le recunâscem o origină comună. 
Simptomele. Genuchiul valg ne oferă două feluri de simptome: u-



nele cari privesc însuși deformațiunea, iar altete cari sunt în raport cu 
micșorarea sait regulata funcțiune a membrului. 

Primul lucru ce ne isbesce vederea este deviațiunea gambei bolnave 
din axa normală ce o are cu câpsa. Individul umblă călcând pe mar- 

ginea internă a piciorului, talpa privind mai mult saii mai puțin înafară, 

dînsa e iar marginea externă în sus. 

CGamba în totalitatea ei e respinsă în afară de câpsă cu care face 

un unghiii, iar fața internă a genuchiului devine fârte proeminentă și 
deviată înăuntru oferindu-ne şi o scosătură os6să pronunţată. Acestă 

ridicătură este formată în general de condilul intern al femurului; une-ori 

dinsa e formată de platoul tibial. 

Unghiul ce formeză gamba în c6psă se măsdră printr'un procedeii 

recomandat de Saint Germain. El se face ast-fel: individul fiind culcat 

sau în picidre, aplicăm o linie ridigă de la marele trochanter până la 

maleola externă. Acâstă linie formeză baza unui triunghiă ale cărui 

laturi sunt gamba și câpsa. Este atunci ușor cu un decimetru să mă- 

surăm spaţiul care separă fața externă a genuchiului deviat, de acestă 

linie. Lungimea obţinută ne represintă 'valdrea gradului de deviațiune. 

Puind individul să stea în picidre, constatăm o tendință de apro- 

piere a genuchiului bolnav către cel sănătos şi din contra o depărtare 

mai mult sai puţin mare între maleole. Acestă depărtare este în ra- 

port cu gradul de deformaţiune al genuchiului valg. Ast-fel dinsa pote 
fi de 10—-15—20 și chiar 45 c. m. 

Acâstă depărtare între maleole se constată iarăși cu următorul 

procedeii datorit lui de Saint Germain. Individul fiind culcat orizontal, 

așezăm între cele dou& membre dispuse simetric o linie rigidă și lată, 
care să se sprijine în sus pe perineii. Acestă linie e menţinută prin a- 

propierea celor doi condili interni. Putem atunci ușor să măsurăm spa- 

țiul ce separă cele două fețe ale acestei linii, de maleolele interne co- 

respondente. E bine să facem acestă mensuraţiune fără nici-o încercare 

de corecţiune. După ce am adus gamba pe cât posibil înăuntru, obținem, 
prin diferența de lungime, valârea laxităţei articulației, care permite ti- 

biei să execute mișcări de lateralitate pe femur. 

Membrul în general e micșorat în lungime. De aci urmeză o co- 

borâre a basinului din partea corespondentă și o scolioză lombară con- 

secutivă. Rotula câte-o-dată nu suferă nici-o deviațiune ; adesea însă ea 

este trasă în afară, iar une-ori o găsim chiar luxată pe condilul extern, 

mai ales în casurile de genuchiii valg inveterat. Un fenomen curios al 

genuchiului valg și care a preocupat în destul pe autori este că, în- 

doind gamba pe câpsă ori-ce deformaţiune dispare aprâpe cu totul. E 

probabil că acâsta provine din causa relaxărei ligamentelor şi în spe-
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cial al celui lateral intern. Lannelongue crede că fenomenul provine 

din distrugerea ligamentelor încrucișate. 
Un lucru iarăși care trebue menționat, căci are importanță în 

chestiunea tratamentului, este că puind gamba în extensiune pe câpsă, 

simțim la faţa externă a genuchiului o cârdă fârte întinsă care e for- 

mată de tensiunea tendonului biceps şi tensorul făscia lată. 

  
Fig. 165. Genunchiă valg unilateral (pers.). Fig. 166. Genunchi valg dublu (pers.) 

Simptomele tuncţionale ale genuchiului valg consta, bine înțeles 

într'o jenă în mers. Individul umblă șchiopând și cu corpul inclinat către 
partea bolnavă. Acâstă jenă stă în raport cu gradul deformaţiunei, ast- 
fel că un: genuchiii valg puţin pronunțat, aprâpe nu aduce nici-o piedică 
bolnavului de a umbla în mod moderat. Individul în asemenea casuri 
umblă fără a simți nici-o durere. Abuzând însă, și une-oră chiar în mod 
spontanat, putem constata o durere care însă tot-d'a-una o vom găsi în 

partea internă a articulației pe condil, iar nici de cum în dreptul inter- 

liniei. Acâsta ne arată integritatea articulației. Dar în timpul când bâla
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devine forte veche, ori-ce durere dispare. Faptul acesta a făcut pe de 

Saint Germain să susție că bla în adevăr e de natură rachitică, de 

Gre-ce numai leziunile rachitice ale scheletului ai acest caracter de a 

merge pentru un timp progresând, iar apoi să se oprâscă brusc în evo- 
luţiunea lor. | 

Când genuchiul valg este dublu, mersul devine mai dificil din 

causă că ambii genuchi se isbesc între dînșii, producând întocmai efec- 
tul de ciocnire a cremenei de amnar (battre le briquet). 

Fig. 165 și 166 luată din serviciul mei ne dă un model clasic de 
genuchi valg unilateral și dublu. 

Diagnosticul. Acesta se impune de la sine, In adevăr, genuchiul 

valg este pâte singura afecțiune ce se diagnosticeză numai din ochi — 

de visu. Dînsul se va deosebi prin comemorative şi antecedente de ge- 

nuchiul valg accidental, provenit de ex. din fracturi intra-articulare,. osteo- 

mielite, fractura extremităților inferidre a femurului, saă superidre a ti- 

biei; contracturi musculare isterice, paralisii, etc., etc. Un punct iarăși 

important în diagnostic este a deosebi genuchiul valg rachitic de cel 
osteogenic sai osteitic. Genuchiul valg rachitic e proprii copiilor fârte 
mici și se însoțesce de alte multe exostose și diformități; cel. 'osteo- 
genic nu are de cât o singură exostosă internă. In plus însă, cel puţin 
la început, el e manifest dureros tocmai în dreptul condilului intern. 

“ Tratamentul. Pe lângă combaterea diatezei rachitice, vom .căuta 
cât mai curând a interveni locai, fie în mod mecanic sai chirurgical. 

Tratamentul mecanic, la copii prea mici, constă în o atelă: pusă 
la partea externă a copsei și gambei. Acesta va avea de scop a împinge 
gamba înăuntru ș: a apăsa ast-fel pe condilul intern spre a-l atrofia 
întru cât-va, lăsând mai liber pe cel extern spre a se putea desvolta. 
Pentru ca acestă acțiune să fie constantă și permanentă, trebue - totul 
fixat întrun bandagii inamovibil cu silical sai gips. 

Ca tratament chirurgical vom lăsa la o parte secțiunile tendonului 
biceps, ligamentului lateral extern, făscia lată, etc., de re-ce cu tâtă 
autoritatea lui Bonnet, Billroth și Langenbeck, adi aă cădut în uitare ca 
și teoria ligamentâsă și musculară pe cari aceste metâde se bazaă. 

Singurile metâde în uz sunt osteoclasia și osteotomia. 
Osteoclasia, ce-și propune a determină fractura în extremitățile 

Gselor, se practică cu mâna sau cu instrument special numit osteoclast. 
De aci două dividiuni: osteoclasie manuală și instrumentală. 

Cea manuală are un procedei al lui Delore, în care presiunea se 
face pe condilul intern al femurului. Procedeul lui Tillaux constă că 
se servă de gambă ca de o pârghie, pe care apucându-o de extremi- 
tatea inferidră o împinge în năuntru până se obţine corecţiunea. Nea-



părat acesta se face pe socotâla unei fracturi a gambei sait condilului 

intern. 

Osteoclasia instrumentală produce o fractură pe extremitatea in- 

feridră a femurului. 

Cu tâtă perfecţionarea instrumentului însă adusă de Collin şi Ro- 

bin, cu tot avantagiul că fractura e subcutanată adică simplă şi după 

cum se susţine fără eschile, totuși acestă metodă adi e părăsită, pe de 

o parte că fractura nu se produce unde voim, căci nu vedem ce facem, 

iar pe de alta că adesea s'au produs sfacel în punctul comprimat, ctc., etc. 

Osteotomia. e singura operație contra genuchiului valg ce se prac- 

tică de autorii moderni. Principiul e bazat pe acest fapt că, partea cx- 

ternă a membrului e mai scurtă ca cea internă; deci ridicând o por- 

țiune de os în formă de cui > din extremitatea inferidră a feţei in 

terne a femurului, neapărat că acesta se va scurta, iar în urmă puind 

membrul în rectitudine, fața externă se va lungi în proporție cu conul 

de os ridicat. 

Acâstă operaţie se datoresce lui Mac Ewen în 1876, care a făcut 

470 de operaţii fără nici-un cas de mârte. Adi, în loc de osteotomie 

cuneiformă, se face o simplă secțiune lineară și perpendiculară pe os 

ocupând tâtă grosimea sa. Eată punctele de reper. Cu un lat de deget 

d'asupra condilului extern, tragem o linie transversală către faţa internă 

a femurului. Căutăm apoi condilul intern. La trei degete d'asupra sa, 

şi cu un lat de deget înaintea tendonului marele adductor, ducem o 

incisie verticală paralelă cu tendonul a cărei jumttate va încrucişa linia 

transversală. Aci vom face secţiunea osului conform cu regulile stabi- 

lite în osteotomie. 

Billroth a făcut osteotomia nu pe femur, ci pe fața internă a ti- 

piei, cu acelaș bun resultat. Une-oră în timpul reducerei diformităței, 

peroneul se rupe ceia-ce nu oferă nici-un inconvenient. 

Operația lui Annandale constă în a divide ligamentul lateral interna 

și cel încrucișat, ridicând și o porțiune cuneiformă din condilul intern. 

Operaţiunea lui Ogston 1877, constă în ablațiunca totală a condi- 

Jului intern separându-l de restul femurului. Chiene 1879 face o simplă 

excisiune în con în condilul intern, pe cale sub-periostică. Dar tote a- 

ceste operaţiuni deschid aprâpe inevitabil articulaţia, care pe lângă cele- 

VYalte consecințe grave avem şi producere de anchilose. 

In- ceia-ce mă privesce, am.avut ocasiunea să practic de cinci ori 

acâstă operaţiune pentru genuchiit yalg. Tot-da-una am lăcut-o printr'o 

simplă osteotomie lineară după procedeul lui Mac Ewen. Am obținut.cy 

mult succes îndreptarea definitivă şi permanentă a membrului, individii 

putând umbla fără cârjă sai baston. . - e



Genuchiul arus este o deformație cu totul inversă ca în valg. Deformaţia pâte fi limitată numai la gambă, dar une-ori ia parte și fe- murul. Atunci întregul membru inferior presintă o curbură cu convexi- tatea în afară. Când ambele membre sunt atinse, deformația e forte mare iar mersul cu totul împedicat. 
Tratamentul e. absolut invers ca în genuchiul vale. 
Genuchi vecurbat constă în aceia că gamba cu copsa fac un unghi mai mult sati mai Puțin pronunțat înainte, mergând chiar până a se pune gamba în contact cu faţa anteridră a c6psci. 
Ac6stă afecțiune e excesiv de rară și se atribue unei deslipiri con- genitale a epifisei femurului. Suprafeţele articulare îşi conservă posi- țiunea normală, deci nu e vorba de o luxaţie a gambei înainte. Indrep- tarea manuală s=ă osteoclasia sunt singurile tratamente la cari putem recurge. O afecţiune anal6gă dar al cărui sedii e în epifisa superidră a tibiei, dă loc la o deformaţie inversă, adică o proeminență înainte a epifisei femorale şi alta înapoi produsă de gambă. Acesta formâză flexi- unea în epifisa superidră a tibiei, adică gamba și câpsa fac un unghiiă deschis inapoi. 

$ II. Osteo-mielita gambei. 

Dintre dsele lungi ale corpului, tibia este destul de frecuent atinsă de osteo-mielită. 

Proprii vorbind, osteo-mielita fiind apanajul ființelor tinere, căci apare între 12 şi 15 ani, nu ar trebui să ne preocupe, aparținând mai mult de domeniul chirurgiei infantile. Două sunt însă motivele cari ne fac a da în tratatul nostru nu o descriere complectă, ci un resumat al acestei bâle și anume: | 
I). Că osteo-mielita pote să apară și mai tărdiă de 15 ani, mergând până la 25 ani. Une-ori chiar și mai târdiii o putem întâlni, dacă avem a face cu forma numită osteo-mielita prelungită. 
1). Că consecințele acestei teribile bole, adesea îmbrăcând forma prelungită, urmăresc pe individ până în peri6da adultă. 
Osteo-mielita posedă două forme ce aparține la două etăți diferite: una proprie copilăriei şi alta adolescenților şi adulților. 
Osteo-mlieita a fost intrevădută şi nenționată chiar de autorii vechi. Mai cu semă forma flegmonssă fusese bine descrisă de Chassaig- nac. Caracterul său sciinţific însă este de dată recentă. EI se datoresce cercetărilor lui Bouch, Lannelongue, și în special lui Gosselin care a adus cel mai mare servicii în acestă chestiune. 

» Se observase nu numai de medici, dar chiar și de Gmenii din
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popor faptul extraordinar, că unii copii în mod brusc luati o crescere 
colosal de mare cu deosebire în urma unor bsle generale. Acâstă cres- 

cere de obiceiii era precedată de dureri câte-o-dată fixe, alte ori vagi, 

de cari copii se plângea. Aceste dureri erau simţite mai ales în mem- 

brele superire ori inferidre. 

Regnier, făcând o tesă asupra acestui subiect, dă o observaţiune 

«din cele mai frumâse și demonstrative și care a rămas clasică. E vorba 

de un copil de 14 ani, care rămăsese așa de mic, în cât era poreclit 

sub numele de pf, din causa micimei taliei sale. Dinsul fu apucat 

„de-o-dată de nisce dureri, începând prin articulaţia tibio-tarsienă și co- 

pleşind. succesiv tote articulațiile. Durerile eraii așa de vii că bolnavul 
a fost condamnat la o imobilitate absolută. Bâla nu fusese însoţită nici 

de febră nici de alte accidente. În 6 luni, acest pitic a crescut de 60 

c. m. | 
Acesta este exemplul cel mai caracteristic și în același timp un 

exemplu de forma cea mai benignă a osteo-mielitei 

În adevăr sar putea stabili în osteo-mielită o forză benzgnă și una 

malignă. 

Forma benignă, numită încă și osteita de crescere, are dou€ sub- 

varietăți: ostzo-michită de crescere fără febră, şi osteo-mielită de crescere 

cu febră. 

lată în general, cum se desfășură fenomenele. Un copil de 7, 8, 

10—15 ani, în urma unui mers îndelungat, a unor aldrgături, a purtă- 

rei de greutăți, a ascensiunilor pe locuri înalte, sai a unui surmenaj in- 

telectual, e cuprins de dureri locatisate saii vagi. Ele aitca sediii unele 

puncte din schelet, sati copleșesc cea mai mare parte din 6se. Aceste 

dureri câte-odată sunt forte violente, provocând ţipete din partea bol- 

navului și răpindu-i t6tă liniștea. Bola se ia de către părinți drept o 

răcelă, iar de către medici drept un reumatism local saă generalisat. 

Dacă însă examinăm cu atențiune, constatăm cu surprindere că tâte ar- 

ticulațiile sunt sănătose, copilul putând îndoi și mișca cu înlesnire mem- 

brele. Un singur semn însă rămâne patognomonic și anume, că explo- 
rând diferitele 6se, în special cele lungi, provocăm prin presiune dureri 

destul de vii. Dar semnul şi mai caracteristic este, că aceste dureri sunt 

fârte violente și insuportabile când presiunea se exercită în . dreptul epi- 

fiselor os6se. 

Acâstă stare de lucruri une-ori are un caracter fârte fugitiv, de 

Gre-ce după o di saii două de repaos, totul dispare, ca și cum n'ar fi fost 

nimic. Alte dăți însă fenomenele pot dura câte-va dile consecutive. In 

fine nu e rar'ca fenomenul să se prelungiască una, două saă chiar trej 

săptămâni, fie în mod continui sai intermitent. Dar și într'un cas și



altul bolnavul rămâne cu totul apiretic. Tâte organele sunt sănătose şi 

articulațiile bune. Bolnavul nu se plînge de cât, după cumam spus, de 

dureri fixe în unele puncte ale scheletului, sai de dureri vagi localisate 

mai ales în dreptul epifiselor. Fie că bâla dispare în mod brusc sai 

treptat, dinsa nu lasă nici o urmă de existența sa, afară numai de o 

crescere în talia copilului, care după expresiunea părinților a devenit 

mai înalt, mai lung. 

Acesta e prima varielate de osteită de crescere, numită apiretică, 

Saii fără febră, dar cu dureri eratice în schelet. 

A doua sub-varietale de osteo-mielită de crescere este cea însoțită de 

Jebră. Manifestarea acestei forme este cu totul anal6gă cu cea precedentă. 
Nu se deosibesce de cât prin existența unei febre intense, ce însoțesce: 

bla de la apariție până la terminația sa. 

Copilul, în urma unor oboseli mari, fie fisice or intelectuale, de: 

odată este coprins de nisce dureri vagi în membre. Dar concomitent 

cu acesta, constatăm o ridicare bruscă de temperatură, care fâră nici-o. 

întârdiere atinge 40 grade. În acelaş timp bolnavul pâte fi atins de agitaţie, 

delir, frison, etc., așa în cât fenomenele pot fi luate drept prodromele: 

unei febre eruptive, pneumonie, și așa mai încolo Lucru însă de care bol- 

navul se plinge în mod continuă, sunt durerile localisate în jurul arti- 

culațiilor, fără ca acestea să fi atinse. Dar aceste manifestațiuni ale bâlei,. 

de şi forte îngrijitâre atât pentru pacient cât și pentru medic, ele prin 

surprindere dispar aprâpe instantaneă și în totalitate. In adevăr, după 

o di saii două, copilul devine apiretic, iar din tâte fenomenele sgomo- 

tâse nu mai r&mâne absolut niinic. Atunci, presupusa scarlatină or pneu- 

monie s'a înlocuit cu o simplă febră efemeră, cu o deranjare de sto- 

mach, etc. Acesta este primul tip în osteita de crescere cu febră, nu- 

mită de Bouilly și Reclus forma acută repede. 

In al II-lea tip, numit forma prelungită, manifestările bâlei și starea. 

generale a individului în loc de a dispâre după o di sai două, se pre- 

lungosce 7—8—10—15 dile. Temperatura se menţine la 40—41 grade, 

însoțindu-se în acelaș timp de o stare generală îngrijire, ca dureri ab- 
dominale, garguiment în fosa iliacă, epistaxis, etc. Totul face a crede 

că ne aflăm în fața unei febre continue sai febre tifoide. 
Acum de curînd, între alte casuri, am avut unul din cele mai cla- 

sice ce am .vădut. E vorba de un tinăr de 17 ani pe care lam căutat 
în cursul anului de o ipertrofie a amigdalelor. Pentru a modifica starea 
generală, i-am recomandat a se duce la băile de la Govora. Acolo fă- 
când dese excursiuni, fu apucat de o stare de slăbiciune, manifestându-se: 
printr'o oboselă generală, de care îngrijindu-se, a. venit în Bucuresci. 
Când am fost chemat, lam găsit febril, cu vocea guturoiată și dureri
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vagi în abdomen. La palpaţie, constatăm garguimente în ambele fose 

iliace. Fuadul gâtului fiind roșu, am atribuit bla unei amigdalite, pen- 

care am şi prescris gargară cu acid boric, purgativ, specific, etc. A doua 

di nică o ameliorare: bolnavul agitat, pielea enorm de ardătore și uscată, 

garguiment mai pronunțat. Mam temut de aparițiunea unei febre tifoide, 

mai ales că era epidemie în oraș. In timpul nopţei bolnavul a fost cu- 

prins de un delir, care la făcut să iasă din cameră, să se plimbe prin 

trun coridor și apoi să revie în patul săi. Părinții alarmaţi provocă 

consult şi cu toții înclinăm către o febră tifoidă, cu atât mai mult că 

un epistaxis fârte abondent și rebel, tortura pe bolnav de două dile. 

După trei dile însă temperatura scade, bolnavul devine apiretic Si totul 

dispare. Ră&măsese însă cu obosâlă și dureri vagi în membre fără locali- 

sațiune specială. Singurul lucru ce predomina, era o durere situată la 

rădicina nasului. Când apăsam în acâstă regiune și mai ales pe apofi- 

sele frontale, bolnavul săria din pat, neputând suporta violența durerei, 

Şi cu tâte acestea presiunea ce exercităm nu corespundea de loc cu 

intensitatea durerci. De sigur, aci am avut a face cu o tormă mixtă intre 

cea rapidă și prelungită de osteo-mielită febrilă. Punctul dureros din 

regiunea naso-frontală a contribuit pâte la aparițiunea delirului. Pe lângă 

acesta bolnavul manifestă dureri în jurul articulației genuchiului şi pe 

corpul femurului. In timp de 15 — 20 dile cât a stat în casă părinţii 

erai mirați cât crescuse copilul lor. 

In fine există o a zreia formă numită insididsă, trenantă. Fa se caracte- 

risă prin fenomene ce n'a nimic de clasic, neputându-se raporta la nici-o 

bâlă bine determinată. In acestă formă, bolnavul se plînge de dureri de 

cap, dureri de 6se, etc. Temperatura de și nu excesivă, dar e mărită; ea 

  variază între 38-39 fără nici o regulă. Pe lângă acestea, bolnavul devine 

trist, obosit, pofta de mâncare scade, puterile descresc, starea generală 

devine îngrijitâre. Caracterul se schimbă, bolnavui devine caprițios, se 

supără ușor, nimic nu-i place, devine arțăgus. Cu timpul din ce în ce 

pacientul slăbesce, se ofilesce, putând să cadă chiar în marasm. Medi- 

cul nu pâte stabili un diagnostic sigur, de și bolnavul se află în obser- 

țiunea sa de 2—3—4 s&ptemâni. 

In mijlocul acestor fenomene multiple şi variate, un singur iucru 

ne pâte veni în ajutor și anume exploraţiunea metodică a scheletului. 

Atunci vom descoperi puncte durerâse juxta epifisare, când vom fi în 

drept a susține o osteo-mielită de crescere cu febră. Bolnavul fiind un : 

copil sai adolescent, vom constata concomitent și o crescere în des- 

voltarea taliei sale, care isbesce şi atrage atențiunea tutulor. -: 

Etiologia şi anatomia patologică. Am arătat deja că acestă bolă 

apare în urma unor oboseli, fie fisice sati intelectuale. Dar mecanismul



intim în ce constă și cum se petrece? Aci este greă de răspuns. “Sunt 
însă două teorii: una după care bulbul osului j J6că principalul rol. Acest 
bulb, ce corespunde la unirea diafisei cu epifisa, este partea cea mai 
vasculară a osului. Diînsul suferind o perturbaţiune în starea sa fisiolo- 
gică, fie în urma unei contusiuni sati oboseli, etc., dă nascere unei su- 
pra-activități, ce se transmite în întregul organism. Din acestă supra- 
activitate, resultă un deposit prea mare de arderi în organism, ce nu 
se pot elimina în totalitatea lor. Atunci o parte din ele rămân în 
sânge pe care-l vițiază, pe care-l conrupe, iar o altă parte din aceste 
resturi irită măduva os6să care dă ca resultat crescerea osului. Acestă 
teorie corespunde cu ceia-ce Gosselin numesce conruperea particulară a 
Sâugelui printro crescere prea repede în urma unei otritviri antockhtone 
formată pe foc prin supra-activitatea nutritivă a măduvei osose. 

O altă teorie asupra căreia vom reveni când vom studia osteo- 
miclita acută supurată, constă în a atribui fenomenele unor  otrăviri 
primitive alc sângelui prin întroducerea unor anumiţi microbi, copleșind 
organismul prin diferite căi. Ori-cum ar fi, un lucru rămâne demonstrat 

"atât prin clinică cât Şi prin experiență : că în torma de osteo-mielită de 
crescere cu sai fără febră, există în mod constant o vascularisație a 
măduvei, o mai mare bogăţie în globule roșii, o micșorare în grăsimea 
normală. Dar aceste lucruri arată în mod evident prima fasă de infla- 
mațiune. 2 vorba deci de o osteo-mielită în prima sa periodă. Dinsa, 
graţie iperemici şi congestiunei, ne explică în destul durerile din epi- 
fise, ce se pot prelungi în “lungul diafisei. Ele tot-d'a-una există la 
bolnavi fie în cursul bâlei fie în timpul convalescenţei. 

Graţie cunoscinței acestor lucruri, datorite neobositelor cercetări 
ale lui Ollier, Gosselin, etc., noi putem, în mijlocul fenomenelor celor 
mai comfuse și atunci când am fi predominați de existenţa unor bâle 
cu totul diferite de specia ce ne ocupă, să ajungem la adevăratul diag- 
nostic. 

Putem să eliminăm febrele cruptive, pneumonia, febra tifoidă, reu- 
matismul articular acut, etc. etc., arătând că adevărata bâlă este o os- 
teo-mielită. In adevăr, sediul constant al durerilor care nu e nici d'a- 
supra, nici în nivelul articulației, nici imediat dedesubtul ei, ci la unirea 
diafisei cu epifisa, acolo unde există cartilajul de conjugaţiune, ne va 
autorisa a exclude posibilitatea ori-cărei alte bâle, atribuind-o exclusi 
unei osteo-mielite de crescere. Mai mult de cât atât, Ollier ne-a arătat 
o adevărată lege fisiologică, de care noi va trebui să usăm cu profusi- 
une, căci prin ca vom sci să descoperim adevăratele semne patogno- 
monice ale acestei băle. 
ă Acest autor, prin neobositele sale cercetări, a reușit să stabilescă



că, crescerea 6selor pentru membrele superidre este excentrică sai cen- 

trifugală în raport cu articulațiunea cotului, pe când pentru membrele 

inferire acestă crescere a 6selor este concentrică este centripedă în ra- 

port cu articulațiunea genuchiului. Deci, în mijlocul fenomenelor celor 
mai alarmante în care Sar afla un individ tînăr de 12—17—20 ani, 

atuncă când am fi înclinați a crede că e vorba de o febră tifoidă sai 

alte intoxicaţiuni generale, noi vom explora cu multă îngrijire extremi- 

tatea superidră a antebraţului. Aci constatând în mod permanent sediul 

unei dureri vii, vom putea susține cu multă probabilitate că ne aflăm 

în faţa unci osteo-mielite. | 

Dacă aceleași dureri le vom constata în membrul inferior pe ex- 

tremitatea inferiră a femurului și superidră a tibiei, adică în jurul ar- 

ticulaţiei genuchiului, iarăşi vom fi în drept a afirma o osteo-mielită a 

acestor 6sc. 

Sunt casuri rari, unde durerile le putem întâlni la ambele extre- 

mități ale 6selor; tot-d'a-una însă ele vor fi mai violente în locurile in- 

dicate. Lucrul nu este imposibil ca afecțiunea să se desvolte simul- 

taneii în ambele cartilage de conjugațiune a 6selor, fapt căruia Ollier 

i-a dat numele de osfev-mzelztă bipolară. 
Dar nu numai 6sele lungi sunt susceptibile de a fi copleșite de 

osteo-mielită ci şi cele scurte și late. Ast-fel avem calcaneul, omoplatul, 

vertebrele, etc. etc., cară pentru un chirurg neprevenit pot fi punctul de 

plecare al stabilirei de diagnosticuri cu totul stranii. Este probabil că 

unele casuii de meningită ce sai dat ca vindecate, aii fost confundate 

cu ostco-mielita, căci și 6sele craniului pot fi atinse de acestă bolă. Și 

drept probă avem că examinând cu atențiune, constatăm că fenomenul 

predominant sunt durerile osâse ce le găsim în același punct fix şi în 

mod permanent pe frontal, parietal, occipital, etc. 

Tot același lucru vom dice de coxalgii. Aci adevăratul diagnostic 

e și mai grei de stabilit, din causă că cartilajul de conjugațiune a ex- 

tremităţei superidre a femurului e coprins în interiorul capsulei. Prin 

urmare lesne înţelegem dificultățile unui diagnostic diferenţial, și justifi- 

carea confusiunei osteo-miclitei cu o coxalgie. Dar despre acest lucru 

vom vorbi mai târzii. 

Prin anticipație însă, putem spune că acâstă -erdre de diagnostic, 

departe de a fi vătămătore bolnavului, e preferabilă. Este mult mai bine: 

a lua o osteo-mielită drept corsalgie la început, şi a supune pe bolnav 
la un repaus absolut, de cât a crede într'o osteo-mielită când e coxal- 

pie şi a permite bolnavului să umble. | | 

Pronosticul. liste re trebuință a insista asupra prognosticului 

acestei afecțiuni? Din cele arătate resultă că formele descrise până aci,



relativ sunt benigne. Ele nu ai alt caracter de cât o crescere exage- 
rată a scheletului. Noi însă trebue să luptăm ca lucrul să rămâe limitat, 
preîntâmpinând tâte complicațiunile şi mai ales aceia ca bâla să nu 
trâcă în stare de supurație: 

Fiind preveniți că acestă bslă este apanajul fiinţelor tinere, înce- 
pând de ia 10—12-—20 ani, vsm evita cu tâtă stăruința ori-ce surme- 
naj, fie fisic sau intelectual. Vom înterdice ori-ce oboseclă, voiajele pe 
jos, gimnastica și în special detestabila modă de a procura amusarea 
copiilor cu velocipedul, contra căruia nu am destule cuvinte de a pio- 
testa. Iar când din nenorocire bâla s'a manifestat, vom căuta prin tâte 
mijl6cele să înconjurăm r&ul punând pe individ întrun repaus absolut. 
Vom aplica revulsive în special, puncte de foc, aparate inamovibile, ex- 
punerea pacientului la aer curat, alimentaţie bogată, antiseptice la inte- 

xior, ca sulfat de chinină, benzo-naftol, diuretice pentru eliminarea mi- 

crobilor prin rinichi, etc., etc. 

In fine, nu vom cruța nimic pentru ca bâla să rămâe în starea de 
osteo-mielită de crescere, spre a nu atinge a doua formă care e cea 
mai gravă și anume: 

Osteo-mielita acută supurată. 

Am atătat în capitolul precedent forma mai mult sai mai puţin 
benignă a acestei afecțiuni. Forma este benignă, căci în majoritatea ca- 
-surilor, fenomenele cu tâtă intensitatea lor sunt și remân pasagere, iar 
individul este scăpat de morte. Din contră, în osteo-mielita supurată, 
care după noi, represintă forma gravă, intensitatea fenomenelor în: loc 
de a descresce, atinge maximum întrun mod fârte repede şi ridică viața 
bolnavului. Dar chiar și când o asemenea terminaţiune fatală nu se în- 
deplinesce, afecțiunea încă nu rămâne mai puţin gravă, prin leziunile 
profunde ce determină în schelet precum şi prin urmările sale con- 
secutive. 

In adevăr, une-ori bolnavul e coprins întrun mod brusc de nisce 
fenomene atât de alarmante, în cât nimic nu se pote opune mersului 
lor crescând și desnodămintului fatal. Individul care până eri se afla 
într'o perfectă sănătate saii cel mult nu se plingea de cât de o oboselă 
atribuită în general unui amblet prelungit, ca escursiune, partidă de plă- 
cere, etc. de o dată e coprins de o ridicare bruscă și escesivă de tem- 
peratură, marcând țifra de 40—41 grade. 

Cu tote precauţiunile luate, temperatura în loc de a descresce, ea 
"cresce, saii se menţine, însoțindu-se în acelaş timp: de turburări gtave



în sistemul nervos, ca delir, alucinațiuni, etc., cari în mod fârte repede 

aduc o debilitate extremă individului. 

Forte adesea şi cu drept cuvînt, asemenea bolnavi se iai ca atinși 

de tebra tifoidă, asemănarea fenomenelor între aceste - două bâle fiind 

aprâpe identică. Adesea medici cu reputațiune înaltă, aii stabilit diagno- 

sticul de febră tifoidă, atunci când în realitate era osteo-mielită acută. 

Adesea individii atinși de acestă bâlă se află prin sălile de medicină 

internă, fără ca. nimeni să bănuiască că ati ostco-mielită acută. 

Și în adevăr, cum se pot diferenţia aceste bâle, când și în osteo- 

mielită avem durerile şi garguimentul în tosa iliacă dreptă, epistaxul, 

delirul, uscăciunea limbei, fenomene de congestiuni pulmonare, diaree, 

pielea aspră și uscată, etc., etc.? 

i Țâtă energia şi punerea în joc a tutulor metâdelor de tratament, 

nimic nu reușesce, ast-fel că bolnavul more în timpul cel mai scurt po- 

sibil, adesea maximum după 7--8 dile. Mârtea devine spaima familiei 

şi a cunoscuţilor, considerând-o ca un adevărat trăsnet. 

Am: cunoscut un individ în etate de 17 ani, de o inteligență forte 

mare, care ducendu-se cu părinţii a petrece la munte în timpul vacan- 

ţelor, a început a se plinge de un lucru fârte nebăgat în semă, adică 

de o simplă obosâlă. Acâsta îl făcu puțin indiferent, ne mai voind eși 

de cât cu sila, spre a face câte o mică plimbare. Dar aceste pro- 

drome, cărora nimeni nu le dădu cea mai mică atenţiune, fură înlocuite 

printr'o ridicare bruscă a temperaturei, care atinse cifra de 40 grade. 

Părinții îngrijați, imediat consultară medici de o reputațiune stabilită și 

toți conchiseră la isbucnirea unei -febre tifoide, sfătuind transportarea 

bolnavului la Bucuresci. Aci fu căutat iarăși cu multă îngrijire, dar după 

două dile bolnavul fu coprins de un delir așa de furios, în cât în tim- 

pul nopței a eșit din casă fără ca nimeni să simță, și s'a aruncat într'o 

hasna de privată, unde a stat în excremente afundat până în gât timp de 

3 ore. După două dile nenorocitul a murit în mijlocul celor mai teribile 

dureri de cap și de membre, fără ca nimeni sa-i pâte alina suferințele 

și mai puţin a-i prelungi viața. 

Nenorociţii părinți -credeaui că se află în faţa unui vis, când cu 

câte-va dile mai nainte copilul lor se bucura de o sănătate perfectă, 

formând cele mai frumâse ilusiuni a bătrinețelor lor, iar acum îl pri- 
vea mort. 

- Sunt pe deplin convins de cele relatate de părinți, că acest tînăr 

a murit de o osteo-mielită supra acută, venită în urma unui surmenaj 

intelectual forte mare. I.uase bacalaureatul la 16 ani și era primul în 

șc6la de poduri și șosele. În tot timpul șederei la Sinaia era într'un 

continui: studii, Acesta, unit cu obosela fisică, prin escursiunile făcute,
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a contribuit la desvoltarea osteomielitei, ce în mod fulgerător i-a causat m6rtea, | , 
În acestă formă supra-acută și malignă nimeni și prin nimic nu se îmepdică mârtea. 

Alte dăți în mijlocul acestor fenomene atât de grave, une-ori bol- navul însuși atrage atențiunea medicilor asupra unei dureri forte violente, aşedate pe unul din membrele sale. 
Explorând cu atențiune acâstă regiune, constatâm o tumefacţie însoțită de schimbarea normală a tegumentelor. Acestea iau o colorațiune mărmurie, brăsdată de turgescența venelor, dându-le un aspect cu totul caracteristic. Totul semănă cu desvoltarea uuui flegmon difus. Une-ori fluctuația copleșesce întregul membru, alte ori e circumscrisă printr'o îngroșare mai pronunțată a țesutului, formând un fel de burelet, ară- tând ca și cum bâla ar fi limitată, . 
Dacă practicăm o încisiune, une-ori provocăm eșirea unui puroiiă abondent și fetid, alte ori nu constatăm de cât o simplă denudare a osului, câte-o-dată fârte întinsă ȘI ocupând aprâpe întregul os. 
Atunci cu siguranță, dacă practicăm o trepanare în grosimea o- sului, cădem peste o colecțiune mare de puroiă, a cărui evacuare aduce o ușurare vădită bolnavului. 
Casurile mat rari, dar cari se observă, consta într'o acumulare de puroii nu sub periost, sai în interiorul osului, ci în articulațiunea proximă, formând o adevărată pio-artrosă. Alte dăți în fine, tâte fenomenele ge- nerale descrise mai sus, după o durată de dou& și chiar trei săptă- mâni, treptat dispar și totul se resolvă. Bolnavul scutit și de abces Şi de necrosă, nu conservă de cât o iperostosă limitată într'un anumit punct, în general în nivelul cpifiselor, saă chiar coprindând o mare parte din corpul osului. | 

Acestea sunt formele cele maj principale ce nc oferă osteo-mie- lite acută, și cari din punctul de vedere clinic pot fi numite Fulgerătăre, fegmonăse și atenuate. 
Care-i mecanismul intim al acestei afecțiuni ? 
Fără a intra întrun istoric mat lung vom spune că, cel d'intâit este Pasteur care în 1880 a anunțat academiei de medicină următârele rînduri: Am găsit, dice autorul, în puroiul unei osteo-mielite, un orga- nism asemenea organismului ce oferă furunculul, Asemânarea, adaogă dinsul, este așa de mare, în cât aș putea dice, că osteo-mielita ar fi un furuncul al măduvei os6se. 
Acâstă aserțiune a lui Pasteur ne arată, că b6la este infecţiâsă, vi- rulentă. Dar precum am arătat în vol. II la capitolul «B6le virulente», 1) 

1) Vol. 11, pag. 1—31.
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nu este destul ca o asemenea bâlă să fie declarată ca atare numai prin 
simpla descoperire a unui microb, ci se cere ca prin inoculațiuni suc- 
cesive să producem cu acest microb, aceiaș b6lă la infinit. Numai a- 
tunci rămâne bine demonstrat că bla e în adever virulentă. Dar tocmai | 
acest lucru nu se putea demonstra, de dre-ce nici Liicke, nici Klebs, 
nici Reklinghausen n'a ajuns a da resultate positive prin experimenta- 
țiunile lor. Alţi autori însă aă fost mai favorisaţi. Ast-fel Stiick și Beckel 
făcură injecţiuni sub-cutanate cu culturi de puroiit provenit din osted- 
mielită. Prealabil însă, determinase animalelor un traumatism 0Os0s, re- 
presentat prin contusiune saii fractura sub-cutanată. Animalele ai mu- 
rit după 15 dile, și în nivelul punctului contusionăt sa găsit periostul 
deslipit, iar în casurile de fractură, cavitatea medulară plină cu puroiă, 

Max Schiiler descopere stafilococus aureus nu numai în puroii, 
dar încă în os, măduvă Și cartilagiii articular. 

Krause a făcut injecţiuni intra-venâse cu puroiit de osteo-mielită. 
La autopsia animalelor cari muriaă adesea după prima injecție, dînsul 
a găsit mai tot-d'a-una un epanșament articular sero-purulent și abcese 
musculare. Când determina, înaintea inoculațiunci, o fractură sai o fisură 
a unui os, dînsul găsia sub periost, în măduvă și chiar în jurul fractu- 
rei abcese, mai mult sai mai puțin voluminsse, conţinând stafilcoci. 
Urina poseda albumină şi micrococă, iar rinichii infarcte (Le Dentu). 

Sa susținut deci că, aceia cari n'a reușit în experiențele lor, causa 
cra că dinșii experimentat pe animale adulte, iar nu pe animale tinere, 
precum a făcut Jaboulay și Rodet din Lion în 1885. In adevăr, acești 
autori luând puroi dintro osteo-mielită și tăcend injecțiuni pe epuri 
tineri, ai obţinut întocmai aceleași lesiuni viscerale şi locale, cari s'a 
găsit și la om. 

Remâne deci demonstrat, că osteo-mielita e o bolă infecțidsă, din 
causă că pe de o parte conține un microb iar pe alta că se reproduce 
prin inoculațiuni succesive. 

Dar care e microbul şi pe unde se introduce el în organism ? 
Pasteur a arătat că acest puroiă nu este altul de cât acela al fu- 

runcului, adică piogenus aureus, Alţi autori însă ai arătatat și alți mi- 
crobi de aceiaș speță, ca piogenus albus și chiar streptococi. De aci 
deducem că osteo-mielita nu are un microb specific. Dar acesta nu-i ridică caracterul de virulență, de ore-ce partea fundamentală constă în 
reproducerea bâlei prin inoculațiunea puroiului dat de osteo-mielită. 

Aci ca şi în tâte cele-lalte bâle cu acelaş caracter, s'a ridicat 
chestiunea cine anume determină bâla? microbul, saii produsele sale 
de escrețiune, adică toxinele: 

Astădi se scie că fenomenele de intoxicațiune une-ori se pot atri- 
Dr. I. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
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bui unei aglomeraţiuni escesive a pululațiunei misrobilor, pe când alte 
dăți mârtea survine prin otrăvirea organismului numai prin simplul fapt 
al toxinelor, In casul de față un singur lucru e constatat, că pentru des- 
voltarea sstco-mielitci, se cere neapărat ca microbul să străbată direct 
În masa sîngelui, fie prin căile respiratorii sai digestive, pentru ca de 
acolo să se stabiliască în viscerele și punctele osului ce-i va oferi cele mai 
bune condițiuni de desvoltarc, Și între acestea, organele cele mai favo- 
rabile le formeză ficatul și rinichii, iar din partea scheletului, bulbul osos, 
adica limita unde diafisa sc unesce cu epifisa. 

Alte dăți e destul ca o sgârietură, o înțepătură să formeze p6rta 
de intrare a microbului. Resultatul e acelaș: adică microbul intră prin 
căile limfatice iarăși în masa sanguină. 

Faptul că osteo-mielita une-ori e precedată de unul sai mai mulți 
furunculi desvoltați pe tegumentul extern, este proba cea mai evidentă, 
nu numai de identitatea microbului în ambele bs'e, dar și de străbaterea 
sa în. organism printr'o simplă .sgărietură provocată de individ in urma 
mâncărimei, determinată de erupțiunea furuncul6să, sai de inoculaţiuni se- 
cundare. Relativ la coincidența osteo-mielitei în urma unui furuncul, găsim 
o observație comunicată congresului german de Kraske în 1887. Dinsul a 
relatat observațiunea unui individ, la care sa desvoltat o osteo-mielită 
mortală în urma unui furuncul al buzelor. Kirmisson de asemenea arată 
un fapt de desvoltare a osteo-mielitei în circumstanțele următâre: un 
individ având o flictenă pe degetul indicator, dinsa a servit ca pârtă de in- 
trare a materiilor septice. De aci a resultat un panarițiă, apoi o limfan- 
gită a mânei şi a pumnului, iar la urmă o osteo-mielită a extremităței 
inferidre a radiului. | 

In fine, vom arăta şi opiunea unor autori cari susțin că nu este 
osteo-mielită care îmbracă caracterele febrei tifoide, ci din contra acesta 
este care determină osteo-mielita în mod secundar, așa că am avea o 
osteo-mielită primitivă și alta consecutivă febrei tifoide, numită de Al- 
bert din Viena secundară. 

După noi, conclusiunea în acestă privinţă e următore : Osteo-mielita e 
în adevEr o bâlă infecțissă, nu atât pâte prin ea însăși, cât prin virulența 
specială ce o capătă microbul intrat în organismul unui anumit individ. 

In adever, dacă un tînăr îşi are organismul debilitat, fie printr'un 
surmena) intelectual sat fizic, or printr'o predisposiţie ereditară, sau bâlă 
constituțională, microbul intrat în organismul săă, capătă proprietăți cu 
totul deosebite de cele normale, devenind cu totul virulent. 

Probele sunt multiple. Nu toți bolnatii atinși de furunculosă ca- 
pătă și osteo-mielită, precum de asemenea nu or-ce furuncul se trans- 
formă în antrax.
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Garr6, pentru a proba nespecificitatea stafilococului aureus, și-a 
inoculat sub piele o cultură specială de stafilococ aureus, provenit din 
sîngele unui bolnav atins de osteo-mielită. S'at produs abcese subcu- 
tanate, iar prin simpla ficţiune o desvoltare de furuncule. 

In vol. ] am arătat condiţiunile cară agraveză furunculul, transfor- 
mându-l în atrax, iar pe acesta intr'o bâlă malignă și letală 1). Ei bine, 
acelaș lucru putem dice şi de osteo-mielită. Nu stafilococul, nici cele- 
Valte specii de microbi ce am enunțat sunt causa osteo-mielitei, ci mo- 
dul de a fi al individului. EI, prin constituirea organismului său, oferă , 
microbului posibilitatea de a căpăta proprietăți cu totul străine natu- 
rei sale, 

Un individ surmenat, cu o diatesă ascunsă, cu sistemul nervos slăbit, | 
cu rinichi proști, etc., dă ocasiune celui inai inofensiv microb—fie el chiar 
piogenus albus sai tenuis—de a lua caracterele cele mai virulente. Ast- 
fel travestit, microbul se stabilesce în porțiunile ce oferă focus minoris re- 
sisfentie, determinând fenomene din cele mai grave, fie din partea rini- 
chilor, a creerilor, a plămânilor, etc., aducând mortea individului prin 
albuminurie supra acută, meningită, pneumonie infecți6să, sai flegmon 
difus desvoltat în regiunea cpifiselor. 

Dar tâte acestea fiind mai mult chestiuni de doctrină, și asupra 
căreia am insistat în destul în vol. IL la diferite capitole, trecem asupra 
lor, pentru. a ne opri la anatomia patologică. 

Anatomia patologică. 

De îndată ce microbul a străbătut în organism, fie prin tubul di- 
gestiv, precum susținea Kocker, fie prin suprafața pulmonară, după 
Kraske, sai printro simplă Sgârietură a tegumentului extern, precum 
susține Lamelongue, el lucrâză în dou& moduri: sati se desvoltă în mod 
extra-ordinar de repede, in care cas sufocând funcțiunile organice, aduce 
mortea individului în mod fulgerător; sai se stabilesce în locul stă de 
elecție, în bulbul osului, dând nascere la desvoltarea adevăratei osteo- 
mielite. 

Partea acâstă fiind cea mai importantă, trebuc studiată în tâte de- 
talule saie. 

In ce porțiune a osului microbul începe ași manifesta existența 
sa? În periost, în os, saă în măduvă: 

Chassaignac, care în 1853 cste cel întâiă care a atras atențiunca 
asupra acestei bâle, ce ar merita să pârte numele stă, susținea că 

1). Yol. II, pag. 169—188.
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aci era vorba de dou& bsle cu totul isolate, având fie-care o existență 
a parte. Una care se mârginea numai în copleșirea periostului, și da 
nascere unci inflamaţiuni supurative ; acesta formeză. abcesul sub-periostic, 
sait periostita flegmonâsă a lui Giraldes Cea altă formă era când bâla 
începea din țesutul osos. De aci întindendu-se la măduvă, iea forma 
adeverata osteo-mielită propriii disă. 

Astădi însă e bine stabilit că aceste două efecțiuni nu formeză de 
cât una și aceiaș bolă. Dinsa, după cum începe superficial saă în pro- 
fundime, presintă forme clasice. deosebite, fără însă a constitui bâle 
speciale. 

Este adevărat că teoreticesce am putea admite diferite grade în 
osteo-mielită, după cum procesul patologic ar fi aşedat în periost, în os 
sai măduvă. Am avea ast-fel varietățile de periostită, osteită și medu- 
lită -os6să. Dar observaţiunea clinică nu confirmă acest lucru, aci fiind 
vorba mai mult de o diviziune artificială. Există însă un punct adevă- 
rat și care pote a îndreptățit pe Chassaignac în vederile sale. Acesta este 
că osteo-miclita, începend prin partea periferică a osului, adesea se mărgi- 
nesce aci. Deci cu drept cuvînt acest autor stabilise, în urma obser- 
vațiilor sale, existenta abceselor sub-periostice. Din contra, bâla în 
cepend prin măduvă, are un caracter mult mai destructiv, căci nu se 
opresce aci, dar copleșesce și osul și periostul, formând osteo-mielita 
esențială saă spontonată difusă. 

Dar să urmărim leziunile anatomice ce determină acestă bslă. Vom 
procede de dinafară înăuntru, fără a admite însă boli diferite, dar cel 
mult diferite grade ale aceleiași afecţiuni. 

]). Leziunile periostului. Acestea pot fi une-ori limitate la un sin- 
gur punct, dând nascere unui simplu abces. Alte dăți însă periostul iper- 
cmiat și înfiltrat se deslipesce pe o mare întindere. EI pote denuda în- 
trega suprafață a osului și în tâtă lungimea sa, tormând un adevrat man- 
șon. Acâsta constiue, după cum am arătat, periostita difusă flegmonssă, 
periostita acută, etc., etc. 

Il). Zeziunea țesutului osos. Aci tote elementele osâsc sunt aprâpe 
distruse. Spaturile intra-canaliculare precum și canalele din Havers sunt pline 
de sînge și de o cantitate enormă de celule embrionare, cari amestecate 
cu celule albe se transformă în puroiii.: Trabeculele osâsee sunt ast-fel dis- 
truse și totul transformat într'o osteită rarefiantă. Atunci se formâză focare 
de abcese, câte-odată unice, alte dăți multiple, separate sau unite înte 
dinsele, formând nisce adevărate tuneluri în grosimea osului. Dinsele 
prin numerâsele orificiuri ce apar la exterior, dai osului cu totul un 
aspect ciuruit. 

Dacă în acest timp practicăm o incisiune pe periost, dînsul se des-
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lipesce cu cea mai mare ușurință, și constatăm cu ochii aceste nenum&- 
rate mici găurele, prin car: ies picături mai mult sai mal puţin mari 
de puroiii in tocmai ca dintrun burete. lar când deschiderea se tace 
spontanat, atunci numerâse traecte fistul6se apar la exterior, traccte prin 
cari iarăși se scurge puroiii, amestecat cu părticele os6se sai fungosi- 
tăți. Aceste focare se deschid la suprafața pielei, strâbat prin intersti- 
ciul mușchilor, înconjsră vasele mari, cari perforându-se pot provoca emo- 
ragii mortale. Acâstă stare a justificat numele dat ce unii autori de 
osteită acută și panosteită, Acesta e casul când leziunile, în loc de a 
remâne limitate într'un punct, copleșesc cu mare repediciune întrega dia. 
fisă a osului. 

II). In finc, /ezinnile măduvei osăse nu sunt mai puţin profunde. 
Dinsa ia o coloraţiune de drojdie de vin, medulocelele prolifereză, gră- 
simea dispare, iar nucleii celulelor adipâse intră în proliferațiune. Tote 
vasele aflate în canalul medular, în canalele lui Havers, sait areolele ţe- 
sutului spongios sunt complect dilitate, pline cu leococice cari nu în- 
târdie a se transforma în puroiă. De aci și numele de osteo-mielită a- 
cută, difusă, infecțidsă, etc. Dar tâte aceste fenomene își ati cuibul lor 
primitiv în porțiunea cea mai vasculară a osului, care corespunde la 
unirea diafizei cu cpifiza. 

Numele dat de Gossclin de osteo-mielită epifisară nu este corect, 
căci procesul nu se petrece în epifisă, ci mai jos. De aceia Ollier o nu- 
mesce ostco-mielita juxta epifizară. 

Lannelongue însă bazându-se pe adevăratul sedii anatomic al b6- 
lei, a propus o numire admisă aprope de toţi, aceia de osteo-mielită 
bulbosă. a 

lată după Albert sediul exact al osteo-mielitei. In timpul desvol- 
tărei osului, dice autorul, se găsesce între cartijiul epifisei și cavitatea 
medulară un țesut sponjios, de dre-care întindere. In acest nivel dia- 
fisa osului din cilindrică ce este se lărgesce ușor, pentru a se continua 
cu epifisa mai largă. Punctul acesta pârtă numele de bulbul diafisar. 
Dar tocmai în țesutul spongios al acestui bulb, mai adesea începe des- 
voltarea osteo-mielitei. Supuraţiunea se transmite repede la cavitatea 
medulară și produce în general necrosa ; excepțional se formâză un ab- 
ces central. 

Deci tocarul acestei afecţiuni petrecendu-se în bulbul osului, a- 
dică între diafisă și epifisă, va resulta o mulțime de fapte importante, 
după starea în care se va afla cartilajul de conjugațiune, ce este -inter- 
pus între aceste două porțiuni osâse, diafisa şi epifisa. 

Aceste fenomene suut de două ordine, după cum cartilajul va fi 
distrus, sai numai iritat. In adevăr, inflamațiunea desvoltată în bulbul



osului, mai nainte de a-și face apariţia în afară, pote lua două direc- 

țiuni: în sus și în jos. Când procesul este violent și cartilajul de con- 
jugaţiune fiind surprins și nepreparat de a resista, se distruge. Atunci 

putem observa casuri curidse de fracturi spontanate, cari în realitate 

nu sunt de cât deslipirea epifisei de diafisă, în urma distrugere carti- 

lajalui de conjugaţiune. 

Dacă în asemenea condițiuni osteo-mielita a fost însoţită de supuraţie, 
lesne ne putem explica presența unei cantități mai mult sat mai puţin 
mare de puroiti în articulațiunea vecină. Fenomenul se explică prin faptul 

că acest cartilaj, care form&ză bariera articulației, a fost distrus, fie în to- 

talitate sai numai pe alocurea, formând pierderi de substanță isolată. Dar în 

urma distrugerei acestui cartilagii, putem observa și alte fenomene destul 

de seriose, căci ele sunt causa diferitelor diformități, cari pe lângă as- 

pectul disgraţios ce provâcă, adesea pun pe individ în imposibilitate de a 

se hrăni. în adevăr, dacă ne închipuim o osteo-mielită a extremităţei 

superidre a umărului, însoţită de distrugerea cartilagiului de conjugare, 

lesne putem înțelege că acest os nu va mai putea cresce. Deci el va 

rămâne mai mic ca congenerul săi. De aci diformaţiunea individului, 

care va avea un membru mai scurt și altul mai lung. Și diformitatea 

va fi cu atât mai mare, cu cât osteo-mielita a fi fost bipolară cu ambele 

cartilage distruse, percum se vede în fig. 168. 

Dar acâsta pâte nu ar fi atâta de grav, comparativ cu cele ce se 

produc când membrul afectat e compus din două 6se, precum e gamba 

și antebraţul. Aci dacă cârtilajul unuia din se este distrus, acest os 

nu va mai putea să urmeze pe congenerul săi în crescerea lui fisiolo- 

gică. Dar cel alt os rămas sănătos fiind împedicat în crescerea sa și nepu- 

tend progresa în lungime, el se va îndoi, formând una sai mai multe curburi 

ce va distruge forma estetică a membrului. Și dacă ne închipuim des- 

voltarea acestui lucru la gambă, Jesne putem deduce consecințele grave 

ce pot decurge. 

In adever, presupunând că tibia e atinsă de osteo-mielită și cartilagiul 

stu de conjugare a fost distrus. Resultatul este că dinsa va rămâne mai 

scurtă de cât peroneul, care va continua a cresce. Dar acesta neputân- 

du-se desrolta în tâtă libertatea sa, din pricina legăturilor ce are cu tibia, 

se va îndoi formând mai multe curburi. Curburile acestea, pe lângă 

lipsa de estetică, vor împedica funcționarea regulată a membrului; in- 

dividul va fi jenat în mers, plus că pote fi expus la dese fracturi. 

Și dacă nisce asemea extropieri sunt mai mult sai mai puţin to- 

lerate, când individul e coprins de bâlă către sfărșitul crescerei 6selor, 

nu € tot ast-fel când osteo-mielita a isbit ființe tinere de 7—8--10 ani. 

La aceştia, dacă cartilajul de conjugare se distruge, deformaţiunile
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vor fi colosale, căci disproporțiunea va fi enormă între un membru ce 
va r&mâne staționar, pe când congenerul săi va continua a cresce 10—15 
ani, Dar un asemenea lucru s'ar întâmpla numai dacă osteo-mielita ar 
fi bipolară. Din norocire însă, dinsa e maitot-d'a-una unipolară. Atunci 
osul pote să crâscă prin cartilajul opus, dacă nu cum ar trebui, cel 
puțin în mod suficient, pentru-ca extropierea să nu fie prea mare. 

Fenomene cu totul inverse se produc când cartilajiul de conjugare 

în loc de a fi distrus este numai iritat. 

In acest cas, osul bolnav cresce mult mai repede de cât cel-l'alt, 

Faptul acesta este fârte important în clinică, mai ales când pe lângă 

osteo-mielita supurată, avem o iritație şi a celor-alte cartilage de con- 

jugațiune a 6selor ce constitue un membru. In asemenea condițiuni, or- 

ganul luând o desvoltare prea mare, tegumentul extern nu-l pâte urma. 

Pielea deci se va întinde la exces, iar țesutul elastic subcutanat se va rupe. 

De aci va resulta plesnituri ale pielci, luând aspectul unor vergeturi 

intocmai ca acelea ce se observă la femei în timpul gravidităţei. 

Aceste vergeturi se observă în dreptul articulației gâtului picioru- 

lui, a pumnului, a cotului, ctc., Ele au une-orio direcțiune verticală, iar 

alte dăți transversală cu axa membrului. 

Ele sunt cunoscute sub numele de vergeturi de crescere. Despre 

diînsele Regnier vorbesce pentru prima dră în 1860. Asupra lor Bou- 

chard a făcut comunicaţiuni la societatea clinică, arătând adevăratul me- 

canism expus mai sus. 

Fenomenul acesta de crescere repede a osului, are o altă impor- 

tanță şi mai mare în clinică. In adevăr osul crescând "prea repede în 

lungime, cicatrițele cutanate, ca și secuestrele și abcesele, suteră o de- 

plasare. considerabilă. De aci, constatarea acestui fapt curios, că traec- 

tele fistul6se și porțiunile necrosate, cari primitiv se aflaii în dreptul 

epifisei, le găsim după un. timp 6re-care pe mijlocul diafisei sait chiar 

pe terțul s&ă inferior. Faptul acesta întunecă diagnosticul, dacă nu suntem 
preveniți de producerea acestui fenomen. | 

Am arătat că osteo-mielita se desvoltă primitiv în bulbul 6selor 

lungi, și că de acolo dinsapote să ia un mersascendent către articula- 
ție, sati descendent către diafisă, 

Am arătat iarăși că caracterul osteo-mielitei acute este de a dis- 

truge trabeculele os6se infiltrându-le de puroiii, și a determina o osteită 

rarefiantă. Dar în același timp, sai după-ce peridda acută a încetat, un 

proces de reacțiune se desvoltă din partea elementelor rămase nedis- 

truse ci numai iritate. Scopul lor este de a opune o resistență proce- 

sului distructor, prin formarea unei osteite condensante. 

Dacă însă, și din nenorocire așa se întîmplă, acestă osteită con-
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densantă trece peste limitele scopului stă, luând o prea mare desvol- 
tare, dînsa aduce mai mult răă de cât bine. In adevăr acest proces 
sufocând tot restul vaselor aflate în canalele lui Havers, suprimă mij- 
locul de nutrițiune al osului. Dar atunci el va determina prin calea cea 
mai directă și sigură, necrosa. 

  
Fig. 167. — Necrosă diseminată Fig. 168. — Osteo-mielită acută a tibiei prin osteo-mielită acută (prof. bipolară. Necrosă parțială (prof. Dr. Dr. Romniceanu). Romniceanu). 

Une-ori acestă necrosă e limitată. In acest cas observăm porțiuni 
de necrosă separate de teritorii os6se intacte. Forma acesta pârtă nu- 
mele de necrosă diseminată. Fig. 167 ne arată un asemenea model. 

Alte dăți insă osteo-mielita fiind fârte întinsă, necrosarea e şi dinsa 
în aceiași proporție, putând ocupa. întrega lungime a osului. Ast-fel s'a 
vEdut întregul peroneii necrosat, radiul și însăşi tibia. Dinsa se numesce 
necrosă totală. In fig. 168 avem modele de necrose totală parţială.



Caracterele acestei necrose sunt de a fi de o tărie excesivă din 
causa condensărei și superpunerei de straturi multiple osteogenice. Mai 
avem încă și faptul că porțiunile de os și măduvă fiind cu totul distruse, 
reproducțiunea nu se pâte face. De aci resultă că pe același os necrosat 
vedem spaţiuri g6le formând diferite orificiură, iar în interiorul lor por- 
țiuni de os ascuţite în număr și forme diferite, ce sai comparat cu 
construcțiuni gotice. Orificiile menţionate și cari conduc în canalul cen- 
tral sai la secuestrul invaginat, au fost numite de Troja, foraminc, iar 
de Witmann, cloace sai canaluri. 

In resumat, în urma unci osteo-mielite putem obserta mai multe 
varietăți de necrosă ast-tel : 

Când inflamaţiunea r&mâne limitată întrun anume punct, în special 
la bulb, iar distrugerea nu este întinsă, atunci fragmentele sunt mici, 
une-ori chiar sub formă de pulbere ce iese odată cu puroiul. Acesta 
lormeză mecrosa parcelară. 

Când inflamaţiunea de Și violentă, rămâne însă mai mult periferică, 
vom avea necrose saii secuestre lungi și subțiri. Acestea pârtă numele 
de zecrosă superficială. 

lar când inflamaţiunea e profundă și totală, ast-fel că osul în mod 
brusc este privat de elementul nutritiv, zzecrosa va fi și dinsa generală. 
In asemenea cas unde în urma unei pan-osteite sa pan-diafisite, atât 

osul, măduva cât și periostul au fost isbite în mod fulgerător, secues- 

wul pârtă numele de pecrosă diafisară totală. Dînsul represintă în mod 
exact vechea diafisă liberă și plutind în puroiii. | 

In fine, necrosa se numesce cifiudrică, când secuestrul arc o formă 
oblungă și regulaă asemenea unui cilindru. Când acest secuestru r&- 
mâne în mijlocul canalului medular golit, inconjurat fiind de osos să- 
nătos, pârtă numele de pecrosă invaginată ; iar când din contra sc. 
cuestrul înconjoră de jur împrejur ca un tub porțiunea sănătâsă a 
-osului, atunci portă numele de necrosă anulară. 

Diagnosticul. Din cele ce am vEdut putem conchide că, stabilirea 
diagnosticului nu este cu totul grei de făcut. Vom lua în consideraţie 
etatea individului, fenomenele prodromice representate printr'o obosâlă 
şi sdrobire în membre, precum și durerile ce vom descoperi printr'o 
explorațiune metodică a scheletului. Aceste dureri tot-d'a-una vor avea 
sediul clasic la unirea diafisei cu epifisa. 

Fiind deci preveniți, vom putea uşor deosebi osteo-mielita acută 
saii osteita de crescere, de diferite febre eruptive ca : pneumonie, febra 
“tifoidă, reumatism articular acut, etc. 

Dificultatea e mai mare când avem a face cu forma numită osfeo- 
elita prelungită și a cărei caractere sunt următârele :



458 

După ce peri6da acută a trecut, două lucruri putem observa: sat 
că. individul r&mâne cu nisce simple dureri în 6se fără a fi însoţite de 
nici-o tumefacție locală, sai că ne oferă diterite cresceri în volumul e- 
pifiselor (iperostose), deformaţiuni în membre, necrose, traecte fistu- 
se, etc., etc. 

În casul întâiă, când individul nu se plânge de cât de dureri în 
dse și cărora Gosselin le-a dat numele de osteită nevralgică, trebue să 
fim cu multă atenţiune în cercetarea antecedentelor bolnavului. Aceste 
dureri, cari une-ori sunt așa de violente în cât desespereză pe bolnav, 
nu Sunt numai resultatul unor strangulațiuni a firelor nervose, ci și a 
desvoltărei unui abces intra-osos. Am cunoscut un funcţionar la prefec- 
tura de Ilfov în etate de 35 ani, care cra afectat de o asemenea oste- 
ită nevralgică a femurului la extremitatea sa infericră. In momentele 
de crize ce crai excesive, dinsul țipa ca un sălbatic și trimitea în tâte 
părțile după medici. 

lar când în urma unci osteo-mielite individul rămâne cu abces, fis- 
tule, exostose etc. trebue să fim cu multă luare aminte spre a nu lua 
tote aceste leziuni drept consecințe ale tuberculosei, precum se făcea 
mai nainte. 

Diagnosticul cel mai important în asemenea casuri este de a se 
stabili dacă asemenea fistulă aşedată de ex.: la extremitatea superidră 
a tibiei este de natură tuberculăsă, osteo-mielitică sat sifilitică. 

In afară de luarea scrupulâsă a antecedentelor ȘI a Stărei actuale 
a bolnavului, care ne va fi de mare folos, vom avea impregnat în mintea 
nostră următârea lege dată de Charpy, care credem, că nu mai are tre- 
buință de nici-un comentar, ea însăși fiind capabilă în majoritatea casuri- 
lor a resolva chestiunile cele mai dificile. Iat-o: 

Tuberculul dice acest autor nu se învoesce nici cu organele 
bogat vaseulare, nici cu cele prea sărace! EL se menține între extreme. 
EI prospereză pe terenurile medii, mai mult slabe, pe organele cu acti- 
vitate micșorată, cu o circulațiune mat jeneșă. Astfel la plămân cl în- 
cepe prin virf mai puţin cmatosat ca basa. 

Acestă preferință a tuberculului pentru terenurile medii, se găsesce 
Și în Gse. EI apare nu în țesutul compact al diafiselor, ce sunt slab 
irigate, precum nici în regiunea riguros juxta epifisară, unde circnlaţia e 
din contra activă, şi care este locul de predilecție al stafilococului pio- 
genus aureus. Sediul săi de predilecţiune este în țesutul spongios al 
dselor scurte și epifisele 6selor lungi ale membrelor, acolo unde circu- 
laţiunea nu este nici atât de slabă ca în diafise dar nici așa de activă 
ca în bulb. 

Conclusiunea decă va fi că, dându-se un traect fistulos, cu cât a-



cesta va fi mai apropiat de articulație, pe atât probabilitatea este că 

aparține tuberculosei; și din contră, acest traect aflându-se pe diafisa o- 

sului, va aparţine leziunilor sifilitice. Fistula consecutivă unei osteo- 

mielite, va avea sediul săi clasic între diafisă și epifisă adică în nivelul 

cartilagiului de conjugaţiune. 

Dar noi am arătat că graţie unci cresceri subite a 6selor, cicatri- 

cele ca şi traectele fistulose suferă o schimbare de loc forte mare, așa 

în cât le găsim mult mai departe de locul primitiv și anume pe mijlocul 

diafisci usului şi chiar mai Jos. | 
In asemenea cas, leziunile pot fl luate drept consecința unui sifilis 

ereditar tardiv, fiind vorba de copii tineri sati adolescenţi. Aci iarăși 

trebue bine luată: anamnesa bolnavului. Vom căuta a ne convinge dacă 

nu ne aflăm in faţa unei osteo-mielite prelungite, ale cărei consecințe se 

“pot vedea chiar după 10—20 și 30 de ani. In ori-ce cas noi vom sci 

că în special sifilisul ereditar tardiv, are o triadă ce formeză pecetia pa- 

tognomonică a acestei afecțiuni, triadă descoperită de Hutcinson şi care 

a rămas clasică. In sifilisul ereditar tardiv, dacă nu reunite, vom găsi cel 

puţin una din manifestaţiunile sale, care sunt szrdifatea, keratita intersti- 

cală şi alterațiunea dintilor representată prin creneluri, mierodontism, 

etc., etc. Pe lângă acâsta, exostosele sifilitice ale gambei nu vor fi întinse 

și aprâpe uniforme ca într'o osteo-mielită. Ele vor ocupa în special 

cresta tibiei, cle vor fi în număr mai mare și separate între dinsele prin 

spaţiuri libere. E 
In fine, mai trebue să ne gândim la desvoltarea unei osteo-mielite 

de o dată (d'emblce). Acâsta după observaţiunile lui Trelat se desvoltă 

fără nici-un fenomen precursorii și nici fiind consecința unei osteo-mielite 

acute supurate. Aci bolnavul oferă o crescere volumin6să a osului, în- 

soţită de dureri mai mult sai mai puţin violente. Adesea constatăm la 

asemenea individi fractură spontanate, cari nu sunt de cât deslipiri de 

cpifise, dar cari adesea a fost luate drept osteo-sarcom, sai leziuni 

tuberculose ale 6selor. 

Mai avem încă un mijloc pentru &bilirga diagnosticului. Acesta 

este examenul direct prin întroducerea în tracctele fistulăse a unui sti- 

let. Cine gye practica lucrului, după sensație ce-i procură sunetul în re- 

sistența ce întimpină stiletul în acestă explorare, pâte precisa felul le- 

ziunei. In tuberculosa os6să, stiletul va străbate cu multă înlesnire şi fără 

a produce nici un sgomot. In osteita simplă inflamatorie, resistența va 

fi cea mai mare, căci stiletul nu pâte progresa ușor. Intr'o osteo-mielită 

vom avea măsura medie: vom străbate în anume puncte fâre uşor, iar 

în altele cu multă greutate. L.ucrul se explică, de dre ce în oseo-mie-



lită avem fenomene proprii infiamaţiei distructive şi formative. Acolo 
unde vom da de osteita rarefiantă, vom intră cu cea mai mare ușurință 
şi fără nici un sgomot, afară de o părâitură resultată din ruperea trabe- 
culelor os6se subțiate. și degenerate; dincolo însă unde osteita vn fi 
condensată, străbaterea nu va fi uşcră, iar sgomotul produs va fi ca- 
racterittic, dând un sunet sec, dar clâr. lar când prin operaţie, sai în 
mod spontanat aceste secuestre se estrag sau sc climină, atunci, numai 
privindu-le putem de odată specifiica, arătând proveniența fie-căruia. 

  

Fig. 169, Fig. 170. Modele de secuestre în formă gotică provocate de osteo-mielita acută. 
(personală) (prof. Dr. Romniceanu). 

In adevăr, nu există absolut nici o afecțiune care să ne dea acele 
secuestre lucgi și subțiri și cu forma gotică, de cât osteo-mielita. Tuber- 
culosa ne va da sequestre mici, friabile și cu o mulțime de orificiuri, 
dând un aspect osului ca și cum ar fi vermănos. In inflamaţiile trauma- 
tice acute, secuestrul va fi iarăși voluminos și tare, dar nu va avea acea 
formă clasică ca în osteo-mielită. 

Tote aceste tipuri fârte importante în clinică .se explic ușor, gra- 
ție acţiunei fie-cărui proces, care le dă nascre. In adevăr, alt-fel lucreză 
bacilul tuberhulosei asupra 6selor, altfel acela al osteo-mielitei şi cu to-
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Fig. 192. — Secuestru prin inflamație acută. Ramura maxilarului inferior necrozată, 

în urma unui flegmon provocat de scâterea unei măsele (personală).



tul deosebit inflamaţia traumatică. Dar acest mecanism ne este deja 

cunoscut din studiile precedente. M& mărginesc a representa aceste di- 
ferite leziuni prin fig. 169, 170, 171 şi 172, pe cari le găsesc destul de 

elocuente și demonstrative. 

Prognosticul. Osteo-mielita este o afecţiune gravă, căci dinsa pote 

nu numai să producă diferite diformități, dar să ridice chiar viaţa bol- 

navului. 

Osteo-mielita are încă o gravitate specială chiar atunci când feno- 
menele generale 'au dispărut și individul ni se pare scutit de ori-ce 
primejdie. În adevăr, el pote rămâne cu dureri mai mult sai mai puţin 
vagi în membre. Aceste dureri în loc d'a descresce devin din ce în 
ce mai intense și încep a îngriji pe bolnav și pe cei ce îl înconjâră. 
Dar aceste dureri, luând caractere diferite de intermitență încep a de- 
veni intolerabile pentru bolnav. Atunci fiind forțați de a interveni, cu 
surprindere constatăm că plângerile bolnavului eraă justificate, prin faptul 
găsirei în centrul osului a unor abcese de un volum mai mult sati mai 
puțin mare, abcese ce durat de 20-30 ani. 

Vedem dar că osteo-mielita, care începe în copilărie, pâte să lase 

urme după sine, ale cărei efecte se resimt până la adânci bătrânețe, ur- 

mărind pe bolnav t6tă viața sa. Casurile cele mai desesperate sunt când 

bolnavul nu posedă de cât un mic traectfistulos, pe un punct al sche- 

letului. Acest traect însă cu tâte îngrijirile, nu sc închide nici-o-dată pri- 

mitiv. “Focmai în momentul când vindecarea se crede obţinută el se 

complică din noii de procese inflamatorii, de dureri violente, etc., etc., 

cari iarăși trecând, pentru ca după un timp 6re-care să reapară, amă- 

rasce dilele bolnavului făcendu-i viaţa insuportabilă. 

Kirmisson spune că a operat pe un bătrân ale cărui leziuni os6se 

durau mai mult de 50 ani. Un bolnav a lui Gerdy în timp de 22 ani 

a avut 7 crize durerâse. Iar Ollier a trepanat pe un bătrân, care avu- 

sese cu 62 ani inainte primul atac de osteo-mielită pe tibia, în care se 

formase o cavitate ce conținea tn secuestru. 

Ca un exemplu de consecințele osteo-mielitei cronice dăm în câte- 

va cuvinte următârca observațiune a unui tînăr numit (ihcorghe Buhai, 

de 18 ani, care a intrat în serviciul nostru la 11 Decembrie 1893. Acest 

individ ne spune că cu șase ani înainte umblând tâtă diua cu carul cu 

boi și fiind cu totul ostenit s'a culcat afară. A doua di a fost coprins de 

un mare frison însoțindu-se de dureri violente la gâtul piciorului drept 

întindându-se până la genuchii. Fiind în imposibilitate d'a mai umblă, 

a fost silit să stea în pat, când a observat că întregul membru se tu- 

mefiază. După cât-va timp intră în spitalul din Vidra, unde nui s'a aplicat 

de cât numai câte-va pansamente fără nici o altă intervenţiune. Exa-
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minat de noi constatăm, că gamba dreptă e mai lungă ca cea stângă 

cu 4 c. m.. Dinsa presintă o convexitate anteridră pronunțată şi e tu- 

mefiată până în dreptul articulațiunei tibio-tarsiene. Dar atât acestă ar- 

ticulațiune cât şi a genuchiului sunt libere. Pe faţa antero-externă a 

gambei pe o întindere de 12 c. m. pielea presintă o culâre de șuncă 

afumată, proprie inflamaţiunilor cronice. Dînsa împreună cu țesutul ce- 

lular și mușchii sunt adercnţi de os. Dacă exercităm o presiune pe 

cresta tibiei, bolnavul e coprins de dureri violente. In acestă regiune 

observăm mai multe traecte fistulose între care două mai principale, 

fiind fârte largi şi adânci. Prin aceste orificiuri se v&d cu ochii liberi 

proeminând dout secuestre de os necrosat, de a coloraţiune negră, cu 

mărgini fârte ascuțite semănând cu nisce figuri gotice. 

Acest bolnav a fost operat în diua de 21 lanuaric 1894. Am 

practicat nccrotomia după tâte regulele clasice. Am făcut o incisiune 

pe crâsta tibiei și cu rugina am deslipit-o de tote părțile moi, de o 

parte şi de alta a osului. La cele dou€ extremități unde osul părea să- 

nătos sa făcut osteotomia lineară după metoda lui Mac Ewen, ridicân 

du-se o porțiune din osul tibia în lungime de 12 c. m. 

Figura 137 represintă în mărime naturală acest secuestru, care este 

un exemplu din cele mai clasice de efectul ce pote da o osteo-mielită 

cronică. Pe faţa sa anteridră se observă un larg orificii, unde apare în fundul 

s&ă un secuestru cu mărginile ascuţite şi de diferite mărimi. Totă supra- 

faţa acestui secuestru este de o colorațiune ncgră ca a tăciunelui, pro- 

venită din contactul prelungit al aerului. Pe restul osului se văd mai 

multe orificii, dintre cari unul mai mare și rotund. Pe fața posteriră 

se văd lucruri și mai importante. Peretele acestui os e împărțit în 

două: o jumătate internă, formată dintrun ţesut cu totul spongios, 

resultatul tipic ăl unei ostcite rarefiante. Acestă porțiune spongi6să e 

înconjurată de un țesut gros și compact de un centimetru, care repre- 

sintă tipul unui osteite compensante condensatrice. In centrul acestui 

os se află secuestrul proprii dis cu desăvirșire mobil, representând 

cel mai frumos exemplu de secuestru invaginat. Când mișcăm osul în 

totalitate, secuestrul sună întocmai ca un clopoțel. În sfirșit în acest 

secuestru se văd diferite tuneluri și foramine despre care deja am 

vorbit. 

Vom termina spunând că după operaţie lucrurile Sat petrecut 

în mod. normal, fundurile aă început să burgeoneze, așa că după o 

lună de dile excavațiunea rămasă din operaţie era deja plină. Pentru 

a se grăbi cicatrisarea piele s'a aplicat mai multe grete Reverdin, 

după care bolnavul a și ieșit din spital complect vindecât. 

Dar în afară de aceste consecințe, osteo-mielita este încă gravă.
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prin iperostosele și supurațiunile ce lasă în locul s&i pe anumite or- 
gane. Noi am arătat Ja început că după legea stabilită de Ollier, locul 
de elecţiune al osteo-mielitei este acolo unde desvoltarea normală a 
Gselor e asigurată de anumite puncte. Pentru membrul inferior am vEdut 
că aceste puncte sunt concentrice cu articulaţiunea genuchiului. Deci 
osteo-mielita tibici se va stabili în extremitatea sa superidră, pe -când a 
femurului în extremitatea sa inferiră. Dar tocmai relativ de femur 
am voit să insistăm asupra gravităței osteo-mielitei în a doua categorie. 
In adevăr, pe când pentru tibia, abcesele, secuestrele și iperostosele își 
fac erupțiune la partea sa antericră, din causă că aci resistențele sunt 
mai mici, osul fiind aședat fârte superficial; pentru femur din contra 
tote aceste leziuni se manifestă pe fața sa posteridră. Faptul acesta că 
fața posteridră a osului femoral ce formeză fosa poplitee, este locul de 
predilecție al acumulărei puroiului, secuestrelor, etc. din osteo-mielită, 
se explică după Vogt în modul următor: Intre cele două rămuri de- 
bifurcațiune a liniei aspre, există un ţe lar abundent, dar subţire, 
bogat în vase și liber de presenţa ori-cărui teiMon, sai inserțiuni apo- 
nevrotice. Deci pe de o parte existența acestui țes dar lax, ușor de 
deslipit și fără nică un organ propriii de a servi ca barieră, iar pe de 
altă parte influența declivităței acestei regiuni, explică în destul cum 
acest punct devine locul de elecţie al manifestărilor tutulor leziunilor de 
osteo-mielită. De aceia îu acestă regiune se găsesc abcesele, largile de- 
nudaţiuni os6se, secuestrele, traectele fistulâse, etc., etc. 

Dar din acâstă localisaţiune a iperostâselor și colecţiunilor puru- 
lente la fața posteriră a genunchiului, rezultă consecințe destul de grave, 
unele fiind chiar mortale. 

In adevăr, vasele popiitee și în special vena, suferă compresiuni 
destul de pronunțate, pentru a provoca un edem total al gambei și al 
piciorului. Alte dăți fenomenele se manifestă prin dureri, une-ori atroce, 
provenite iarăși prin compresiunea sciaticului sait a rămurilor sale, etc. 
Dar resultatul cel mai periculos și mai tot-d'a:una fatal, constă în ulce- 
raţiunea chiar a arterei politee. 

Găsim în Kirmisson mai multe observaţiuni relative la acestă teri- 
bilă complicațiue. In 1882 Humbert comunică societăţei de chirurgie 
casul unui copil de î3 ani și jumătate, care în cursul unei osteo-mielite 
a extremităţei inferiâre a femurului, a sucombat de o emoragie fulgeră- 
tore, determinată de ulceraţiunea arterei poplitee, ce fu constatată la 
autopsie. 

Builly comunică și el casul unui om, de 30 ani, care purtând le- 
siunile unei osteo-mielite a estremităţei inferire a femurului de la etate 
de 16 ani, a murit iarăși de o emoragie a arterci poplitee, de și 
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se practicase legătura. aceestui vas în dreptul viriului triunghiului lui 
Scarpa. | . | | E 

Terillon dă și el un cas cu aceiaș terminațiune, a unui individ de: 
24 ani, la care osteo-mielita extremitaţei inferidre a femurului exista de 

la etate de 18 luni. În stirşit Monod face un memorii asupra acestei 

  
Fig. 173. — Tip de necrosă invaginată. Osteită condensantă consecutivă osteo- 

mielitei acute. Secuestru în mărime naturală (personală). 

chestiuni, arătând alte șase casuri, între cari acela al unui individ de 28 

ani, la care osteo-mielita a extremităţei inferidre a femurului data de la 

etatea de 13 ani. Bolnavul a sucombat iarăși in urma unei emoragii, 

determinată printi'o ulceraţie a arterei poplitee. 

Osteo-mielita este încă gravă: şi atunci când simultaneii cu infecțiu- 

nea generală primitivă, se adaugă și presenţa unui alt microb. Ast-fel 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 30
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Kraske a arătat că amestecul mai multor microbi, imprimă bâlei un ca- 

racter excesiv de grav şi chiar mortal. Acest autor a arătat că asocia- 

țiunea stafilococului şi a streptococului dă o formă diterită şi în general 

mult mai gravă de osteomielită, ca aceia causată prin presența numai 

a stafilococului. 

In fine, gravitatea osteo-mielitei în afară de supuraţiunile, secues- 

trele şi iperostosele ce am arătat, mai resultă și de acolo că fenome- 

nele de intoxicaţiune generală de și dispărute, organismul însă r&mâne 

împregnat cu aceşti microbi, cari stai ascunși în diferite organe. A- 

cesta constitue ceia-ce se numesce microbism latent, dar ale cărui con- 

secințe sunt forte seri6se. In adevăr, organismul aflat continuă sub influ- 

ența acţiunei vătămătâre a acestor agenți patogeni, slăbesce în puterea 

sa; el cu timpul numâi pâte rezista, așa că la cea mai mică ocasiune 

microbii aflați în sînul săă în stare de adormire, se redeșteptă din când 

în când, dând nascere acelorași fenomene primitive pe care le-am vedut. 

Ei formeză pentru organism o scântee care încă nefiind stinsă, pote 

provoca incendiul cel mai teribil la suflarea celui mai ușor vînt. Orga- 

nele splahnice unde acești microbi rămân ascunși, pot fi cordul, ficatul, 

plămânii, rinichii, etc. 

Aci dinşii intrând încet şi pe nesimţite, determină leziuni pro- 

funde. Acestea în momentul recrudescenței, luând o desvoltare prea 

mare, aduc repede mârtea individului, al cărui organism găsindu-se într'o 

stare de inferioritate nu pâte lupta contra lor. Adesea rămânem sur- 

prinşi când întreprindend o operaţiune pe un osteo-mielitic vechii, vedem 

bolnavul murind în scurtă vreme. La autopsie, mârtea ni se explică 

prin alterarea profundă a rinichilor. De aceia nisce asemenea bolnavi 

trebuesc bine examinați dacă urinele lor nu conţin albumină, zahăr și 

alte produse patologice. 

Ca confirmare a celor dise terminăm arătând diterite observațiuni 

ale autorilor ; ele sunt relative la consecințele funeste ce osteo-mielita 

lasă în organism. 

Astfel Giraldes a arătat casuri de pericardită. Mayor a vădut o 

endocardită ulcerâsă. Campenon o endocardită vegetantă. Benoit indică 

degenerescența rinichilor și a ficatului, iar Monnet insistă fârte mult a- 

supra nefritei de origină osteo-mielitică. 

Tratamentul, Cel mai bun lucru este a căuta prin tote mijlâcele 

să prevenim acâstă bâlă. Dându-se peridda critică prin care trec copii 

începend de la etatea de 7—17 ani, peri6dă în care se efectuză cres- 

cerea şi desvoltarea sistemului osos, trebue să fim cu multă atențiune a-i 

sustrage de la or-ce surmenaj fisic saii intelectual. Vom avea atențiunea 

fârte mult fixată asupra obiceiurilor moderne de a supune pe copii la



  

gimnastică, la un mers prelungit şi mai cu deosebire vom înterdice ne- 
norocita modă a velocipedelor. lar când bâla deja a isbucnit, ne von 
conforma după diferitele forme ce deja am descris. 

Avend a face cu o simplă crescere cu sait fără febră, şi unde 
bslă constă mai mult în dureri situate în schelet, vom căuta a combate 

pe de o parte fenomenele generali, dând antiseptice la interior şi în 
special salol, iar pe de alta vom pune pe bolnav întrun repaus absolut. 
Vom căuta în acelaș timp a calma durerile prin bromur la interior și 
aplicațiuni locale de unguent cinereii, or diferite balsame tranquile. 

Punctele de foc puse /oco doleuti vor fi de mare folos. După ce 

b6la a trecut peri6da acesta, vom căuta dacă e posibil a procura indi- 

vidului un aer curat, alimentaţie suficientă și bogată, și mai ales expu- 
nerea bolnavului pe marginea mărei, în locuri muntâse, etc. 

Rolul chirurgului, rol care singurul e capabil de a scăpa viața in- 

dividului, constă în a sci să descopere existența puroiului, în casul de 

osteo-mielită acută flegmonâsă. 

In punctul dureros, în locul unde membrul presintă o tumefacție 

mai mare, nu vom esita un moment a face o largă incisiune. Chassaignac 

se mărginea la o simplă inciziune a periostului De sigur, dacă din no- 

rocire am avea a face cu acâstă formă benignă de osteo-mielită, nu- 

mită sub-periostică, conduita lui Chassaignac pâte fi suficientă. In casul 

însă când prin acestă incisiune nu descoperim puroi, nu trebue să ne 

oprim aci. Vom examina cu atențiune suprafața osului și vom explora 

din noii. Adesea vom găsi mici puncte răspândite ici colea, prin cari 

nu rare-ori vom vedea iransudând picături de puroi. Dar în afară de 

acestă simplă colorațiune roșietică a osului, dinsul va fi şi mai mărit de 
volum; acesta ne va arăta că ne găsim în faţa unei osteo-mielite centrale. 

In asemenea cas, un moment nu trebue să fim la îndoială de a face 

trepanația osului, aplicând o corână de trepan. 

Ollier, tratând acestă chestiune, recomandă următârea conduită cu 

totul magistrală. La început, dice el, ne putem mulțumi de largi debri- 

dări periostice; dar nu trebue să esităm da merge până la măduvă, 

dacă infiltrațiunea țesutului spongios și aspectul cenușiă, mat, nevascu- 
lar al țesutului compact scăldat în puroi, indică necrosa diafisei. Vom 
găsi atunci puroiă în canalul medular ; eșirea acestui puroiii va fi sin- 

gurul mijloc de a face să înceteze fenomenele intecțiose și a preveni o 
necrosă mai întinsă. 

Lannelongue, și cu dînsul toți autorii sunt de acord, că în casul 

unei osteo-mielite manifeste să recurgem da dreptul la trepenaţiunea 
osului în regiunea bulbâsă. Şi chiar dacă la prima intervenire nu am 

găsit puroiu, să nu ne descurajăm, ci să aplicăm imediat mai jos sai
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mai sus, după indicaţiuni, alte corâne de .trepan, când de sigur vom 

descoperi puroiul. Vom face apoi largi spălături antiseptice. Să nu ne 

temem a drena chiar canalul medular al osului, introducând tuburi de 

drenaj prin orificiile făcute, pentru a putea mai cu înlesnire antiseptisa 

măduva infectată. Metoda acesta de drenare. nu oferă nici o gravitate. 

Mie personal mi-a dat cele mai frumose resultate, mai ales în re- 

secţiunea genunchiului, unde vom arăta procedeul. 

Conduita acesta de a ne adresa direct r&ului, e mult mai supe- 

ridră şi relativ mai benignă de cât a înterprinde amputaţia membrului, 

precum .aii emis părerea unii autori. 

Dacă ne aflăm în fața fenomenelor de osteo- -mielită prelungită, ca- 

racterisate prin dureri violente în 6se, vom recurge la aceiaș metsdă, 

adică la incisiunea sub-periostică - și la rigâre chiar trepanarea canalului 

medular. 

In fine, faptul fiind deja îndeplinit, avend adică a face cu necrose 

întinse ale 6selor, precum a fost casul deja relatat de noi, nu ne r& 

mâne decât a proceda imediat la operațiunea radicală, practicând _re- 

secţia întregei porțiuni necrosate. 

Acelaş lucru vom face dacă bâla sa terminat printr'o iperostosă, 

sau exostosă, care ar fi însoțită de. dureri violente. Contra lor nu pu- 

tem remedia mai bine, de cât ridicând acâstă proeminență os6să. 

In stîrşit, relativ la deformaţiunile ce determină osteo- -mielita, vom 

interveni contra lor iarăși prin reşecțiuni, bine înțeles însă numai atunci, 

când acestea vor fi prea disgrațiose, sati vor împedica funcțiunea regu- 

lată a membrului. 

Tâte aceste operaţiuni, dacă lucrul e posibil, le vom face de- 

terminând prealabi! ischemia membrului prin aplicarea bandei lui Es- 

mark. Numai ast-fel câmpul operator nefiind inundat de sânge, vom 

preveni infecțiunea și vom putea lucra mai în cunoscință de causă. 

Terminând, insistăm. din noii că osteo- -mielita nu trebue atinsă cu 

cuțitul, mai nainte de a se fi examinat cu multă atenţie organele splah- 

nice şi în special rinichii bolnavului. 

  

CHESTIONAR. 

Definițiunea gambei. Traumatisme. Caractere. Epanșamentele se- 

r6se. Lovitura de biciă. Tumorile gambei. Tumorile osâse. Caractere. 

Anevrisme. Căractere. Diviziune. Anevrismele” traumatice. Flegmânele 

gamă. .... . : aa Page 430-433 

Deviaţiunile oselor gambci. Genăthiii vâlgu, Definiţia Caractere.



Teoria mecanică. Teoria musculară a lui Duchenne. Teoria lisamentâsă 

a lui Gucrin, Malgaigne, Billroth și Stromayer. Teoria os6să 'rachitică , 

a lui Mac Ewen şi Miculicz. Probe. . . . . » 433-435 

Simptomele. genuchiului valg. Simptome fisice şi și funcționale. Mă 

surarea unghiului genuchiului valg și a depărtărei maieolelor. Dispari- 

țiunea diformităței în momentul flexiunei. Caracterul durerei în genu- 

chiul valg. Diagnosticul între genuchiul valg rachitic și osteitic. Trata- 

mentul mecanic şi chirurgical. Principiul. Osteotomia cuneiformă, liniară, 

operaţiunea lui Billroth, Anandale și Ogston. Genuchiiă varus, genuchii 

recurbat . . ... aaa aaa» 485-440 

Osteo-mielita gambei. Considerațiuni. Dividiune. Forma benignă ” 

și malignă. Varietăţi. Caractere. Osteita de crescere fără febră, cu fe- 

bră şi insididsă. Etiologia. Opinia lui Gosselin prin otrăvire autochtonă 

locală. Teoria infecţiunei generale. Evoluţiunea acestor forme. Carac- 

tere. Diagnostic diferenţial. . . . . „440-446 

Osteo-mielită acută supurată. Evoluţiune. Caractere, Mecanism. 

Pasteur, Mac Schiiler, Krause. Experimentele lui Jabouley şi Rodet. Mi- 

crobul specific al osteo-mielitei. Opinia autorului. Anatomia patologică. 

Leziunile periostului, osului şi ale măduvei. Evoluţiunea. Consecințe cli- 

nice. Diferite necrose: parcelare superficială, totală, cilindrică și anulară. > 446-457 

Diagnosticul. Caracterele. Legea lui Charpy. Exemple. Prognosti- 

cul. Factori agravanţi. Tratamentul medical şi chirurgical. Trepanaţia » 457-468 

CAP. V 

Fracturile gambei. 

Se înțelege prin fractura gambei o soluțiune de continuitate în 

tâtă grosimea ambelor 6se ce constitue acest organ. 
Acestă rupere se produce, fie simultanat în momentul accidentului, 

sati succesiv. Ast-fel ar fi cazul când un individ fracturându-și numai tibia, 

încercă să se ridice şi să umble ; dar în momentul când a făcut primul 

pas cade din noii; peroneul se rupe, iar fractura devine complectă. 

Fracturile gambei sunt produse prin causă directă și indirectă. 

Primele nu ati o importanță prea mare din punctul de vedere teoretic. 

Mecanismul lor e uşor de înțeles și nu are trebuință de nici-o explica- 

ţiune. Întradevăr, o lovitură de cal, trecerea unei râte, căderea unci 

pietre sai ori-ce alt corp gret, etc., va fractura gamba just în punctul 

aplicărei acestor diteriți corpi. Unul sai ambele 6se ale gambei vor fi 

simultane rupte şi mai tot-d'a-una în același nivel. Distrugerile vor fi 

în raport cu gradul violenței. Asemenea fracturi mai adesea sunt comi- 

nutive şi f6rte rar transversale. Ele se însoțesc nu numai de sdrobirea 

6selor, de contusiuni forți a meselor musculare, dar și de ruperea tegu-
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mentelor, cari puind focarul fracturei în contact cu aerul exterior, for- 
m&ză tipul fracturilor complicate. 

Dar fracturile directe ale gambei nu ai preocupat mult pe chi- 
rurgi precum ai fost cele indirecte, al căror mecanism e mult mai 
subtil. Mai nainte însă de a trece la acest capitol, trebue să menţionăm 
întrebarea ce s'a pus, pentru a se fixa adevăratul înţeles ce trebue dat 
unei fracturi a gamba. 

In termeni generali, prin fractura gambei se înțelege, după cum 
deja am spus, fractura ambelor 6se ce constitue gamba, adică tibia 

și peroneul. Astă-di însă se susține că acest mod de a vedea nu e 

Just, căci de aci ar resulta că fractura extremităţei superidre a tibiei, 

în special a platoului tibial, care în general nu e însoțită de ruperea 

peroneului, nu ar intra în fracturile gambei ; din contra, fractura ambelor 

maleole, ar forma o fractură a gambei. 

Autorii nu mai primesc acest mod de a vedea, ci consideră ca 

fractură a gambei, ruperea osului care transmite in mod normal greu- 

tatea corpului la scheletul piciorului. 

Și de re-ce acestă transmisiune începe de la platoul tibial până 

la interlinia articulară a piciorului, ori-ce soluție de continuitate între 

aceste limite, se consideră ca fractură a gambei. 

Dar reflectând mai mult asupra acestui punct, vedem că fractura 

ambelor maleole, ca şi fractura peroneului în totalitatea sa, nu intră în 

fraeturile gambei, căci prin ele nu se transmite greutatea corpului la 
articulația piciorului. 

Cu alte cuvinte, numai tibia când e fracturată pe ork-ce punct al 

suprafeței sale—afară de maleola internă, formeză prin ea însăşi o frac- 

tură a gamaei, fără să aibă trebuință ca și peroneul să fie rupt. Usul 

însă a făcut că şi astădi se consideră ca fractură complectă a gambei, 

soluția de continuitate a ambelor 6se, fie în același nivel saă la puncte 

diferite. Trecem acum la : 

Fracturile indirecte ale gambei. 

Ele recunosc două mecanisme principale : flexiunea şi torsiunea. 

Fracturile prin flexiune se pot produce în ori-ce punct a supra- 
ya 

feței 6selor, în special a tibiei. Ele resultă în general dintro cădere de 

la un loc înalt pe talpa piciorului. Atunci osul se găsesce prins între 

două puteri : solul care rezistă, și greutatea corpului care împinge, care 

apasă. Forțat de acești doi factori, osul va trebui să se îndoiască și deci 

să cedeze întrun punct Gre-care. Vom arăta imediat acest punct de 

elecție.
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Mai există un alt mod de fractură prin flexiune, de exemplu: 

când individul cade de la o înălțime 6re-care şi gamba e prinsă întrun 

scripet, scară, etc. In acest cas, graţie greutăţei corpului, osul va trebui 

să se flexeze ; dar acestă îndoitură nu se obţine de cât pe socotâla unei 

fracturi. 

Mecanismul acesta numit pri fleziune directă e uşor de înţeles, 

iar fractura se va produce just în punctul coprins între putere și re- 

zistență. Fenomenul este analog cu ceia-ce se petrece când apucând cu 

ambele mâini o vergea de lemn,o putem rupe în ori-ce punct am voi, 

flexând-o forțat pe genuchii. 

Tot ast-fel va fi şi cu fractura gambei: dinsa i va rupe ori în 

ce punct se va exercita o flexiune forțată. 

Tillaux, prin experiențe cadaverice, a probat până la evidență acest 

lucru. Dînsul aplică și xEzZĂ tibia pe o masă; lasă însă o porțiune din 

os liberă în aer. Atunci el a putut să determine fracturi prin aplicare 

de greutăți în or ce punct a voit. Fractura tot-d'a- -una Sa produs în 

punctul de sprijin aflat între putere şi rezistență. Aceste fracturi se 

numesc prin feziune, exagerată pe un punct de sprijin. Din contra, în 

momentul unei căderi pe picior ce remâne fix, iar corpul în virtutea 

inerţiei proectându-se înainte, fractura se rupe fr flexinne liberă, adică 

Jără punct de sprijin. | 

De și gamba se pâte fractura prin flexiune în or ce punct, mai 

ales când se adaogă un punct de sprijin, nu e tot ast- fel cu cele prin 

flexiunea liberă. Aci sa adniis în mod clasic trei anumite locuri prin- 

cipale: fractura extremităței superiore, fractura pâărței de 

mijloc şi fractura extremităței inferiore. 
Fracturile 'extremităței superidre coprind t6tă porțiunea tibici a- 

şezată d'asupra găurei sale nutritive. Acestă gaură se află pe fața 

posteridră a osului, cam la patru degete sub tuberositatea anteridră 

a tibiei. 

Unii autori, admit producerea acestor fracturi în urma unor că- 

deri dintrun loc înalt; noi însă le respingem, căci aci nu mai e vorba 

de fractură prin flexiune, ci prin adevărată sdrobire. 

Trebue dar ca pe lângă o asemenea cădere, să se unescă și o 

propulsiune a corpului înapoi, sai și mai bine încă, flexiunea gambei 

pe câpsă. Numai ast-fel se pâte explica fracturile aşedate la partea cea 

mai superidră, în grosimea condililor sai a platoului tibial. E probabil 

că în asemenea casuri, gamba fiind forte mult îndoită, ligamentele ge- 

nuchiului găsindu-se întinse la exces, smulg fie o parte din suprafața 

osului, fie platoul tibial, saii tuberositatea anteridră a tibici prin acțiunea 

ligamentului rotulian. In perisda de adolescenţă, mai nainte de osificarea
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complectă a 6selor, fracturile ptin acest mecanism produc mai ales des- 

lipirea epifisei de diafisă (vedi osteo-mielita). “Punctul principal în acest 

fel de fractură este că linia de fractură e tot-d'a-una transversală. Este 

adevărat că Malgaigne a susținut și a demonstrat “până la evidenţă, că 

faptul nuzera exact, de Gre-ce linia de fractură în loc de a fi cu totul 

transversală şi netedă, formând tipul fracturei numită ez 7ave, dînsa din 

contra mai tot-d'a-una presintă neregularități fârte pronunțate. “Totuși 

    
Fig. 174. — Fractură oblică a gambei luată prin radiografie (personală). 

acestă observaţiune a lui Malgaigne constitue un detalii de o subtili- 

tate prea mare. În adever, ori-care ar fi micile eschile și dințături, ca- 
racterul general al liniei de fractură de a fi transversal nu se schimbă 

întru nimic. Rămâne deci stabilit că aceste fracturi în general sunt 

transversale, sait pentru a împăca și pe Malgaigne, le-am putea numi 

transversalo-dințate.
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Fracturile părtei de mijloc a gambei saăi fracturile corpului or dia- 

fisei osubiă. Acestea sunt coprinse în spațiul aflat de la gaura nutritivă, 

până la patru laturi de deget d'asupra interliniei articulației piciorului 

adică tibio-tarsienă. 

In aceste fracturi se observă o anume particularitate, care constă 

în aceia că: fragmentul superior în loc de a fi transversal, presintă o 
pierdere de substanță oblică, dirijată de sus în jos şi de dinapoi înainte. 

De aci resultă că virful să&ii iea o tormă ascuţită, apropiindu-se de un 

condeiii de scris. Dinsa formeză tipul clasic cunoscut sub numele de 

fractură oblică sau în muştuc de clarinet. 
In acestă fractură oblică simplă, fragmentul superior, pote ușor să 

alunece pe fragmentul inferior pe care înainteză, făcând proeminență sub 

tegumente, grație impulsiunei determinată de greutatea corpului. 

Fig. 174 ne dă un model de acâstă fractură. 

Facturile extremităjei inferiore ale gambei își au sediul după Ri- 

chet în spaţiul coprins intre interlinia articulației tibio-tarsiene şi altă 

linie fictivă situată la patru laturi de deget asupra articulației. Ele 

recunosc aceleași cause ca şi cele precedente. Deci ele sunt directe, in- 

directe, prin flexiuni sait chiar prin contracțiuni musculare. Ast-fel se 

citâză un cas a lui Agnew, că un individ alunecând pe o câjă de por- 

tocală, voind să-și ție echilibrul, şi-a produs o fractură a tibiei şi a pe- 

roneului cu câte-va centimetri d'asupra articulației piciorului. Hamilton 

spune că a vădut de opt ori fractura 6selor gambei prin singura con- 

tracțiune musculară Aceste fracturi presintă ca importanță că, fiind aprâpe 

de articulaţie, linia de fractură se pâte prelungi străbătând în articula- 

ţie. Alte dăți, în momentul unei căderi de la un loc înalt, ele se pot 

complica de fractura sai chiar sdrobirea astragalului. 

Pe lângă acestea, ambele maleole adesea sunt și ele fracturate, 

iar cu dinsel&, producându-se și smulgerea ligamentelor articulației, pro- 

gnosticul devine forte serios. 
Pentru a termina cu fracturile gambei, trebue să ne oprim puțin 

asupra celei de a treia varietăți, numită fractura spiroidă a Îni Gerdy, 
saă fractura în V a Imi Gosselin. Acestă fractură își are sediul stabil 

la unirea terțului mediă cu cel inferior și a nume în punctul unde dia- 

fisa osului tibial încetând de a fi prismatică și triangulară, devine ci- 

lindrică. 
Caracterul săi anatomo-patologic constă în aceia că, atât fragmen- 

tul superior cât şi cel inferior sunt ast-fel tăiate, în cât represintă am- 

bele forma unui V. Sediul acestei linii de fractură se află tot-d'a-una 

pe fața antero internă a tibiei, iar nu pe crâsta sa. Mai mult încă,
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derea rămurilor sale vîrful lui V al fragmentului superior. V 

De la virful lui V al fragmentului inferior plecă o linie în formă 

de spirală. Dînsa înconjurând fața internă a tibiei merge până în inte- 
riorul articulației tibio tarsiene, unde străbate prin grosimea platoului 

tibial. De aci se urcă pe fața posteridră a osului, circumscriind un frag- 

ment lamelar, triangular. Bazat numai pe acest lucru, Gardy a dat a- 

cestei fracturi numele de fractură spiroidă. Gosselin însă, luând în 

considerație forma ce presintă fragmentele, a numit-o fractuză în V sait 

fractură cuneenă. 

Două mari chestiuni sai pus pentru resolvare în acestă fractură. 

I). Pentru ce sediul să e just în punctul unde tibia începe a de- 

veni cilindrică ? și al 

II). Care-i mecanismul producțiunei acelei linii subțiri spiroidale ? 

Răspunsul la prima chestiune după Tillaux și Leriche este urmă- 

torul. Tibia, care e forte largă la partea sa superidră, se strimpteză din 

în ce mai mult către quartul inferior, pentru a se lărgi din noi în jos. 

Acest os deci ar putea fi considerat ca format din dou& conuri lipite 

prin virfurile lor. 

In adevăr, acești autori măsurând cu precisiune grosimea osului, 

ai ajuns la resultatele următâre: diametrul transversal, imediat de de- 

subtul tuberositățel anteridre a tibiei, este la adult în termen medii de 

4 c. m. şi 7; la basa maleolelor de 4c. m. 4, iar la unirea terțului me- 

dit cu cel inferior, care-i punctul cel mai puţin larg, e de 2 c. m. și?. 

Dar mecanica demonstră că întrun corp omogen, resistența este 

proporțională cu diametrele suprafețelor de secțiune. Tibia va oferi prin 

urmare cea mai mică resistență, acolo unde presintă o suprafață mai 

mică. Dar acest punct corespunde la unirea terțului săă mediii cu cel 

inferior, acolo unde din prismatică devine cilindrică. 

Pe de altă parte Duret a arătat, că țesutul spongios al tibiei e for- 
mat din dou& sisteme de colâne verticale cu totul independente. Aceste 

dou& sisteme ocupă, unul cele două terțuri superidre ale osului, iar cel 

alt terțul inferior; punctul slab se găseece aședat la întîlnirea lor, adică 
la unirea terțului inferior cu cel mediu. 

Cât privesce a doua chestiune, adică mecanismul producerei acelei 

linii spiroide, sait elicoidală, după cum o numesce Leriche și Tillaux, 

sar produce în modul următor: După Gosselin ea ar proveni din stră- 

baterea fragmentului superior in cel inferior, primul lucrând asupra ce- 

lui de al doilea în modul unui cuiă, prin care sar produce plesnirea; 

de aci și numele de fractura cuneenă. Dacă presiunea, dicea Gosselin,
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se exercită în jurul saă mai bine dis pe marginea fragmentului inferior, 
se produce o simplă haşchie; iar dacă presiunea se exercită pe par- 

tea centrală a fragmentului, vîrful fragmentului superior străbate în os 

şi-l face să plesnâscă. 
Dar acest mod de a vedea era o concepțiune pur teoretică, de 

6re-ce nu numai că pe viii e greă de realisat, dar nici chiar prin ex- 

periențele cadaverice dinsa nu s'a putut obţine. Şi nici că se pote ad- 

mite ca un virf așa de ascuţit și cu mărginele subțiri, precum a arătat 
Houel, să determine acea fisură spiroidă sai elicoidă. Dacă chiar pre- 

supuind o asemenea străbatere a fragmentului superior în cel inferior, 

nu S'ar putea produce de cât ruperea mărginelor laterale ale lui V in- 

ferior, iar nici de cum fisura menționată. 
Leriche și Tillaux însă, prin experiențe cu totul demonstrative, ait 

arătat că dacă punem fragmentele în loc și imobilisăm pe cel inferior 

cu mâna stângă, iar cu mâna dreptă imprimăm fragmentului superor o 

mișcare de torsiune, se constată că exercitând pe una din mărginele lui 

V inferior o presiune laterală, se intredeschide fisura. Acesta este deci 

cu totul resultatul manifest a unei presiuni laterale, iar nică de cum a unei 

presiuni verticale a virfului fragmentului superior pe cel inferior, precum 

susținea Gosselin. 
De aci acești autori conchid, că acest fel de fractură se produce 

când individul fiind în piciâre, trunchiul încercă o mișcare bruscă de 

torsiune pe gambă, care e mai mult sati mai puţin imobilisată. Nu e 

deci că individul își rupe gamba după ce a cădut, ci cade după ce gamba 

s'a rupt; fenomenele se produc cu o rapiditatea așa de mare, că ana- 

lisa este aprope imposibilă. 

Tillaux dă următbrea observațiune: un individ de 31 ani, în mo- 

mentul când i s'a pus pe umăr o greutate cântărind 100 kilogr., a sim- 

ţit o trosnitură ce s'a audit şi de asistenți. Atunci bolnavul sa aședat 

jos, socțându-i-se ușor încălțămintea. Adus imediat la spital, sa constatat 

existența unei fracturi clasice în sediul ordinar. 

Mi-aduc aminte că în timpul internatului mei, a intrat în spital 

un individ care-și produsese o asemenea fractură în condițiuni forte 

curidse. Fiind într'o serată dansantă, angajase o Domnișcră la vals. A- 
șteptând semnalul de a începe, în momentul de plecare ghiata sa lipit 

de parchetul ceruit, și în mișcarea ce sa forțat a face, . instantaneii a 

simţit o durere vie: se produsese o fractură a terțului inferior al gam- 

bei. Casul acesta cred e exemplul cel mai demonstrativ că asemenea 

fracturi se produc în momentul dz flexiune şi torsiune a corpului, a că- 

rei greutate sc transmite pe gambă, piciorul fiind bine fixat.
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Pentru a termina, vom. spune că în tâte aceste fracturi indirecte, 

peroneul adesea r&mâne intact. 

In orce cas fractura sa nu e nici o dată la acelaș nivel cu îrac- 

tura tibiei, ci pe un nivel mai superior, rar mai jos, dar fără a fi supus 

la nici o reguiă fixă. 

Simptomele fracturilor gambei. 

Fie că fractura ocupă unul saii ambele 6se ale gambei, fie că 
diînsa e transversală, oblică, sai în V, clinicesce ele se împart în trei 

clase. După acestă diviziune ne vom conduce în stabilirea prognosti- 

cului ca şi a tratamentului, fiind cu totul variat și propriii fie-cărui gen. 
Când într'o fractură a gambei, ori-care ar fi varietatea anatomo- 

patologică, tegumentul extern nu oferă nici-o soluție de continuitate în 

nivelul fracturei — prin care acest focar sar pune în contact cu aerul 

se dice că fractura este simplă. 
In casul contrarii, când adică focarul fracturei comunică cu exte- 

riorul graţie distrugerei pielei, fractura se numesce complicată. 
Mai avem încă o altă varietate specială care constitue complica- 

iuni în fracturi. Ast-fel o fractură pote să se însoţescă de ruperea unci 

vene saii artere dând nascere unui enorm epanșament de sânge, de 

ruperi musculare, de contusiuni și înțepături în nervi, de o depla- 

sare exagerată a membrului pe care nu o putem reduce, etc., etc. 

Tâte aceste lucruri constitue tot atătea complicațiuni, dând nascere la a- 

nevrisme false primitive sai secundare, la gangrena membrului, la pa- 

ralisii, etc., etc. În asemenea casuri fractura de și simplă, totuși îi vom 

adăuga epitetul uneia saii mai multora din complicaţiunile ce vom constata. 

Acelaşi lucru vom face și când fractura va fi complicată. Deci acesta 

va fi primul nostru punctasupra căruia atențiunea ne va fi atrasă şi a- 

nume, de a nc asigura ce categorie de fractură avem: simplă, compla- 

cată saă cu compheațiună ? - 

Cele-Valte semne și simptome sunt proprii ca în ori-ce fractură şi 

anume : I) duzerea, II) deformațiunea, TI) impotența funcțională, şi al 

IV) crepitarea. 
ID). Durerea este simptomul cel mai fidel al fracturilor gambei și 

care: nu lipsesce aprâpe nici-o-dată. 

Noi am arătat în Vol. ], la capitolul Traumatisme în raport cu 

stările generale, că une-ori durerea nu este în legătură cu întinderea lezi- 

unilor. Sunt în adevăr individi numiți exageratori de durere, cari ex- 

primă sentimentul de dureri fârte mari pentru leziuni relativ mică; și



din contta,, individi atenuatori, cari nu exprimă nici-o suferință „de;şi sunt 

purtători de leziuni importante. a ui 

"-Ast-fel: avem artriticii cari ţipă îngrozitor, de. și nu air suferit -de 

cât o simplă contusiune a gambei; pe când alcoolicii, tabeticii, nu se 

plâng aprâpe de nimic, și cu tâte acestea posedă o fractură complectă 

a gambei. De aci resultă că fenomenul durere, de și este un semn ine- 
rent fracturilor gambei, trebue însă a lua în consideraţie starea orga- 

nismului bolnavului pentru a avea o apreciere justă. 

Nu tâte varietățile de fracturi ale gambei oferă același grad de 
durere. In special, cele transversale sunt mai puțin durerâse de cât cele 

oblice, iar fracturile în V oferă maximum de durere. Se pste însă, ca 

un trunchiti nervos, saă chiar o singură fibră să fie compțimată sait 

prinsă între fragmente. În asemenea casuri fractura cea mai simplă se 

însoțesce de durerile cele mai exasperante. 

In afară de aceste dureri spontanate, există și o durere provocată. 

de însuși chirurgul. Dinsa tot-d'a-una e constantă. Sediul exact e chiar 

în nivelul fracturei. Ajungem a o descoperi prin mai multe mijlâce: 

prin presiune directă în dreptul fractureă, prin apucarea membrului d'a- 

supra și sub sediul fracturei și în fine prin presiune la distanță exer- 

citând o lovitură pe călcâi. In tâte aceste explorări vom da nascere la 

o durere tot-d'a-una constantă şi fixă oeupând linia de fractură. 
II). Deformația. In fracturile gambei și în special a extremităţei 

superidre inclusiv platoul tibial, de multe ori deformația este nulă, fie că 

periostul n'a fost distrus, fie că fragmentele sai angrenat între ele 

precum se observă în fracturile dințate. In celelalte varietăți însă 

deformația e fârte pronunțată, formând tipuri adevărat clasice. Ast-fel 
în fracturile oblice, fragmentul superior, graţie secțiunei ; sale poste- 

riâre care e tălată de sus în jos, de dinapoi înainte și de din afară 

inăuntru, “alunecă cu multă înlesnire pe fragmentul inferior, dirijin- 

du-se înainte, grație propulsiunei cei imprimă greutatea corpului. Pe 

lîngă acesta, în urma contracțiunei tricepsului, acest fragment deja 

dirijat înainte are tendință a se ridica în sus. Fragmentul inferior e 

respins înapoi cu tendința dea se ridica și el în sus prin contracțiunea 

mușchilor posteriori ai gambei, căutând ast-fel a încălica pe congenerul 

săi. Acest fragment inferior, solicitat de greutatea piciorului, va executa 

în jurul axei sale longitudinale o mișcare de rotațiune, care une-ori se 

face înăuntru, dar care în general are loc în afară (Le Dentu). 
Din acâstă causă va resulta o deformaţie pronunțată, caracterisată 

printrun unghii deschis înapoi, vîrful unghiului format din extremitatea 

inferidră a fragmentului: superior va fi înăuntru și imediat aședat sub piele, 

unde se va simţi fârte ușor. Cu totul excepțional e casul, ca fragmen-
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tul inferior să se așeze d'asupra celui superior, formând o încălicare 

înainte. În ori-ce caz, proeminența acestor fragmente e fârte pericul6să, 

așa că dacă nu luăm precauțiuni seri6se, acest fragment pâte perfora 

  
Fig. 175. — Fractura în Va gam- Fig. 176. — Fractura în Va gambei 

bei drepte cu fisură spiroidă a tibiei, drepte, tibia, fața posteridră,**) 
faţa internă. *) 

*) A, vîrful lui V al fragmaentului superior, vădut prin fața sa internă. B, vir- 
îul intrând al lui V al fragmentului inferior şi în punctul fisurei. C, psrţiunea arti- 
culară a fisurei. D, fractura concomitentă a poroneului. i 

**) A, vîrful intrând al fragmentului superior vEdut pe dinapoi. B, virful ascuţit a] 
fragmentului inferior, vădut pe dinapoi. C, C,C, fisura prelungindu-se până în articulație.



tegumentele, ieșind cu totul în afară şi aducând ast-tel una din com- 

plicațiunile cele mai seri6se. Lucrul acesta se produce mai cu deose- 

bire în momentul accidentului, când individul caută a se scula, după-ce 

gamba i-a fost fracturată. Ast-fel s'a întîmplat lui Ambroise-Pare, care 

căpătând o fractură a gambei printro lovitură de cal, a avut împru- 

dența să se scâle și să facă un pas; atunci fragmentul superior a per- 

forat pielea ieșind afară chiar prin vestminte. 

Iată în scurt cum el însuși descrie acest lucru: «<Fusesem chemat 

întrun sat aprâpe de Paris, pentru a visita câți-va bolnavi. Voind să 

trec o apă și trebuind să silesc calul să intre întrun vaporaş i-am dat 

o lovitură pe şold. Animalul stimulat, mi-a rupt cele dou& 6se ale gam- 

bei la patru degete d'asupra închieturei piciorului. Primind lovitura și 

temându-mă ca animalul să nu m& lovescă din not, am mers; dar ime- 

diat am cădut pe pământ. Osele deja fracturate ieşiră afară rupând 

carnea, ciorapul și cisma. Am simţit o ast-fel de durere cât e posibil 

omului să rabde.» 

Nu tot ast-fel a procedat Percival Pott, care își frânse gamba 
pe o stradă din Londra. De și timpul era forte rece, fiind în luna 

Ianuarie, marele chirurg însă a așteptat cu multă pacienţă întins pe 

pavaj, refusând ori-ce ajutor până-ce sosise 6meni speciali. Aceştia 
improvisând o targă făcută dintro ușă cumpărată de însuși rănitul, 
lat transportat fără nici-un accident 

In fracturile spiroide saii în V, deplasările fragmentelor şi deci 

deformațiunea membrului este identică cu cele produse de fracturile 

oblice. Deci e inutil a mai insista. 

Tâte aceste deformațiuni nu sunt supuse la nici-o 'lege fixă, ci 

depind pe de o parte de violenţa traumatică iar pe de alta de imbucarea 

fragmentelor. Dar acestă imbucare sai angrenare resultă din presența 

dințăturilor ce posedă fragmentele. Dinţăturile acestea însă nu se produc 

de cât în fracturile indirecte. Din contra, în fracturile directe focarul e 

neregulat și cu iragmente multiple ; deci nu e posibil fenomenul de pe- 

netrare. Putem dar clinicesce să stabilim : că afară de excepțiuni, frac- 

turile indirecte nu dai: mari deformări ci numai cele directe. In acestea 

câte-o-dată extremitatea liberă a membrului rămâne cu totul atărnândă. 

In Fig. 175 şi 176 luate din Gosselin se arată modele de frac- 
turi în V. 

Dar pe lângă aceste deformațiuni, cari sunt proprii selor gambei, 
mai putem constata și altele provenind dintr'o revărsare mare de sânge. 
Acesta răspândindu-se printre țesuturi va determina deformaţiuni mai mult 
sai mai puțin pronunțate. 

In fracturile extremităților inferiâre și superidre, mai ales ale pla-
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tourilor tibiale, articulația genuchiului precum și a piciorului pot să ia 

o crescere mare de volum, prin întroducerea în interiorul cavităței lor 

de o cantitate mai mult sai mai puţin mare de sinovie sai sânge cari 
va mări în același grad deformațiunea gambei deja fracturată. 

Aci, bine înţeles, nu vorbim de cât de deformaţiunile primitive, 

căci cele secundare resultând din lipsa de consolidare, nu ai nici-o re- 

gulă fixă şi nici nu ne vom ocupa de ele. 
III). Zpzpotenfa funcfională a membrului. Dacă ambele 6se ale gam- 

bei sunt fracturate în totalitatea lor, acestă impotenţă este cu desăvir- 

şire absolută. Individul nu numai că este în desăvîrșită imposibilitate de 

a face un singur pas, dar fiind așezat în patul săi în posiţiune orizon- 

tală, nu-i este cu putință a ridica călcâiul după așternut, fără ca să simță 

dureri atroce și o îndoitură anormală a gambei. Acestă manoperă care 

se întrebuința înainte de chirurgi, trebue cu totul părăsită, fiind forte 

pericul6să. 

In adevăr, o fractură simplă se pote transforma în complicată, 

extremitatea fragmentelor să iasă afară putând rupe vase şi nervi forte 
importanți, lucru ce nar fi survenit dacă individul n'ar fi făcut aceste 

mișcări intempestive. 

Dar impotența funcţională pote să lipsescă, și totuşi fractura să 

existe. Ast-fel în fracturile sub-periostice, în cele dințate cu penetrarea 

fragmentelor, individul pâte intru cât-va să umble şi a forţiori să ridice 

membrul în sus, de şi e purtător de o fractură. lar când dintre 6sele 

gambei numai peroneul este fracturat, atunci impotenţa funcțională este 

abia apreciabilă. 

In vol. ] am arătat, la delirul alcoolic, observaţiuni ale individilor 

cu fracturi complecte ale gambei, cari umblaă prin salâne, bătându-se 

unii cu alții. 

Relativ la impotenţa funcțională cu fracturile gambei, găsim urmă- 

târele observaţiuni date de Packard și .cari merită a fi cunoscute. 

Un om de 32 ani avea tibia dreptă ruptă, printr'o lovitură de cal, 

d'asupra părței medie, împreună cu peroneul la terțul inferior. Cu tâte 

acestea dinsul a venit pe jos la spital, puind "patru ore pentru acest 

drum, servindu-se de o cărje, având lungimea unui baston. Gamba era 

forte mult îndoită în momentul intrărei în spital. 

Bryant spune, că a vădut mai mulți răniți mergând cu' membrul 

fracturat imediat după accident. Într'un cas ela vădut pe un om urcând 
o întregă scară, pentru a se duce în salon, abia șchiopătând puţin. O 

femee a intrat în serviciul meii dice aiitorul, pentru o fractură a tibiei 

și a peroneului, și care umblase o săptămână întregă.
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Sau vădut în fine casuri în cari bolnavi cu fractura gambei ai 
umblat 12 dile fără nici un accident. 

IV). Crepitaţia. Acesta de sigur este semnul cel mai patognomo- 
nic al unei fracturi, căci odată constatat cea mai mică îndoială nu pâte 
să mai fie. 

In fracturile gambei însă crepitaţia e tocmai semnul cel mai greit 
de găsit. In adevăr, numai în casuri când fractura ar fi net trans- 

versală, sai e rave, cum o numiaii cei vechi, atunci am putea percepe 

crepitația, și încă cu multă dificultate. lar dacă peroneul nu e rupt si- 

multaneii, dificultatea pote deveni imposibilitate, căci peroneul rămas 

intact ne va împedeca să executăm mișcâri între fragmentele osului ti- 

bial. In celc-lalte varietăţi de fracturi oblice și în cele în V, crepitația 
e şi mai grei de obținut, din causa disposiţiunei fragmentelor, căci nu- 

mai imprimându-le mișcări de lateralitate, am putâ-o percepe. La acesta 

mai adăogăm că în gambă, graţie existenței enormelor mese musculare 

şi epanșamentelor de sânge ce se produc în timpal accidentului, mă- 

resc și mai mult obstacolele pentru constatarea crepitaţiei. 

Diagnosticul. Ca și în ori-ce fractură tot ast.fel și la gambă diag- 

nosticul se bazâză pe semnele raționale sati subiective şi pe cele fisice 

sau obiective. 

Semnele raționale sait subiective sunt cele constatate de însuși 

bolnavul. Aci intră trosnitura percepută în momentul accidentului, du- 

rerea și impotența funcțională a membrului. Semnele fisice sait obiective 

constatate de chirurg, sunt representate prin deformaţiune, mobilitate 

anormală și crepitație. 

Acestea deci avându-le în vedere și explorate cu atențiune în mod 
metodic, ne vor ajuta în stabilirea diagnosticului. 

Din cele descrise însă, am vâdut că unele varietați de fracturi sunt 

cu desăvirșire lipsite de or-ce semn rațional sai fisic, și totuși fractura 

există. Ast-fel avem fracturile transversale dințate prin penetrare, pre- 

cum și ale platoului tibial, în cari nu putem descoperi nici un simptom 

satul semn, ce ne pâte autorisa a susține cu siguranță o fractură, şi to- 

tuş ea există. Avem însă și aci două elemente și cari ne sunt de cel 

mai mare folos: 1) echimosa și Il) dazerea fixă întrun anume punct. 

In fractura extremităţei superidre şi în special a platoului tibial, 
pe care Richet îl compară cu un lac sanguin din causa enormei sale 

vascularități, or-ce fractură se va însoți de o vărsare enormă de sânge. 

Din acesta va resulta o echimosă, care va fi cu atât mai întinsă, cu cât 

emoragia a fost mai abondentă. Dar importanța acestei echimose con- 

stă, că dînsa nu apare imediat după accident, după cum se întîmplă în 

casul unei contusiuni, ci mai târdiii, minimum după 48 ore. Dinsa se 

Dr. I. Kiriac, Patologie chirurgicală, 31



întinde din ce în ce mai mai mult, copleşind nu numai părțile de prin 

prejur, inclusiv articulația genuchiului, dar și însăși câpsa. Dinsa se opresce 

une-ori tocmai in regiunea lombară. Acestă echimosă deci, oferindu-ne 

caracterul propriii echimoselor secundare și progresive, va fi un argu- 

ment puternic pentru a susține o fractură a extremităței superidre a 
gambei, întocmai precum basați tot pe un asemenea fenomen apărut în 

regiunea umărului, am fost autorisați a susține fractura gâtului anatomic. 

II). Am dis că durerea fixă este iarăși de mare preț. In adevăr, 

cu tâtă absența mobilităței și deformaţiunei, totuşi dacă fractură este, 

vom constata o durere ce va avea un sediit permanent și tot-d'a-una în 

acelaș punct. Când dar, în urma mai multor exploraţiuni minuțibse și 

persistente, vom găsi un punct dureros aședat în acelaș loc, și după ce 

am eliminat or-ce altă causă posibilă de a-l produce (precum contusiuni 

sinovite, periostite etc.), putem afirma că avem a face cu o fractură. 

Iar dacă din întîmplare constatăm mobilitatea fragmentelor și crepitația, 

trebue să fim cu multă luare aminte a nu lua acest semn drept proprii 

unei fracturi, căci ele pot resulta din frecările articulare saă ruperea 

coagulilor sanguini. Asupra caracterelor distinctive a acestora am vorbit 

deja la fracturile extremităței superidre ale umerului. 

Diagnosticul fracturilor părței de mijloc şi a terțului inferior al 

gambei e mai ușor de stabilt, din causa deformațiunilor inerente de cari 

eie se însoțesc. Profitând de situațiunea cu totul superficială a tibiei, 

n'avem de cât să explorăm în mod metodic creasta și fața sa internă, 

când nu vom întârdia a constata o ridicătură anormală, cădend apoi 

imediat într'o depresiune. Acest semn unit cu antecedentele bolnavului, 

de multe ori e suficient a afirma fractura, fără a mai avea trebuință de 

constatarea crepitațiunei sati a mobilitaţei anormale, ca unele ce aduc 
suferinți mari bolnavului. 

Și în advăr, ce pste să fie acestă ridicătură anormală? Ar fi o 

absurditate a o confunda cu o exostosă banală sai sifilitică, și deci 
pentru respectul profesional nu insistăm mai mult. Când dară apucând 

între degete corpul tibiei, plimbând mâna pe cresta sa anteridră și pos- 

teridră, constatăm o ridicătură ascuțită înainte, aședată sub piele, dinsa 

nu pâte să fie de cât extremitatea inferidră a fragmentului superior al 

tibiei fracturate, fragment care, grație disposițiunei feței sale posteridre, 

își permite a aluneca pe fragmentul inferior și a face ridicătură sub te- 

gumente, ajutat fiind și de contracțiunea mușchiului triceps. In acest 

cas, putem afirma că ne aflăm in fața unei tracturi oblice a tibici. 

Dar fractura în V cum o diagnosticăm? 

Iarăşi prin explorațiunea metodică a osului. Dar aci, în loc ca 
fragmentul superior să se termine printrun virf ascuţit, aflat pe crâsta
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tibiei, precum se întîmplă în fracturile oblice, din contră vom constata 
pe faţa antero-internă a osului iarăși un vârf, dar mărginit de dou linii 
verticale și divergente, apropiind acâstă soluţie de continuitate cu forma 
cunoscută a uni V. | 

Cu alte cuvinte, în fractura oblică a tibiei, proeminența fragmen- 
tului va fi cu totul anteriră, aflându-se pe prelungirea crestei tibiale; 
în fractura în V, proeminența virfului fragmentului superior îl vom con- 
stata pe fața internă a tibiei. Vom mai lua în consideraţie durerile 
din jurul articulației piciorului, precum și tumefacția acesteia, ele fiind 
proprii fracturilor spiroide. In fine, din cercetarea antecedentelor încă vom 
putea deduce aceste fractură, când vom afla de ex. că individul în Mo- 
mentul accidentului rămănând cu membrul fix, a executat o mișcare 
de torsiune a corpului, etc. 

Ar mai trebui să stabilim diagnosticul fracturei extremităţei inferi- 
Gre a gambei, dar acâsta o vom face mai cu folos când vom vorbi de 
fracturile bimaleolare și fractura peroneului. 

In definitiv, diagnosticul fracturilor gambei trebue să răspundă la 
următorele chestiuni, 

I) Dacă fractura e directă sai indirectă. 

II) Dacă e simplă, complicată, sai cu complicațiuni. 
III) Sediul fracturei și varietatea, adică dacă fractura ocupă terțul 

mijlocii, superior sai inferior, Și dacă e transversală, dințată, oblică sati 
în V. 

IV). Dacă fractura e cominutivă sati numai cu dublu fragment. 
Trebue în adevăr a se sci că tibia, mai mult ca or-ce,os, are par- 

ticularitatea de a oteri fracturi cu mai multe fragmente. Ast-fel găsim 
în Packard o observaţie a lui Bransby Cooper, unde ambele 6se ale 
gambei stângi erai fracturate în trei puncte deosebite. Intrun alt cas 
diafisa tibiei prezenta trei fracturi ușor oblice, aședate la egală distanță 
una de alta, și mai multe mici fragmente au fost deslipite de os. Exista 
de asemenea trei fracturi equidistante ale diafisei peroneului, dintre cari 
cele două superidre erai oblice, iar a treia transversală. In fine sc cI- 
teză un alt cas unde peroneul era fracturat aprâpe de extremitatea sa 
superidră, pe când tibia era străbătută în dreptul și dedesubtul părței 
de mijloc de mai multe fragmente fârte oblice, cari diviza diafisa în 
patru fragmente. Ele erati forte solid reunite prin osul aședat între su- 
prafețele opuse şi în cavitățile lăsate de unghiurile ascuțite. 

V) Dacă în fine, concomitent cu fractura tibici e și peroncul frac- 
turat în acelaș nivel cu tibia, sai în puncte mai depărtate. 

In fine nu va fi fără folos, pentru ca diagnosticul să fie complect, 
să determinăm scurtarea membrului, care tot-d'a-una există, mai ales în
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iracturi oblice și cele în V. Acesta provine din causa ascensiunei frag- 

mentului inferior,. ce imprimă în acelaș timp şi piciorului o tendință 

către equinism. 

Prognosticul. In tesă generală, prognosticul fracturilor gambei tre- 
bue tot-d'a-una considerat ca serios. 

„Fie-care varietate de fractură are. un prognostic deosebit. Cele 
transversale și dințate sunt cele mai benigne, de 6re-ce consolidarea se 

obține tot-d'a-una. Fracturile extremităței superidre at un prognostic 

serios, din pricină că sediul fracturei aflându-se d'asupra găurei nutri- 

tive a osului, ele sunt expuse la neconsolidare ca fiind lipsite de artera 

nutritivă. A fortiori fracturile platoului tibial vor fi fârte greii de conso- 

lidat, căci pe lângă privaţiunea arterei nutritive, linia de fractură aflân - 

du-se în proximitatea articulației genuchiului, calusul osos se va obţine 

cu multă dificultate, dacă nu chiar de loc. De alt-telam arătat deja că 
tâte fracturile peri-articulare sunt expuse la neconsolidare și se obțin 
numai prin mijlocul unui calus fibros. Fracturile oblice și mai cu deo- 
sebire acelea în V oferă cea mai mare predilecțiune pentru pseudo- 
artose, din causa tendinței irezistibile ce are fragmentul superior de a 
r&mâne ireductibil. Ele sunt încă grave, căci se însoțesc de epanșamente 
sanguine, cari interpuse între fragmente împiedică coaptarea complectă 

și deci formarea calusului osos. 

Nu mai vorbim de casurile când între fragmente se interpun fibre 

musculare saii nervose, ori ruperea de artere ca tibiala anteridră, care 

e direct lipită de os, căci atunci avem tote condițiunile de imposibili- 

tate a consolidărei fracturilor. Dar cea mai mare gravitate a fracturilor 

gambei constă nu atât în lipsa de consolidare, cât în aceia că dinsele 
pot compromite viața bolnavului. Și în special fracturile în V sunt cele 
mai periculdse, căci ele după cum a arătat Gosselin produc o strivire 

a metduvei os6se, strivire care are de efect producerea unor embolii 

grăsse despre ale cărei consecințe fatale am vorbit pe larg în Vol. 1. 

Fracturile gambei sunt întradevăr acelea cari expun mai mult ca cele- 

Valte la complicațiuni din partea sistemului vascular. Ele pot produce 

mortea individului atunci când nu ne aşteptăm. Ast-fel Velpeau a arătat 
mortea individilor în urma fracturilor gambei după 22 dile. Gosselin 
după 30 dile, iar alții după 37 dile. Tâte ai fost determinate prin em- 
bolii grăsâse sai trombose ven6se. 

Fracturile gambei adesea se complică de gangrena membrului, 
determinată prin compresiunea vaselor, mai ales dacă la acâsta se 
adaugă și o stare diatesică particulară a individului. Primul semn de 
gangrenă ne este representat prin nisce flictene ce aprâpe tot-d'a-una 
însoțesc fracturile gambei. Aceste flictenc, cărora Chassaignac le dădea



o mare importanță și gravitate, probabil sunt resultatu! compresiunei ce 
determină fragmentele fracturei. Acâstă compresiune exercitându-se de 
dinăuntru în afară, întrerupe cu multă înlesnire circulația unui teritorii 
al tegumentelor. Și cu atât mai ușor lucrul se produce, cu cât aceste 
tegumente sunt sărace de o irigațiune vasculară mare, şi nu ai ca pro- 
tecțiune de cât un țesut celular lax, In asemenea condițiuni, ușor ne 
explicăm aparițiunea flictenelor pline cu un lichid sero- -sanguinolent. Ele 
se pot observa în jurul fracturei, sai în locuri mai depărtate. In general 
după 8—17 dile dispar. 

In fine, une-oră constatăm presența unui emfisem cutanat în jurul 
fracturei. Dar acesta în majoritatea casurilor nu e periculos, putendu-se 
resorbi în mod spontanat. Vom fi însă îngrijați de dinsul, căci după 
cum am arătat în Vol. I, acest emfisem pâte fi preludiul unui emfisem 
purulent, anunțându-ne o gangrenă gazâsă. 

După terminarea complectă a tratamentului fracturei Și atunci când 
am obținut chiar consolidarea, observăm une-ori un edem al membrului, 
o colorațiune persistentă violacee a pielei, ulcerațiuni şi ipertrofia foli- 
culilor piloși. Acesta nu trebue mult să ne îngrijescă, căci adesea e pa- 
sageră, afară numai dacă există o compresiune permanentă și progre- 
sivă determinată printr'o exuberență a calusului, ce va exercita o com- 
presiune continuă asupra vaselor. 

Unii aii arătat posibilitatea desvoltărci unor kiști limfatici în ţesu- 
tul celular subcutanat. Dinşii devin causa unui edem tare şi rebel de 
care întrega gambă pste fi copleșită. In special însă, sediul lor este în 
jurul maleolelor. 

Terrier a cbservat două luni după accident, o mică tumoră kis- 
tică ce sa arătat la fața internă a membrului aprâpe de fractură. Dinsa 
conținea un lichid uleios, provenind din osul fracturat. Acestă tumoră 
a fost evacuată și a dispărut, 

Tratamentul. lată un capitol fârte complicat. Ce conduită vom lua 
în fața unei fracturi a gambei? De sigur nu se pste aplica același tra- 
tament pentru tote fracturile acestui organ. Fie-care varietate va avea 
un tratament special. 

Pentru fracturile simple și fără complicaţiuni, tratamentul constă în 
reducerea fracturei, în coaptarea fragmentelor și menținerea lor. 

Pentru fracturile transversale și a extremităței superidre, s'a pre- 
conisat și susținut de mulți autori aplicarea masagiului. 

| Noi am fost și suntem absolut cei mai mari vrășmași contra a- 
cestei met6de, căreia nu-i dăm nici-un credămînt, chiar atunci când 
fractura ar fi cu totul intra-articulară. 

Sistemul nostru constă în a pune organul întrun aparat inamovi-



4 s bil, în special aparat gipsat, dându-i însă forma unui șghiab (goutiăre). 
Cu modul acesta combinăm ambele metâde: de repaos și de masaj, 

pe care îl putem practica în nivelul fracturei. La rigore am putea ad- 
mite masajul numai în fracturile unde s'a produs penetrarea fragmen- 
telor. Dar a trata fracturile oblice ale gambei și acelea în V prin ma- 
saj, consider lucrurile ca absurde, lipsite fiind de ori-ce logică. Și ca 
probă n'avem de cât să privim.fig. 175 pentru a se vedea efectele 
desastrâse ale acelora cari fără a-și da sema şi a cunâsce mecanis- 
mul producțiunei fracturilor gambei, le trateză prin masaj în mod co- 
pilăresc. Este vorba de un individ M. C. advocat, care adus mai întâi 
în serviciul mei, a fost transportat în altul vecin. Aci, fără a căuta să 
se reducă și să se menţie coaptarea fragmentelor s'a aplicat un masaj 
irațional al cărui efect îl sufere bolnavul, câci şi adi este ca și extro- 
piat. Lucrul dateză de 5 ani. Cunosc şi alte casuri nenorocite, dar trec 
peste ele. 

Vom căuta deci din rote puterile a reduce fractura prin extensie 
și contra-extensie; și când ne vom convinge că dinsa e cu desăvirșire 
redusă, iar membrul pus în direcțiunea normală, vom aplica imediat un 
aparat de gips. 

Dar cum ne vom asigura că gambaeste pusă în direcţiunea nor- 
mală ? Atunci când ducând o linie verticală de la spina iliacă anteridră 
și superidră, dinsa va atinge marginea internă a rotulei și va respunde cu 
marginea internă a primului metatarsien. Ca control mai avem și alt 
mijloc : prelungim linia crestei anteridre a tibiei; dînsa dusă pe picior, 
trebue să cadă pe la al II-lea deget sai cel puţin pe primul spaţii inter- 
metatarsien. | 

Pentru ca coaptarea să se menţie, trebue multă grijă ca piciorul 
să fie fixat în unghii absolut drept pe gambă. Eă cred că aci constă 
tot secretul unui bun tratament, fără de care coaptarea perfectă nu se 
pste obţine. 

In fine, ca precauțiune specială vom căuta ca sub tendonul lui 
Achil să punem vată mai multă, ca ast-fel călcâiul să nu stea direct pe 
aparat. În casul acesta vom provoca dureri insuportabile bolnavului. 

Maisonneuve întrebuința nisce atele gipsate, formate din tarlatan, 
Și dintre cari una mai principală și posteriâră mergea de la genuchii 
aplicându-se pe talpa piciorului. 

Noi aplicăm direct o compresă de tarlatan, prealabil confecţionată 
și muiată în gips, care coprinde întrega gambă precum și piciorul pus 
în unghiii drept. Pe talpa piciorului aplicăm o atelă de carton. 

Mai nainte ca aparatul să fie perfect consolidat, ridicăm cu for- 
fecele de la fața sa anteridră porțiuni pentru a-i da forma unui șghiab.
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ste imp osibil și chiar inutil a descri modul cum trebuesc făcute 

şi aplicate aceste bandaje şi mai cu deosebire technica de a prepara 

gipsul. Acesta nu se capătă de cât prin practica din spitale. 

Tâte casurile care de alt-fel ai fost destul de numerose ce am 

  

F g. 177. — Aparat gipsat în formă de şghiab pentru fracturile gambei (personală). 

tratat prin acest mijloc, ce am vădut pentru prima Gră în serviciul d. 

prof. Assaky, ai fost din cele mai satistăcătâre. Nici-o-dată n'am avut a 

lupta contra fragmentului superior. 

Fig. 177 arată modul aparatului nostru ce întrebuințăm. 

Se scie în adevăr, că acest lucru, adică ireductibilitatea fragmen- 
tului superior, forma odinidră puctul cel mai negru în traţamentul frac- 

  

Fig. 178.—- Aparatul lui Malgaigne pentru fracturile oblice ale gambei (Malgaigne). 

turilor gambei. Maigaigne inventase un aparat special cunoscut sub nu- 
mele de ghiară sai sulă şi prin care cu un cui prev&dut de un șurub se 
întroducea asupra fragmentului superior, asupra căruia apăsând în mod 
permanent îl menținea în posiţiunea redusă. De multe ori acest autor 
practica chiar secțiunea tendonului lui Achille. In fig. 178 şi 179 se a- 
rată aparatul. precum şi modul aplicațiunei sale.
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Benjamin Anger a înlocuit sula lui Malgaigne printr'un aparat cu 
presiune alternativă, representat în fig. 180 și care ne dispensâză de 
or-ce descriere. 

pr 
XX, o. Doi pa î ca tei ea i . 

i      
Pi! —: i 

4 

    

  

Fig. 179. Aparatul lui Malgaigne aplicat. 

  

Fig. 180. Aparatul cu presiune alternativă a lui Benjamin Anger pentru fracturile 

oblice ale gambei. 

Astădi însă tote aceste aparate ai dispărut din practica chirurgi- 

cală, preferindu-se o intervenție mult mai activă, în casuri cu totul re- 

bele. Dinsa constă în resecția fragmentului superior, sait sutură os6să 

prin fire de argint saii de mătase. Acâstă conduită e şi mai indicată, 

când fragmentul superior deja a perforat tegumentele. Ast-fel s'a întîmp- 

lat şi cu Ambrois Pare, asupra căruia s'a practicat resecțiunea. 

In fața. unei. fracturi complicate, când adiă focarul fracturei comu- 
nică cu exteriorul, nu trebue să ne descurajăm, ci vom lupta din tâte 
puterile pentru a conserva membrul. 

Vom aplica deci acelaș aparat inspectând plaga, pe care o vom
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îngriji cu tâte mijlâcele antiseptice. Adesea consolidarea se obţine în 

mod perfect. 

Am suprimat descrierea imenselor aparate ce s'a preconisat pen- 

tru fracturile gambei, astădi fiind aprâpe părăsite și date uitărei. 

Cât privesce tratamentul complicaţiunilor acestor fracturi, ne vom 
conduce după circumstanțe. În fața unui mare epanșament sanguin, pu- 

tem procede la deschiderea antiseptică a focarului, pentru a ridica coa- 

gulii şi a căuta în fundul plăgei să legăm artera care a provocat emo- 

ragia. În asemenea casuri sa recurs chiar la legarea arterei femorale 

sai a popliteei. 

Une-ori bolnavii coprinși de fracturi cominutive ale gambei cu în- 
tinse epanșamente și cu amenințare de gangrenă, nu găsesc altă scăpare 

a vieţei de cât în amputaţia câpsei, mai cu s&mă dacă constatăm și un 

început de șoc traumatic. In vol. I. la Cap. «Şoc» am arătat momen- 

tul când trebue să intervenim în asemenea casuri şi deci nu vom in- 
sista mai mult. 

$ III. Fractura peroneului. 

Peroneul este unul din 6sele gambei aședat și la partea sa externă 

Diînsul nu are?absolut nici un raport cu femurul, ci numai cu tibia. Dar 

și cu acesta, propriii dis, el nu se articulâză. In adevăr, capul peroneului 

sati extremitatea sa superidră, care e în contact cu condilul extern al tibiei, 

nu formeză o articulaţie, ci îi servă ca un simplu punct de sprijin. Ex- 

tremitatea sa inferidră, de și lipită de partea corespondentă a tibiei, nu 

constitue iarăşi o articulaţie, ci o fixare a acestui os, care prin liga- 

mente puternice îl face a avea conexiuni intime atât cu tibia, precum 

şi cu primul rînd al 6selor tarsului. Rolul principal pe care îl jâcă pe- 

roneul, și pentru care probabil a fost creat, dice Dupuytren, este pe de 

o parte a procura un stâlp .de protecțiune astragalului, iar pe de alta a 

lărgi baza de sustentațiune a tibiei. In adevăr, dacă privim aceste două 

6se, vedem că platoul tibial inferior presintă o excavaţiune și o pre- 

lungire numită maleola internă, prin cari el coprinde corpul astragalu- 

lui. Dar fața externă a acestui os rămâne gâlă, de dre-ce platoul tibial 

în partea sa externă se opresce brusc, fără a oferi cea mai mică pre- 

lungire. Lipsa acesta o îndeplinesce peroneul. EI, pe cât e de subţire în 

sus, pe atât începe a se lărgi în jos și atinge maximum la extremi- 
tatea sa inferidră, numită maleola externă. Acestă maleolă ast-fel lăr- 

gită și îngroșată, se lasă mult mai jos de punctul unde se termină tibia, 

și se pune în contact direct cu fața externă a astragalului, căruia îi 

formeză cel mai puternic stilp, împedicându-l în mod absolut de la



  

cea mai mică tendință de a se devia în afară. Pe de altă parte acest 
os peroneii, în tâtă lungimea sa este forte mult depărtat de tibia. 
El nu are cu tibia de cât două puncte de contact, unul sus şi altul 
jos. Spaţiul coprins între aceste două 6se e umplut de o membrană 
fibrâsă, numită ligamentul interosos, Dar acest ligament, departe de a 
avea destinațiunea aceluia de la antebraţ, de a permite Și asigura miș- 
cările de rotație, el are un singur și unic scop, de a lărgi baza de sus- 
tentație ce gamba oferă corpului. - 

In adevăr, tibia articulându-se direct cu condilii femurului, e sin- 
gurul os al gambei care suportă greutatea corpului şi apoi transmite a- 
cestă greutate articulației piciorului, graţie iarăși contactului săi cu astra- 
galul prin platoul inferior. Natura însă, pentru a veni în ajutorul tibiei, a 
îngrijit a-i mai lărgi baza de sustentaţie. Şi a ajuns la acest lucru prin 
adăogarea peroneului care, prin determinarea spațiului -interosos, servă 
a multiplica suprafeţele de inserțiune a mușchilor. 

Pentru ce am insistat asupra acestor fapte ? pentru a ar&ta că pe- 
roneul suferă forte puțin, sati chiar de loc de greutatea corpului în mo- 
mentul unei căderi a individului de la un loc înalt. De aci resultă că 
în asemenea circumstanțe numai tibia se rupe, iar dacă une-ori se rupe 
şi peroneul, acesta vine tot-d'a-una în mod secundar, iar nici de cum 
în mod primitiv precum se întîmplă cu tibia, 

De aceia, când am studiat fracturile gambei, am aprobat opinia 
autorilor, că nu e necesar ca ambele 6se să fie rupte pentru a forma o 
fractură de gambă, precum susținea cei vechi și precum chiar adi este 
uzul ; ci e destul numai ruperea tibiei, căci diînsa este osul care for- 
meză baza de sustentaţie şi care transmite greutatea corpului în articu- 
laţia piciorului. 

Un alt punct important din cele studiate este că, astragalul bine 
coprins între cele două maleole, el nu se pâte mișca de cât înainte și 
înapoi. El nu posedă de cât mișcările de flexiune și extensiune. De în- 
dată ce vom constata mișcări de lateralitate or cât de mici, cu siguranță 
vom afirma fractura ma!eolelor. 

Trecând peste aceste mici digresiuni, să revenim la subiectul nostru. 
Fracturile peroneului pot fi de causă directă şi indirectă. Cele di- 

'recte n'aă -nimic important ca mecanism, căci ele se întilnesc pe or-ce 
punct al suprafeței osului, şi anume acolo unde s'a aplicat trauma. O 
lovitură de baston, de topor, trecerea unei râte de căruţă, o descăr- 
care a unei arme de foc, etc., vor produce tractura peroneului exact 
unde aceşti corpi ai isbit osul, 

Fracturile directe pot fi simple, complicate, sai însoţite de com-



plicațiuni, representate prin fractura tibiei, revârsări mari de sângă, ru-: 

pere de artere, vene, nervi etc, asupra cărora nu vom insista, 

Dau în fig. 181 un model de fractură simplă şi directă a pero- 

ncului, produsă printr'o lovitură de picior de cal. Fotografia a fost luată 

cu aparatul Rânttgen. Linia de fractură se află la 6 cm. d'asupra virtului 

maleolei și presintă o mică eschilă la partea sa externă. De sigur acesta. 

ne oferă casul cel mai simplu ce ne pote da o fractură directă, în spe- 

cial prin lovitură de cal. 

  
Fig. 181. — Fractură directă a peroneului luată prin radiografie (personal). 

Dar punctul cel mai important în fracturile peroneului, este cu 

privire la cele prin causă indirectă, căci ele ati preocupat mult spiritul 

chirurgilor, căutând a stabili adevăratul lor mecanism. 

Istoricul. 

I). Hippocrate. Părintele medicinei, al cărui mare geniă îmbrăţișea 

de-o-dată medicina și chirurgia, nu vorbesce în mod precis de aceste 

fracturi. El nu arată de cât consecinţele supărătâre ce resultă în urma 

căderilor dintr'un loc înalt pe călcâiii. | 
ID). F. L. Petit e primul care prin 1723 vorbesce de fractura pe-. 

roneului, însă cu ocasia luxaţiunei piciorului. Meritul acelui mare autor
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constă în spiritul săi de observaţie, arătând că aceste luxaţii în special 
înăuntru și în afară, nici-o-dată nu sunt simple, ci complicate de fractura 
maleolei corespondente. Dînsul ca și succesorii săi, a fost impresionat 
mai mult de efect de cât de causă. In adevăr, din cele ce am a- 
rătat și din experiențele lui Dupuytren, care fârte mult sa ocupat cu 
acestă chestiune, resultă că nu luxația piciorului produce fractura ma- 
leolei peroneale, ci ruperea acesteia înlesnesce pe aceia. Cu alte cuvinte, 
o luxaţie a piclorului în afară, nici-o-dată nu e. primitivă, ci tot-d'a-una 
secondară. Și ca probă avem că se pâte observa o fractură a maleolei 
externe fără luxaţia piciorului, dar nici-o-dată și sub nici-un cuvânt o 
asemenea luxaţie fără fractură maleolară. 

III). In 1711 David un chirurg englez, dă o teorie seducătâre prin 
simplitatea și naturalul săi, pentru căre și reușesce a obține premiul a- 
cademiei regale de chirurgie, acordat pseudonimului de Bassyle. După 
acest autor, fractura extremităţei inferrâre a pernneului este resultatul 
unei mișcări violente a piciorului în atară, mișcare în urma căreia pe- 
roneul, împins cu putere de jos în sus de astragal, se rupe în partea sa 
cea mai slabă, adică d'asupra maleolei externe. 

Pouteau în 1783 atribue fractura maleolei peroniere unei contrac- 
țiuni violente a mușchilor peronieri, fără concursul nici-unei cause con- 
tondente și fără chiar să fie trebuință de căderea individului. 

IV). Boyer dă teoria următâre, al cărui mecanism e destul de 
simplu : într'o adducție forțată a piciorului, astragalul fiind împins în 
afară va respinge maleola, împingându-o de din năuntru în afară, pe care 
va reuși a o rupe. Din contră, piciorul fiind pus în abducție forțată, a- 
tunci calcaneul va apăsa pe maleolă, însă acum de jos în sus; rezul- 
tatul va fi același : ruperea maleolei externe. 

V). Dupuytren. Acest autor admite fractura peroneului după un 
mecanism cu totul deosebit de acela al predecesorilor săi. După dinsul, 
mișcarea de adducţie forțată a piciorului are drept consecință o disten- 
siune forte puternică a ligamentelor laterale externe, car! determină fractura 
virfului maleolei peroniere și căreia autorul îi dă numele de fractură prin 
smulgere. În mișcarea de abducție fenomene inverse se produc, ȘI anume : 

o distensiune a ligamentelor laterale interne. Acestea rupându-se sai 
producând smulgerea maleolei corespondente, centrul de gravitate al 
transmisiunei greutăței corpului se deplaseză. Dînsul. își concentreză în- 

tega sforțare pe maleola peronieră, care prinsă între putere (corp) şi 
rezistență (sprijinul pe faţa externă a astragalului) e silită să cedeze. 
Dînsa deci se rupe în porțiunea cea mai slabă, porţiune ce corespunde 
cu basa sai câte-va centimetri d'asupra ei.
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„NI. Maisonnenve în 1840 face un memorii -prin care atacă teoriile 
lui Dupuytren. 

Acest autor admite numai smulgerea virfului maleolei în casul 
când piciorul este pus în adducţiune. Cât pentru mișcarea de abducţiă, 
dînsa nu pâte determina de cât cel mult o rupere a ligamentului late- 
ral intern, dar nici-o-dată aceia a peroneului. După dinsul, smulgerea 
vîrfului maleolei peroneale se produce dacă piciorului fiind în adducţie,. 
se adaugă și o rotaţie internă a vîrfului piciorului. In acest câs, picio- 
rul este cu totul răsturnat pe marginea sa externă, când întindând la 
maximum, ligamentele corespondente pot determina o fractură prin 
S1inlgere, | 

Piciorul fiind în abducţie, dacă rotația vârfului piciorului se face 
în afară, astragalul presâză de dinăuntru în afară pe maleola peronieră, 
care se rupe la baza sa, sai ceva mai sus. Acestă fractură Maisonneuve 
o numesce prin d/vulsiune. 

Tot în aceste circumstanțe se întîmplă ca ligamentele cari unesc 
tibia cu peroneul, cunoscute sub numele de ligamente tibi peroniere 
inferidre, să se rupă. Atunci, cele două 6se ne mai fiind unite între ele, 
se depărteză unul de altul. Astragalul tinde a se interpune între ele, 
iar peroneul respins din ce în ce mai mult în afară, se va rupe la 
o distanță mult mai depărtată, și anume la unirea cuartului să superior 
cu cele trei cuarturi inferidre. Acestă fractură portă numele de Fractura 
peroneului prin diastasă. 

În resumat după Maisonneuve, se admite trei feluri de fracturi 
ale peroneului : sma/gere, divulsie și dzastasă. Tâte sunt produse în miş- 
carea de abducție, sai adducţie însoţite cu rotația virfului piciorului 
înăuntru sai în afară și anume: adducţia cu rotația virfului piciorului 
înăuntru dă fractura prin smulgere ; âbducția cu rotația virfului picio- 
rului în afară dă fractura prin divulsiune, dacă ligamentele tibio pero- 
niere inferidre. rezistă ; iar când acestea se rup și urmeză o depărtare 
a celor două 6se, peroneul fiind împins în afară dinsul se va rupe către 
extremitatea superidră; fractura se numesce prin diastasă. 

VII). In fine Tillaux reluând acestă chestiune și făcend mai multe 
experiențe pe cadavru revine la influența mişcărilor de adducţie și ab- 
ducţie ale piciorului, prin care explică nu numai mecanismul fracturilor 
peroneului, dar și acela al fracturilor bimaleolare, precum și acela al 
unei fracturi speciale a extremităței inferidre a tibiei, căreia îi dă nu- 
mele de fractură transversală supra-maleolară. 

După acest autor, în mișcarea de adducţie, primul fenomen ce se 
produce este distensiunea ligamentelor laterale externe. Acestea dacă se 
rup, avem o entorsă externă a piciorului; dacă însă rezistă, ele trăgând



cu putere pe maleola externă o pot rupe în diferite puncte și în special 
la vîrf, dându-ne fractura prin smulgere. 

O dată însă acâstă fractură efectuată, astragalul ne mai fiind re- 
ținut în afară, el pâte să apese cu violență cu faţa internă pe maleola 
tibială, pe care respingându-o de din afară în înăuntru, sai mai bine 
dis de la profundime la superficie, o rupe la baza sa şi ne oferă ast-fel 
Fractura bimaleolară prin adducțiune. 

Dar mai putem observa și alte fenomene: dacă presupunem că 
maleola externă nu cedâză, dinsa însă fiind cu putere trasă în jos și 
năuntru de ligamente, porţiunea superiGră a acestui os, începând de la 
basă în sus, va fi solicitată de a merge în afară, și atunci din dou& 
lucruri una: ori osul se rupe întrun punct al lungimei sale, ori se luxeză 
la extremitatea sa superidră. Dar în același timp ligamentele peroneo- 
tibiale inferidre fiind și ele împinse la exces, se pot rupe, dar fârte rar, 
fiind enorm de puternice. Dar tocmai graţie acestei mari resistențe, din- 
sele reușesc să smulgă platoul tibial la 12—15 m. m. d'asupra supra- 
feței articulare, formând ceia-ce deja am arătat, Fractura transversală 
supra-maleolară a gambei. 

Deci Tillaux conchide: o mișcare forțată de adducțiune a picio- 
rului e susceptibilă a produce leziunile următore: o ENTOrSsĂ externă, 
smulgerea maleolei externe la diferite înălțimi, o cntorsă ?ufernă, ples- 
nirea maleolei interne la baza sa, o fractmă a corpului şi o Juzraţie a 
capului peroneului. Aceste două din urmă leziuni pot fi însoţite de o 
fractură transversală supra-maleolară a tibiet. 

In ceia-ce privesce efectele sai mai bine dis desordinele consecu- 
tive unei mișcări forțate de abducțiune a piciorului, se pâte resuma în 
următârele : Distensiunea ligamentului lateral înteru, smulgerea maleolei 
interne şi consecutiv, fractura malcolei externe Prîn presiunea directă ce 
astragalul exercită asupra ci. 

După cum vedem, pentru fracturile acestui os în aparență fără 
multă importanță, sai născut discuțiuni și teorii din cele mai întinse. 
Pentru noi persona!, un singur lucru ne preocupă și nu înțelegem cum 
se admite nisce mișcări de abducţie și adducţie ale piciorului capabile 
de a determina ruperi ligamentâse și smulgeri osose, sciut fiind cât de 
limitate sunt mișcările articulației piciorului înăuntru și în afară graţie 
presenței celor dou& maleole. Ba ce este mai mult, aceste mișcări chiar 
sunt negate de toți autorii, căci când există chiar în gradul cel mai 
mic, ne arată o stare patologică. Ast-fel fiind lucrul, cum putem atribui 
acestor mişcări mai mult fictive un rol atât de important? 

Dacă ne e permis, putem conchide terminând acest capitol dicend: 
ori de câte ori individul prin surprindere sc va sprijini pe marginea



externă. a piciorului, talpa privind în sus şi înăuntru, se va -produce o 

smulgere a virfului maleolei. peroniere prin distensiunea forțată şi vio- 

lentă a ligamentelor laterale externe. Invers, dacă individul se va spri- 

jini pe marginea internă a piciorului, talpa privind în afară, maleola pe- 

ronieră împinsă cu violență de fața externă a astragalului, se va rupe 
în punctul cel mai slab, ce va corespunde cu basa sa sati câte-va centi- 

metri mai sus, dându-ne fractura numită prin divulsiune. 

In acestă situație, dacă osul rezistă și se produce'o smulgere a liga- 

mentelor tibio-peroniere inferisre dându-ne ast-fel deslegarea, desfacerea 

sati diastasa acestei articulațiuni, atunci peroneul împins din ce în ce 

mai mult în afară de astragal care va tinde a se insinua între capetele 

inferidre a acestor 6se, fractura peroneului se va face pe un punct fârte 

departe a lungimei corpului săi și anume în locul cel mai slab care 
corespunde cu unirea quartului superior cu cele trei interidre. Acâstă 
fractură este aceia numită de Maisonneuve prin diastasă, nume dat toc- 

mai din causa distrugerei sau a diastasci articulații tibio-tarsiene. 

E bine înțeles că aceste fracturi clasice, se pot complica de en- 

torse din partea opusă a articulațiunei piciorului, de fractura celei-l'alte 

maleole, de smulgerea platoului tibial imediat d'asupra articulației, de 

luxația capului peroneului, etc. etc., mecanismul cărora lam vădut pe 

larg în diferitele teorii ce le-am expus. 

Pentru a termina trebue să menționăm o fractură specială a pe- 

roneului prin causă indirectă și anume prin contracțiune musculară, 
numită fractura lui Hergott din Strasburg, care cel întâiii a descris'o 
în 1854, | 

lată casul: o femee de 52 ani cădend înapoi, a simţit 'o trosnitură 
în gamba stângă ce se afla sub greutatea corpului. S'a constatat o u- 
es 

ȘGră tumefacţie în dreptul capului peroneului, precum și o crepitaţie 
manifestă percepută atât de bolnav cât și de medic. 

Miller dă și el următârea observaţie : Doi tineri luptându-se, unul 
din ci, gata de a fi resturnat, face un sforţ violent, dar imediat seste 
un țipăt ce determină pe adversar să-l lase ; bolnavul nu a cădut, însă 
nu se mai putea ține pe picidre. Miiller constată o fractură a capului 
peroneului. 

Se admite împreună cu Hergott că mecanismul acestei fracturi 
este următorul : Gamba trebue să fie uşor flexată pe c6psă, asupra că- 
reia să se exercite greutatea corpului. In acâstă situaţie, bicepsul con- 
tractându-se cu violență, pâte rupe osul în punctul inserțiunei sale. 

Mai avem încă a menţiona și o fractură clasică numită a lui Pott 
care este acâsta : când un individ Sare sai alergă, dacă își tracturâză 
peroneul în punctul cel ma: slab adică -la 5—7 c. m. de extremitatea
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inferidră, se observă că extremitatea superidră a. fragmentului inferior se 
dirijeză înăuntru către tibia, pe când maleola peroneală se r&stârnă în 
sus și în afară. In timpul acesta astragalul lovind puternic maleola in- 
ternă o rupe, iar tibia care și-a perdut ast-fel ori-ce punct de sprijin și 
care prin ea însăși e incapabilă a-şi conserva direcţiunea verticală alu- 

   
Fig. 181. Fractura supramaleolară a Fig. 182. Fractura extremităței infe- 

peroneului cu smulgerea maleolei in- riâre cu smulgerea unei porţiuni a tibiei 
terne (Muzeul Dupuytren) (după Vidal de Cassis). 

necă înăuntru pe astragal. Deci acâstă fractură bimaleolară complicată de 
luxaţia tibiei înainte și înăuntru constitue fractura lui Pott. Fig. 181 și 
182 luate din Packard ne arată modele de fractura lui Pott. 

In fine pentru a fi Gre-cum complicați, trebue să menţionăm și 
fractura lui Leroy, care deşi menţionată de un chir urg engles Wagstafte, 
dinsul însă în 1877 a insistat mai cu de a mănuntul dându-i numele de 
fractură marginală anteridră a maleolei externe. 

Acestă fractură e produsă prin distensiunea ligamentelor peroneo- 
tibiale inferidre și în special a ligamentului peroneo-astragalien-anterior, 
care pâte smulge cele două terțuri interne a maleolei externe. Linia de 
fractură nasce după acest autor la un centimetru d'asupra virfului, o-
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prindu-se la 3 c. m. înăuntru de virf. Acestă linie pâte să străbată tâtă lungimea maleolei, când fractura se numesce verticală posteridră. Une-ori 
linia de fractură pâte străbate în interiorul articulației piciorului. 

Simptomele. Cel mai principale din semnele fracturei peroneului sunt următorele: Fchimosa, , durerea, deformația, deviația piciorului ŞI 
împotența funcțională. 

I. Echimosa este pâte semnul cel mai constant al fracturilor pe- roneului, de. 6re-ce nu lipsesce absolut în nici una din varietățile de fractură ce am studiat. Ba ce este mai mult, după gradul şi întinde- rea sa putem a priori nu numai să confirmăm fractură, dar chiar să anunțăm varietatea la care aparţine. Deci echimosa din jurul  maleolei externe se va găsi în ori-ce fractură, fie prin smulgere, divulsiune și 
chiar diastasă. 

Relativ la acesta din urmă, tenomenul ar părea curios, sciut fiind că linia de fractură prin diastază e fârte departe de maleolă. Lucrul se explică însă ușor. In adevăr acestă fractură nu se pâte produce fără o prealabilă distrugere a articulației tibio-peronieră inferidră, Dar o ase- menea distrugere se însoțesce de o revârsare de sânge enormă, al cărui resultat va fi o echimosă din cele mai întinse. Conchidem deci, că într'o "fractură ușâră, constând într'o simplă smulgere a virfului maleolet ex- terne, echimosa pâte să fie fârte limitată Şi abia apreciabilă. Cu cât însă fractura se va ridica mai sus de virful maleolei, cu atât echimosa va fi mai largă și mai pronunțată. Ast-fel în fracturile basei maleolei, sati în acelea cu un sedii de 2—3 c. m. d'asupra ei, representându-ne fractura clasică prin divulsiune, echimosa va fi fârte largă și întinsă, precum se observă în tâte casurile ce se însoțesc de fractura porțiunilor spongi6se ale 6selor. 

Aci echimosa va ocupa nu numai regiunea externă, dar se va în- tinde pe gâtul piciorului, putând chiar să trecă și pe maleola opusă. lar dacă avem a face cu o diastasă a articulaţiunei tibio-peroniere infe- ridre, echimosa ia o întindere considerabilă, putendu-se urca în sus pe totă fața externă a gambei. Și în fine, când ligamentul puternic _tibio- peronier resistă și aduce o fractură a platoului tibial inferior, pe care am studiat-o sub numele de fractură transversală supra-maleolară, echi- mosa pote să atingă apogeul stti, întindindu-se atât pe gambă cât și pe întregul picior, înconjurându-i gâtul de jur împrejur. Şi val6rea acestei echimose va fi cu atât mat mare, cu cât ea nu apare imediat după ac- cident — când s'ar putea lua drept resultatul unei contusiuni forte, ci mult mai târdiă, constituind echimosa secundară, care formeză semnul clasic al ori-cărei fracturi, - 
II). Durerea. Este iarăși un semn caracteristic ce ne anunță frac- 
Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
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tura. Bolnavul în momentul accidentului, fie că a cădut sai și-a sucit 

piciorul (călcare strimbă, călcare în sec), cel întâi lucru de care se 

plânge şi care-l pune în imposibilitate de a face un pas, este o durere 

vie. Dinsa une-ori e aşa de puternică, că provâcă ţipete şi plinsete su- 

ferindului. 

Acâstă durere însă, o dată bolnavul aședat în pat, se calmeză și 

deci încetâză de a fi spontanată. Dinsa însă pote să persiste şi să devie 

permanentă, în casul când fractura s'ar afla fârte sus și mai ales în va- 

rictatea numită a lui Hergott. Causa pâte fi că ramura nervului sciatic 

popliteii extern să fie comprimată sai pusă între fragmente. Durerea 

iarăşi devine permanentă și violentă, dacă concomitent cu fractura se 

produc leziuni serise în articulaţia piciorului. In afară de aceste casuri 

durerea nu se manifestă de cât în timpul exploraţiunei făcută de chirurg. 

Modul cum trebue să procedăm pentru constatarea și perceperea 

durerei, o vom arata la diagnostic. Prin anticipație vom spune, că dintre 

tâte semnele, durerea este elementul cel mai important, căci numai ba- 

zați pe dînsul putem diagnostica la sigur ori-ce varietate de fractură. 

DI). Deformaţia. In urma unei fractură a peroneului avem două 

feluri de deformaţiuni: una care se produce în schimbarea axei normale 

a piciorului cu gamba, și alta în nivelul propriii dis al fragmentelor frac- 

turei. Dupuytren a insistat f6rte mult, și a arătat cu multă logică raportul 

ce există în deformaţiunile piciorului cu sediul liniei de fractură a ex- 

tremităţei inferiâre a peroneului. 

La începutul acestui capitol am arătat, că unul din scopurile prin- 

cipale ale osului peronei este de a procura un stâlp puternic de pro- 

tecţiune feţei externe a astragalului, pentru a-l împedica de a eși în 

afară. Faptul acesta se realiseză prin lărgimea și lungimea maleolei ex- 

terne. Și pentru ca acâstă maleolă să lupte și mai bine contra or-cărei 

tendințe a astragalului de a-și părăsi locul, s'ai adăogat ligamentele ti- 

bio-peroniere inferidre, cară fixând în mod forte solid peroneul de tibia, 

îl pune în -posibilitate de a-şi îndeplini rolul cel mai perfect. 

Ce resultă de aci? că fracturile extremităţei inferidre ale peroneului 

sunt cu atât mai benigne, considerate din punctul de vedere al depla- 

sărei piciorului, în cât ligamentele tibio-peroniere inferidre vor fi con- 

servate și a forţiori când linia de fractură se va afla d'asupra lor. Din 

contra cu cât fractura vă fi mai jos şi limitată chiar la o simplă smul- 

gere a virtului maleolăr, de și a priori sar crede că e cea mai ușoră și 

inofensivă, din contra e mai seri6să. De ce? pentru că prin ruperea acestei 

apofise, astragalul se emancipâză întru cât-va de sequestrarea sati tutela 

maleolară. În adevăr, maleola odată ruptă, astragalul va putea să-și părăsiască 

locul, aducând cu sine o deviaţiune a axei piciorului în afară. A forțiori
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acestă deviaţiune va fi mărită, când fractura ar ocupa basa maleolei, și 
Sar însoți şi de ruperea ligamentelor tibio-peroniere. În asemenea casuri, 
faţa externă a astragalului fiind cu totul lipsită de puternicul stâlp osos 
oferit de peroneii, piciorul va presenta deviațiunile cele mai considerabile. 

De alt-fel, iată cum se exprimă Dupuytren în lecțiunile sale cli- 
nice, vol. ], vorbind despre facturile simple ale peroneului: <acestă 
speță simplă de fractură pote să ţie la două circumstanțe, cari produce două 
varietăți ce nu trebuesc confundate. Intruna din aceste varietăți pero- 
neui este fracturat la mai mult de trei police de extremitatea sa infe- 
ridră, adică de la vîrful maleolei externe. Acestă varietate se opune la 
ori-ce deplasări ale piciorului și la ori-ce desordine ce acâstă deplasare 

  

Fig. 183. Deviaţiunea piciorului în fracturile . peroncului în raport cu starea normală, 

ar putea aduce după dinsa. Din contra, în cea-Paltă varietate, adică când 
peroneul e fracturat la mai puţin de trei police de extremitatea sa in- 
feriră, dinsa face posibil tâte deplasările piciorului și tâte desordinele 
cati sunt consecința unui asemenea fenomen.» 

Din cele arătate trebue să reținem acest lucrz, că în fracturile prin 
devulsiune semnul patognomonic constă întro deviațiune a piciorului 
care tot-da-una este împins în afară, adică în valgus. . 

In fig. 183 dată de Hoffe și reprodusă în Le Dentu, se vede clar 
deformațiunea piciorului în fractura peroneului și schimbarea axei mem- 
brului în raport cu cel sănătos. | - 

Acâsta constă în. următorele: în starea normală, prelungirea liniei 
pe cresta tibiei cade în primul spaţii intermetatarsien, sati pe rădăcina
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celui de al doilea deget. In fractura peroneului cu deviațiunea picioru- 
lui, acâstă linie cade cu totul înăuntru, atingând diferite puncte a măr- 
ginei interne a piciorului. Vîrful piciorului, după Nelaton, este aședat 
la 3—4 c. m. de locul ce ar trebui să ocupe. 

  

Fig. 184. Fractura peroneului aprâpe de extremitatea inferidră, numită prin divul- 
siune. Deviaţia piciorului în afară şi cu depresiunea clasică de lovitură de topor. 

Cât privesce deformaţiunile din nivelul fragmentelor fracturei, acestea 
în general nu devin manifeste de cât în fracturile prin divulsiune. In 
adever, în smulgerea vîrfului maleolei şi chiar în aceia a basei sale, defor- 
mațiunea este puțin apreciabilă, și în casul cel pronunţat dinsa constă 
într'o simplă depresiune mai mult sai mai puţin pronunțată între cele 
dou& fragmente. Nu este însă tot astfel când sediul fracturei se gă- 
sesce la 5 c. m. d'asupra virfului maleolei, constituind fractura numită 
prin divulsiune. Aci deformaţiunea e clasică, cunoscută sub numele de 
lovitură de topor, numire dată de Dupuytren (le cotip de hache). Și în 
adever, acestă deformaţie represintă în tocmai forma de haşchie ce am 
determina prin tăerea unui lemn cu toporul, dând o lovitură de jos în 
sus și de din afară înăuntru (vedi fig. 184). 

In clinică acestă deformațiune constă în următorele: că plim- 
bând degetul de sus în jos pe peroneă, dăm peste o ridicătură proe- 
minentă și ascuţită în nivelul fracturei; imediat sub acestă ridicătură 

există o depresiune mai mult sai mai puţin pronunțată. 
Dupuytren atribuia acestă depresiune unei mișcări de basculă exe- 

cutată de fragmentul maleolar, a cărei extremitate superidră ducându-se
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înăuntru şi apropiindu-se de tibia, lăsa ast-fel un gol dedesubtul frag- 
mentului superior, care rămănând imobil, forma o proeminență sub păr- 
țile moi. 

După Maisonneuve însă, acâstă depresiune supra maleolară se ex- 
plică ast-fel: maleola este împinsă în afară și înapoi de astragal, ast-fel 
că dinsa părăsesce fragmentul superior, care devine atunci proeminent 
sub piele. Mai mult, șghiabul care separă cele două fragmente, se lăr- 
gesce prin faptul acestei mișcări şi presintă un gol, o escavaţiune mai 
largă înainte ca înapoi, unde se termină printrun unghii mai mult sati 
mai puţin ascuţit. 

Acestea sunt în general semnele cele mai principale ale fracture- 
lor simple ale peroneului. 

Cât pentru cele complicate, representate prin ruperea tegumente- 
» fractura maleolei interne, a platoului tibial, luxaţia astragalului, 

fractura celor-l'alte 6se ale tarsului și metatarsului, etc., etc., nu ne vom 
opri asupra lor, fiind deja studiate când am vorbit de fracturele bima- 
leolare și fractura transversală a tibiei. 

Restul celor-l'alte complicații n'ai nimic de clasic, fiind în raport 
direct cu violențele exteridre sati cu 'căderile de la un loc prea înalt. 

IV). mmpotența funcțională a membrului. De Gre-ce lucrul este sta- 
bilit că peroneul nu are aprâpe nici un. rol și nici nu ia parte la transmi- 
siunea greutăței corpului la picior, resultă că fractura acestui os nu are 
rațiunea de a împedica pe individ să umble. Și în adevăr, obstacolul 
în mers nu provine atât din fractura osului, cât din ruperea ligamen- 
telor, contusiunea articulației, situațiunea specială a unui fragment as- 
cuţit de fractură, luxația tendânelor mușchilor, etc., etc., cause deci 
străine de fractura proprii disă a peroneului. Și probă avem, că mai 
toți bolnavii useză de membrul lor, de și posedă o fractură a pero- 
neulului, dacă bine înțeles nu e complicată și nici cu complicațiuni. 

Individul nostru a căruia planșă am dat-o în acest capitol, după 
cum arată fig. 181 era purtător de o fractură a peroneului, și totuși el 
își vedea de ocupațiunile sale, nemanifestând decât o forte ușdră jenă. 

Diagnosticul. Nu mai încape îndoială că basându-ne pe simptoma- 
tologia ce am descris, ne ar fi forte uşor a diagnostica o fractură a 
peroneului, dacă pe lângă aceste semne am mai poseda unul, care ar 
fi mai hotăritor de căt tâte. Este vorba de crepitație și de mobilitatea 
anormală a membrului. Din nenorocire, aceste două semne cari sunt de- 
cisive și patognomonice, mai nici o dată nu le întilnim în fracturile pero- 
neului. Cel mult putem spera să obținem crepitaţia în casul de smulgerea 
maleolei externe, saii în fractura basei sale. Este adevărat că une-ori 

crepitaţia în aceste varietăți, printr'o întîmplare fericită, o putem obține
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cu uşurinţă, așa că diînsa, unită şi cu cele-lalte semne, a făcut pe Ne- 

laton să dică că aceste fracturi isbesc ochii prin grosieritatea lor. Dar 

câtă decepţiune nu întîmpinăm de multe ori, când prin tâte explorațiu- 

nile minuțisse și cu t6tă perseverența pusă, totuși nu reuşim a desco- 

peri crepitația. Vom uza deci de tâte mijlâcele; vom căuta a coprinde 

maleola cu degetele indicator și police de la ambele mâini, şi imprimându-i 

mișcări de lateralitate. Alte dăți vom aplica numai policele pe virful 

maleolei, apăsându-o de dinafară înăuntru. In fine vom imprima diferite 

mișcări piciorului, ducendu-l în adducţie, abducţie, rotaţie internă, ex- 

ternă, etc. Nu trebue însă prea mult să insistăm în descoperirea acestui: 

semn, căci în definitiv nu este el punctul decisiv ; așa că la rigâre am 

putea dispensa pe bolnavi de aceste exploraţiuni, care-i exaspereză prin 

durerile ce determinăm. 

In fractura prin divulsiune, dându-se situaţiunea fragmentelor deja 

descrise, e absurd a căuta să descoperim crepitația, lucrul fiind cu to- 

tul imposibil. 

În fractura prin diastasă putem încerca explorând extremitatea su- 

peridră a peroneului, dar fără multă ilusiune, căci în acestă regiune osul 

fiind acoperit de făşii grâse musculare, exploraţia devine dificilă și cu 

resultate negative. 
Cât privesce mobilitatea anormală a membrului, acesta nici nar 

trebui menţionată, căci gamba având osul tibia intact, nu ne va oferi ni- 

mic de anormal în situațiunea sa flsiologică. 
Deci mobilitatea anormală ar fi representată numai prin deplasă- 

rile ce am determina între capetele fragmentelor, iar nici de cum în 

atitudinea generală a organului. 
Lipsiţi dar de aceste elemente, noi nu trebue să desesperăm, căci 

avem la disposiţie un alt semn mult mai preţios de cât crepitaţia: acesta 

este durerea fixă şi situată tot-d'a-una în același punct invariabil. Acesta 
a făcut chiar stabilirea unui aforism în chirurgie și a nume: Ori de 

câte ori vom constata pe traectul unui os o durere vie și localisată 

întrun a nume punct tot-d'a-una invariabil, și când acestă durere nu o 

putem explica nici prin acțiunea directă a unui traumatism sai ori-ce 

altă afecţiune inflamatorie sai organică, fie a periostului sai a osului, 

putem diagnostica că în punctul dureros există o fractură, dacă mai 

ales individul a fost victima unui recent accident. 

Prin urmare în casul de față, când o persână ne spune că a călcat 

în sec, sati a alunecat, ori şi-a sucit piciorul, etc, și dacă noi explorând 

cu multă âtenţiune întregul os peronei, luat de la extremitatea superi- 

ră până la virful maleolei, vom constata tot-d'a-una în același punct o 

durere vie, suntem autorisați a afirma şi susține că în același punct
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osul e fracturat. Bine înţeles, nimic nu ne impedică a reuni pe lângă 
acest semn şi pe cele-lalte pe care le-am arătat la simptomatologie ca 

echimosa, umflătura, deviațiunea piciorului, etc., etc. 

Mai există încă un alt semn de vo importanță extraordinară și care 

ne autorisă a diagnostica fractura virfului saii basei maleolei. Acâsta 
este ceia-ce Nelaton numesce șocul astragalien. Fenomenul se explică 

forte ușor de re-ce, maleola fiind fracturată iar astragalul liber în 
partea sa externă, putem, imprimând piciorului o mișcare bruscă de 

adducţie să isbim fața internă a astragalului de maleola corespondentă. 

când vom obţine un sunet sec numit șoc. 

Am. dis că pentru perceperea acestui fenomen, trebue să impri- 

măm o mișcare bruscă de adducţie şi numai de adducţie, ferindu-ne 

de a executa și o mișcare de torsiune a piciorului, căci atunci mișcarea 
se produce între articulația astragalo-calcaneenă, iar nu între tibia și 

astragal. Se recomandă deci, şi în special Tillaux insistă asupra acestui 
lucru, ca să imobilisăm gamba cu o mână, iar cu cea-laltă să apucăm 

călcâiul. In acestă posiţiune vom imprima o mișcare bruscă de propul- 

siune înăuntru și în afară, iar nu o mișcare de torsiune pe loc. 
Mai avem încă de luat în consideraţie şi deviațiunea, care iarăși 

ne va arăta gradul de fractură a maleolei peroneului, căci în asemenea 

cas, piciorul își părăsesce cu totul direcția normală pe care o are în 

raport cu gamba. Se scie în adevăr că în starea normală, dacă ducem. 

o linie verticală de la marginea internă a rotulei şi o prelungim în jos, 

dinsa va fi tangentă cu marginea internă a primului metatarsien. Şi. 

iarăși, dacă prelungim linia crestei anteridre a tibiei pe picior, dînsa. 

va cădea pe al Il-lea deget al piciorului. Când dară vom constata 

că acestă linie,se dirije către primul deget sai trece chiar la marginea 

sa internă, cu atât vom conchide că piciorul e deviat în afară. Şi din 

contra, când acestă linie se va dirije către al III-IV ori al V-lea deget, 

cu atât deviațiunea piciorului va fi înăuntru. 

Ei bine, din tâte aceste elemente studiate cu atenţiune și dându-le 
valbrea cuvenită, putem în majoritatea casurilor să diagnosticăm o frac- 

tură a peroneului și a ori-căreia din varietățile sale. 

Dar partea cea mai subtilă ce se cere chirurgului, este când cir- 

cumstanţele nu sunt clare. In special, fiind vorba de fractrra exclusivă a 

maleolei, să afirmăm dacă în adevăr ne aflăm în faza unei fracturi sai 

a unei simple entorse tibto-tarstene. 

Sa susținut, şi adesea se întîmplă a se confunda entorsa cu o 
fractură luându-se una drept alta. Casul nu e tocmai ușor, și de aceia 

trebue pusă multă atențiune și un examen minuţios. 
Dar pentru acâsta cred necesar a reaminti disposiţia ligamentelor arti-
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culațici piciorului, pentru a fi în mai bună posițiune a le explora cunoscându-le 
în mod precis direcțiunea lor. De la maleola externă plecă trei ligamente 
cari se distribue la anumite 6se. De la virful maleolei externe fășia ligamen- 
tosă plecă direct vertical în jos pentru a se insera pe faţa externă e 
calcaneului. Acesta formâză ligamentul peroneo-calcaneen. De la mar- 
ginea anteridră a maleolei externe plecă un alt ligament, care se dirije 
în jos și înainte pentru a se fixa la faţa externă a astragalului. Acesta 
este ligamentul peroneo-astragalien anterior. In fine, al III-lea ligament 
plecă de la o excavaţiune aflată pe marginea posteriGră a maleolei pe- 
roneului. Acesta e forte profund situat și forte rezistent. El are o di- 
recţie aprâpe orizontală şi se inseră imediat dedesubtul scripetului 
astragalien, formând ligamentul peroneo- -astragalien posterior. 

Ligamentul lateral intern, care este unic, dar scurt, gros, dens și 
prin urmâre forte puternic, e decomposabil după Tillaux în dou€ stra- 
turi: unul superficial și altul profund. Stratul superficial e compus din 
fibre cari fixate în sus la fața internă a maleolei tibiale radiază din 
acest punct și se inseră: înainte la gâtul astragalului și la scafoid, înapoi 
pe fața internă a astragalului, și direct în jos pe virful micei apofise a 
calcaneului. Stratul profund formeză un ligament interosos între faţa externă 
a maleolei interne și fața corespondentă a feței. interne a astragalului. 

Deci, cunoscând direcțiunea acestor ligamente, vom sci Şi să le ex- 
plorăm în mod metodic, pentru a constata sediul durerei, care fiind în 
legătură cu distensiunea saă ruperea lor, vom conchide la o entorsă a 
articulației tibio-tarsiene externă sai internă. Acestă explorațiune se va 
face cu un singur deget sati cu ciocanul unui plesimetru, ori prin mij- 
locul unui creion. 

Dar în afară de aceste entorse interne Și externe mai putem întilni 
și altele, precum: ruperea ligamentului anular anterior al tarsului. Aci 
durerea va fi forte vie și va avea sediul pe faţa antero-externă a arti- 
culației. Mișcările comunicate sati spontanate, în special extensiunea de- 
getelor, vor fi forte penibile. 

Entorsa medio-tarsienă se va manifesta printr'o tumefacție și du- 
rere, avend sediul pe fața dorsală a piciorului, în dreptul inserțiune 
mușchiului pedios. Rotaţiunea, sati flexiunea segmentului anterior al pi- 
ciorului pe cel posterior, precum și mersul pe un teren inegal, vor de- 
termina penibile suferințe, iar presiunea va provoca maximum de du- 
rere la căți-va milimetri înapoiul tuberculului scafoidien și la dou& cm. 

„aprope înapoiul tuberosităței celui de al V-lea metatarsien; echiinosele 
se arată mai rar. 

In stirșit, în mod general, în entorsa intra-articulară cea mat mică 
mișcare determină o suferință din cele mai vii și care se exagerâză încă
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prin presiunea exercitată in nivelul interliniei, pe când în entorsele peri- 
articulare mișcările ușcre sunt prea puţin durerâse, iar durerea e mai 
ales intensă în lungul tecilor tendin6se. (din Le Dentu). 

lată dar atătea elemente, cari de multe -ori vor permite a recu- 
nosce entorsa şi a nu o confunda cu fractura maleolei peroniere. La 
rig6re confusiunea între aceste dâut afecțiuni nu aduce un prejudicii 
prea mare bolnavului, pe de o parte că mai tot-d'a-una când e fractură 
avem și entorsă, iar pe de alta că și tratamentul e aprâpe acelaș, fie 
că vom usa de masagiii sai de imobilisare. Să ne reamintim însă de 
un precept dat de Despres: individul mai ușor va putea să umble 
avend o fractură a maleolei peroniere, de cât având o entorsă. Aci mer- 
sul e fârte penibil, dacă nu imposibil; pe când adesea vedem individi 
cu maleola ruptă, făcând curse destul de prelungite și în mod destul de 
convenabil. 

Cât privesce diagnosticul complicaţiunilor fracturilor peroneului e 
destul a le reaminti pentru a nu mai fi trebuință să inzistăm asupra lor. 

Prognosticul şi tratamentul. 

Prognosticul fracturilor peroneului e tot-d'a-una serios, din causă 

că mai adesea e însoţit de diverse complicațiuni asupra cărora am in- 
zistat. Dar chiar în afară de aceste complicațiuni, fracturile peroneului 
ai un punct negru, prin faptul că reducerea și coaptarea fragmentelor 

sunt adesea imposibil de obținut. Dar mai cu smă prognosticul este 

serios când fractura ocupând terțul superior, ramura nervului sciatic po- 
pliteii extern e comprimată sati prinsă între fragmente. Faptul acesta pe 
lângă durerile violente ce determină se însoțesce și de paralisia muş- 
chilor extensori ai gambei. 

Zralamentul. Sunt chirurgi între cari Lucas Championitre reco- 
mandă simplul masaj în aceste fracturi, 

Noi însă, căutăm tot-d'a-una a aplica un bandaj gipsat, puind pi- 

ciorul în axa sa normală chiar și atunci când nu putem obţine redu- 
cerea perfectă a fracturei. 

Pentru fractura prin divulsiune, Dupuytren imaginase un aparat, 
care pârtă numele s&ă. EI constă într'o lungă atelă pusă pe un sac plin 
cu tărățe și aședat pe faţa internă a gambei. Prin acesta căuta a aduce o 
deviațiune a piciorului înăuntru cu scop de a exercita o presiune pe 
maleola externă împingendu-o înăuntru spre a degaja fragmentul 
inferior lipit de tibia şi a-l pune în contact cu cel superior. Fig. 185 
arată aparatul lui Dupuytren. Dar acest aparat nu se mai întrebuințeză,
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înlocuindu-se d'a dreptul printr'un aparat gipsat, după-ce pe cât posibil 
în mod prealabil am redus fractura. | 

Cât privesce tratamentul complicaţiunilor ne vom conforma după 
circumstanțe. Ei am tratat o fractură bimaleolară însoţită de fractura 
transversală a platoului tibial cu cel mai deplin succes prin aplicarea 
unui bandaj gipsat, piciorul fiind pus în unghii perfect de drept cu 

  

Fig. 185. Aparatul lui Dupuytren aplicat pentru fractura extremităței inferidre 
a piciorului. Atela e fixată pe faţa internă a gambei şi piciorului, deviația acestuia 
fiind în afară. In caz când deviația ar fi înăuntru, atela se va aplica pe faţa externă. 

gamba. Casul e destul de cunoscut făcând chiar mult sgomot in oraş. 
Este vorba de d-rul Steiner, care ast-fel tratat, la ridicarea bandajului” 
după şese s&ptămâni, consolidarea era perfectă. Astă-di face curse forte 
lungi fără a avea trebuință nică chiar de sprijinul unui baston. În casur 
de plăşi penetrante vom reduce fragmentele, le vom coapta în mod 
direct sau prin sutura. Dacă reducerea nu se pote obţine vom practica 
rezecția. 

Există încă o varietate curi6să de traumatism al piciorului, care constă 
în eşirea cu desăvirşire afară a extremităţei inferidre a peroneului fără fractură. 
Ast-fel am avut un cas lao femee relativ bătrână, de 50 ani, din strada 
Plantelor, care în urma unei căderi și-a produs acestă leziune. Chemat 
fiind, am spălat mai întâiă plaga cu sublimat, am redus osul și după 
ce am închis plaga prin câte-va puncte de sutură, am aplicat un bandaj 
de gips punend piciorul în perfect unghii drept, fiind azistat de internii 
serviciului și de dr. Pompiliă, pe atunci medicul mei secundar. De 
sigur, dacă vom avea a face cu complicaţiuni de compresiune sait stran- 
gularea rămurei sciaticului popliteă extern vom. fi pote siliți a întreprinde 
o operație specială al cărui scop e lesne de prevădut. 

Dar în ori-ce alte casuri, ori care ar fi complicațiunea fracturei, 
noi vom căuta a conserva membrul având destule mijloce antiseptice. 
Și numai atunci când am constata o compromitere a membrului, fie 
prin sdrobiri multiple os6se și mai ales începutul unei gangrene ori a 
unci septicemii, putem procede la amputația membrului. 

Pentru a termina cu peroneul, socotim că e suficient a menţiona



posibilitatea de luxaţiuni ale acestui os, fie a extremităţei sale superi- 

cre ori inferidre. Noi nu înzistăm, căci casurile sunt așa de rari în căt 

constitue adevărate curiozități. Luxaţia extremităţei superidre ar proveni 

dintr'o contracție violentă a bicepsului, când epifisa peroneală pste fi 

dislocată înainte saii înapoi. Aceia a extremităței inferidre, mai mult de 

causă directă, nu se pâte produce de cât prin ruperea ligamentelor 

tibio-peroneale inferire. Aceste luxaţii se vor recunâsce prin presența 

extremităților os6se ce şi-aii părăsit locul normal. Vom căuta în același 

timp a examina cu multă atențiune spre a nu fi confundate cu frac- 

turile lor, precum de multe ori sa întâmplat. 

CHESTIONAR. 

Fracturile gambei. Definiţie. Cause. Fracturi directe şi indirecte. 

Mecanism. Fracturi prin flexiune exagerată pe un punct de sprijin şi 

fracturi prin flexiunea liberă fără punct de sprijin. Diviziunea în frac- 

tnri a extremităţei superidre, medie şi inferidre, Varietăţi: transversale, 

oblice şi în V. Mecanism. Teoria lui Gosselin și Tillaux. Exemple. Ca- 

sul autorului. . . . „ Pag. 469-416 

Simptome. Fracturi simple, complicate şi cu “ complicațiuni. Du- 

rerea, deformația, impotenţa funcţională şi crepitarea. Caractere. Ex- 

cepţiuni Exemple. . . . . . » 471-482 

Ha Diagnosticul. Importanța cchimosei : şi a durereă fixe. Caactere. 

Punctele principale ce trebuesc stabilite în diagnostic. Prognosticul. In- 

tărdieri și lipsă de consolidare. Mârtea subită. Mecanismul. Edemul şi 

emfisemul membrului. . . . . pa aa 482-485 

Tratamentul. Opinia şi conduita autorului. Arata lui Malgaigne 

şi Benjamin Anger. Tratamentul complicaţiilor. . . . > 485-489 

Fractura peroneului. Consideraţiuni generale asupra rolului acestui 

os. Fracturi directe și indirecte. Cause. Mecanism. Istorie. Hippocrate. 

IL. L. Petit. David (Bassyle). Pouteau. Boyer. Dupuytren. Maisonneuve 

şi Tillaux. Fracturi prin smulgere, divulsie şi diastasă. Opinia autoru- 

lui. Fractura lui Hergott. Fractura lui Pott. Fractura lui Leroy. Carac- 

tere. Simptome. Semnele patognomonice. Diagnosticul diferenţial într'o 

fractură a extremităței inferidre a peroneului şi entorsa piciorului. De- 

scrierea entorsci. Prognostic și tratament. Diferite considerațiuni . .  » 489-507



CAP. VI. 

Bolele genunchiului. 

Regiunea genuchiului coprinde tâte părțile moi și os6se aflate între două linii circulare : una SsuperiGră trecând cu dou& laturi de deget d'asupra rotulei și alta inferidră trecând prin nivelul tuberosităţei ante- 
ridre a tibiei. 

Deși după acestă definițiune ar trebui să studiem fracturile extremităței superidre ale tibiei și inferidre ale femurului, ca făcând parte din genuchiiă totuși credem că e mai util a nu scinda fracturile temurului precum n'am făcut nici cu acelea ale gambei. Remâne însă înțeles că, dacă ni S'ar da chestiunea de a descri bâlele genuchiului, vom fi obligați a 
vorbi și de aceste fracturi, precum și de tote leziunile os6se a acestor 
extremități atât inflamatorii cât Şi neoplasice, (osteo-mielita. sarcomul, 
exostosa, etc., etc.). 

Pentru moment însă, vom studia numai bâlele părților moi ale 
articulației genuchiului, cele-Lalte fiind deja tratate. 

Tot în regiunea genuchiului intră şi scobitura sait fosa poplitee ce represintă o excavaţiune aşedată înapoiul genuchiului. Aci se găsesc 
cele mai mari trunchiuri vasculare și nervâse. Acâstă fosă poplitee find 
de o mare importanță în clinică, trebue bine cunoscută. Dinsa trece în 
sus de regiunea genuchiului, căci se întinde pe femur cu patru laturi 
de deget d'asupra condililor. In jos însă e mai mică, căci ocupă prea 
puţin din fața posteridră a tibiei. Regiunea poplitee are un perete an- 
terior format de fețele posterisre ale femurului și tibiei, de ligamentul posterior al articulației genuchiului și de mușchiul popliteă. Peretele 
posterior e format de tegumentul extern care plâcă ca o punte de la 
o margine la alta. Indoitura pulpei (plie du jaret) numită ast-fel din causa 
plicei sai îndoiturei pielei când gamba se flexeză pe câpsă, aparține acestei regiuni. Pereţii laterali, pe lângă porțiunile os6se oferite de femur și tibia 
sunt representați mat ales prin mușchi. Peretele extern e format în sus de biceps și gemenul extern în jos, iar peretele intern de semi-mem- 
branosul, semi-tendinosul, dreptul intern și cuturierul în sus, iar în jos 
de gemenul intern.
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$ I. Traumatismele genunchiului. 

Sunt destul de frecuente și în același timp forte seridse din mai 

multe puncte de vedere. Intro cădere directă pe genuchiii, pielea ce 

acopere regiunea fiind. forte subţire, se pâte rupe cu cea mai mare în- 
lesnire, fiind prinsă între dou& rezistențe: corpul contondent și rotula. 

Traumatismele genuchiului pot fi representate prin diferite leziuni 

ce 'vor fi în raport cu natura corpului vulnerant. Ast-fel vom avea con- 

tusiuni. simple, plăgi contuse, prin instrument înțepător, tăetor, prin armă 

de foc şi chiar sdrobiri întinse, ca în casul căderei unui corp greii sait 
trecerea unei râte de trăsură, etc., etc. Tâte aceste plăgi, se împart 
în două mari categorii: în penetrante şi nepenetrante, după cum plaga 

comunică sai nu cu interiorul articulației. 
La rândul lor fie-care din aceste categoiii pot fi însoţite de dife- 

rite complicaţiuni. Ast-fel o plagă de și simplă şi nepenetrantă pste. fi 
însoțită de complicaţiuni, ca epanșamente mari de sânge, fragmente 
os6se, ruperi de tendâne, etc., precum iarăși o plagă deja penetrantă 

pâte avea aceleași complicaţiuni plus presenţa de corpi străini și infec- 

tarea plăgei prin diferiți agenţi intecțioși. 

Studiul particular al fie-căreia din aceste leziuni nu e necesar a 

se face, căci nu oferă nimic de special în afară de cele ce pe larg am 

arătat și am descris cu tâte detaliile în Vol. 1 la Capitolul traumatisme. 

In plăgile genunchiului, chestiunea esenţială este a recundsce când 
leziunea e penetrantă- sati nepenetrantă. Semnul decisiv al plăgilor pene- 
trante îl avem când vom constata eșirea de sinovie prin acestă plagă. 
In casul acesta nu mai este și nu mai pâte exista cea mai mică îndo- 
ială. Dacă însă plaga e strîmtă, sinudsă și orificiul extern aședat pe un 
punct depărtat de genuchiii, atunci putem fi la 6re-care îndoială. 

Tot acelaș lucru vom dice chiar dacă plaga sar găsi în jurul ar 

ticulației, dar d'asupra rotulei. Aci aflându-se fundul de sac subtricipi 

tal, lichidul eșit prin orificiul plăgei sar putea lua drept sinovie, pe când 
în realitate ar fi de altă natură. Sub nici un cuvint nu este permis a- 
recurge la diferite exploraţiuni cu stiletul saii sonda canelată, pentru a- 
ne convinge dacă plaga este sai nu penetrantă. Motivul este că în afară 
de posibilitatea de a infecta plaga prin aceste exploraţiuni, avem tâtă 
șansa ca o plagă simplă să o transformămîn plagă penetrantă, lucru ce 
trebue cu totul evitat. 

Importanța tutulor traumatismelor genuchiului constă, că astădi nu 
numai plăgile penetrante, dar și chiar complicațiunile lor, ca revărsări 
de sânge în articulație (emartrosă), fracturi, corpi străini, sdrobiri, etc.,
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pot fi tratate cu o înlesnire fârte mare, scăpând aprâpe la sigur inte- 
gritatea membrului. In adever, înaintea peri6dei antiseptice, adesea-ori 
o plagă neînsemnată era urmată de sacrificarea membrului, în vederea 
complicațiunilor grave ce se puteai ivi. Se stabilise chiar ca axiomă, 
că tratamentul cel mai sigur și radical al traumatismelor genuchiului, 
era să se facă amputaţia câpsei mai nainte chiar de isbucnirea feno- 
inenelor inflamatorii. Cu alte cuvinte, se recomanda amputația primitivă 
da dreptul, iar nu cel puţin pe cea secundară. 

Astădi lucrurile sai schimbat cu desăvirșire, căci prin mijl6- 
cele antiseptice de cari dispunem, putem cu siguranță să păstrăm mem- 
brul afectat, recurgend d'a dreptul la deschiderea articulației, spălarea 
sa antiseptică, extragerea corpilor străini, regularea suprafeţelor fractu- 
rate, etc., etc. După acesta membrul fiind pus în posițiunea normală şi 
fixat printr'un bandaj gipsat, va avea tâte condițiunile pentru reconstitui- 
rea sa. Dar chiar și în casuri desesperate, chirurgia modernă încă res- 
pinge amputația câpsei, recomandând a se face resecția genuchiului, 
care tocmai în traumatisme dă resultate mult mai frumâse de cât ace- 
lea cari se fac contra tumorilor albe. 

Cât privesce traumatismele și în special plăgile fosei poplitee, aces- 
tea sunt de un prognostic pâte și mai grav ca ale genuchiului propriit 
dis, din causa posibilităței de a se răni artera, vena, sai nervul sciatic, 
despre a căror consecințe grave credem de prisos a insista. 

Plăgile arterei și venei poplitee în afară de circumstanţele ordinare, 
ca lovituri de sabie, florete, armă de foc, cuţit, etc., se pot observa și 
în urma unor intervențiuni chirurgicale. Extirparea unei tumori, în spe- 
cial sarcomatâse, extirpare de cicatrice viţi6se, etc., sunt exemple cari 
ai produs rănirea acestor vase. Operația de genuchiă valg a dat și 
ea o asemenea complicație, precum s'a întîmplat întrun cas lui Mac 
Gill (1884). 

Artera fiind aședată în ultimul plan, e cea mai profundă. Dinsa deci 
scapă de a fi rănită în extirparea tumorilor, sai a unor cicatrice vițiâse. 
Se citeză chiar casuri de lovituri prin bucăţi de obus, cari ai străbă- 
tut regiunea poplitee în tâtă grosimea sa, fără să fi lezat vasele. Din 
contra, în sdrobiriie extremităței inferidre a femurului, în trecerea unei 
rote pe genuchiii, în luxaţiile genuchiului, în operaţiunile de osteotomie, 
etc., agentul lucrând de dinainte înapoi, atacă mai ușor artera, căci ea 
e prima ce se întâlnesce, precum e nervul sciatic care e primul ce se ră- 
nesce, când agentul. atacă fosa poplitee de dinapoi înainte. O altă par- 
ticularitate a acestor emoragii este, că sângele revărsându-se printre țe- 
suturi, tumora sanguină ce se formeză e forte mult comprimată între schelet 
şi aponevrosa gambieră. De aci resultă că regiunea devine convexă, iar
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tumora comprimând organele din tâte părțile, determină dureri violente 

şi chiar sfacelul membrului, prin împedicarea restabilirei circulației cola- 

terale. Dar artera și vena poplitee se mai pot rupe şi în urma unor lesiuni 

traumatice sub-cutanate, adică fără a exista la exterior nici o soluție de 

continuitate. Și acesta se întimplă în extensiunea forțată a membrului, 

în îndreptarea bruscă a unei anchilose a genuchiului, etc. Ast-fel e casul 

citat de Dupuytren, Boyer, Tenner și Billroth de ruperea popliteei, în 

urma extensiunei brusce a genuchiului. Hogdson citeză observația unui 

om de 37 ani torte viguros, care a căpătat un anevrism poplitei, fă- 

când un sforț violent în momentul unei sărituri. 

Simptomele acestor leziuni sunt comune cu acelea ale emoragii- 

lor în genere. Vom explora pulsaţiile pedi6sei și tibialei posteriore, a. 

căror perceptibilitate sai absență ne va indica secțiunea complectă sait 

incomplectă a arterei. Ne vom da sema de temperatura locală, de pre- 

sența unor pulsații în tumoră, sait audirea unor sgomote de suflu, pentru 

a sci dacă masa sanguină comunică sati nu cu artera deschisă. Şi 

cu modul acesta diagnosticul se va stabili, iar prognosticul se va pre- 

vedea. 
Tratamentul. Aci ca şi la genuchii ne vom conduce după circum- 

stanțe. Plăgile simple vor fi bine pansate cu soluțiuni antiseptice, 
putând chiar aplica câte-va puncte de sutură asupra părților moi, pen- 

tru a obţine reunirea primitivă. Nu va fi însă tot ast-fel contra compli- 

eaţiilor, căci dacă ne e permis a fi în expectaţie, fiind vorba de pre- 

zența unui corp străin, nu va fi tot ast-fel cu privire la o emoragie 

serisă, Aci putem după casuri să procedăm, fie la compresiunea di- 

rectă saii la distanță, fie la legarea arterei în plagă or pe un punct al 

câpsei, în general în canalul lui Hunter, sai chiar la partea sa de mijloc. 

Pentru secțiunile nevrâse vom procede imediat la sutură, după diferitele 

procedee ce am descris în vol..Il. 1) 

In afară de aceste leziuni ce am enumerăt ca fiind consecința 

traumatismelor genuchiului, mai avem încă aparițiunea de largi echimose, 

precum și de epanșamente sanguine, nu numai în cavitatea articulară, 

unde constitue emartrosa, dar chiar în numerâsele burse serâse ce există 

în acâstă regiune. 

De şi vom reveni asupra afecţiunilor burselor serbse, prin antici- 

paţie însă vom reaminti existența unei burse ser6se prerotuliene, alta 

sub ligamentul rotulien, a labei-gâștei, a bicepsului, semimembranosului 

şi tricepsului. - 

| In urma unor traumatisme directe sai indirecte, aceste burse se 

  

1) Vol. II, pag. 461—466.
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pot umple de o revărsare. de sânge. Mai mult, Malgaigne a -arătat- un epanșament sanguin forte profund şi anume între fața” anteridră a fe- murului și sinoviala. Velpeau a descris un alt epanșament sanguin pe care lam putea numi în formă. de potcovă, căci se întinde de la fața internă la cea externă a genuchiului, 'trecend pe d'inaintea ligamentului rotulien. 

Prognosticul acestei afecțiuni e mai tot-d'a-una serios, căci dacă epanșamentul se pâte resorbi une-ori, alte dăți însă pâte fi punctul de plecare al unei artrite uscate saă tumoră albă, după cum individul va A reumatic saă tuberculos. Consecințele vor fi aceleași ca și în plăgile tă- iate, prin sdrobire or armă de foc, etc. 
Tratamentul diferă după leziuni. In casuri de epanșamente trebue stabilit diagnosticul, dacă e vorba de acumulare sanguină or serâsă. Se 

scie că apatițiunea bruscă a tumorei imediat după accident, arată colec- 
ție sanguină, pe când în casul contrarii, o colecție ser6să. Afară de 
acesta, în tumora sanguină vom avea crepitațiunea specifică, ruperea 
coagulilor la palpaţie (crepitația parșeminată a lui Velpeau), semn ce 
nu se găsesce în colecţiile serâse. Vom căuta iarăși a ne convinge dacă 
da, saii nu, colecţia ce ni se presintă comunică cu sinoviala articulară. 
In ori-ce caz, intervenţia primitivă chirurgicală nu va fi aplicată de cât 
în casuri excepţionale, căci adesea un coagul sanguin astupă orificiul 
de comunicare între o bursă serâsă periarticulară (a tricepsului) Și Sino- 
viala genuchiului, așa că evacuând punga, distrugem astupușul și prin 
el în mod indirect deschidem articulaţia. De aceia e mai de preferat a 
face da drept artrotomia, precum recomandă Duplay, de cât a recurge 
la puncții, căci cel puţin putem ridica toți coagulii și spăla bine arti- 
culația. In cele-l'alte casuri, o imobilitate și ușdră compresie, iar mai 
târdi un masagiii moderat, aduce cele mai mari folâse bolnavului, fa- vorisând resorbția lichidelor extravasate. 

$ II. Afecţiunile inflamatorii ale genunchiului. 

Cea mai comună din aceste inflamaţiuni este aceia ce își are se- 
diul în punga saii bursa serâsă prerotulienă. Acestă bursă se numesce 
ast-fel din causă că se găsesce direct aplicată pe fața anteridră a ro- 
tulei.. Dinsa este acoperită de aponevrosa câpsei, care lăsându-se în jos 
pentru a acoperi tâtă regiunea genuchiului, trece și peste acestă bursă 
serosă, ceia-ce face. că dinsa nu este situată imediat sub piele după 
cum ai credut unii. Bursa prerotulienă este o pungă serdsă închisă din 
tote părţile cu o singurâ cavitate și ocupând cele două terțuri interidre
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a feței anteridre a rotulei, fiind mai mult apropiată de marginea internă de cât de cea externă. | 
Acâstă pungă ser6să pote fi sediul unei inflamaţiuni cronice sait: acute. Individii cari ati profesiunea de a sta prea mult în genuchi, pot da nascere unei acumulațiuni de serositate în acestă pungă, al cărui 

volum crescând încet Și treptat constitue zgroma cronică. 
La început, leziunea constă într'o simplă acumulare de lichid seros; mai târdiii însă pereţii se îngrâșă forte mult şi pot deveni sediul de deposite calcare, mergend chiar până a forma o adevărată placă de 

piatră ce ocupă tâtă cavitatea pungei. Personal am observat un cas forte remarcabil. Este vorba de un călugăr care își determinase prin desele și prelungitele mătanii şi şederi în genuchi, o desvoltare atât de mare a acestei burse că apropia volumul a doui pumni. Pereţii eraă ex- cesiv de îngroșați și oferea tâte caracterele unei tumori quasi solidă. 
Tratamentul a constat în extirparea totală a acestei igrome, care de alt-fel s'a vindecat cu cea mai mare ușurință tără să fi fost atinsă arti- 
culația puindu-se în evidență rotula. 

In cele-lalte casuri mai simple și anume când nu e vorba de cât de o acumulare de serositate fără ca pereţii să fie îngroșați, putem re- 
curge la evacuarea pungei prin puncțiune, urmată apoi de spălături an- tiseptice cu sublimat sai cu alcool. Injecţiunile cu tinctură de iod tre- 
buesc evitate din causa violentelor dureri ce producem, precum ȘI po- sibilitatea desvoltărei unei inflamaţiuni vii ce pâte degenera într'un 
flegmon. 

Pentru cunoscințe mai detaliate a acestei igrome, trimitem pe ci- titori la Vol. II unde chestiunea e pe larg tratată. 1) 

Igroma acută sai abcesul bursei prerotuliene. 

Aplicarea directă a unei traume, pote da nascere unei igrome a- 
cute. Dacă prealabil a existat o igromă cât de mică, punga în acest 
cas se pâte rupe. Atunci lichidul se varsă în părțile din prejur, iar bu- zunarul brusc violentat, dă nascere unej inflamaţiuni acute, mai ales dacă concomitent s'a produs şi o plagă a genuchiului. 

Alte dăți acestă bursită acută îşi are punctul de plecare în urma 
unei neînsemnate excoriațiuni, care prin calea limfatică, inflamaţiunea 
se pâte propaga nu numai în jurul articulației, dar chiar până în interi- 
orul acestei pungi. 

Am avut în serviciul meă o servitâre care spălând scânduri în 

1). Vol. II, pag. 369—376. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgieal5, 33
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genuchi, și-a produs o excoriațiune forte mică în dreptul rotulei, dar 

care nu a determinat mai puţin o limfangită şi un flegmon, ce se întin- 

sese până la jumătatea c6psei. | 

Şi în adevăr, gravitatea acestei inflamațiuni acute saă mai bine dis 

a abceselor prerotuliene, nu constă atât în producțiunea puroiului în 

pungă, cât în faptul că dinsa fie în urma ruperei pereților pungei sait 

pe calea de continuitate, se pote întinde pe teritorii mult mai depăr- 

tate de locul primitiv. 

Am arătat că acâstă pungă e acoperită de aponevrosa câpsei; sub 

dinsa însă aflându-se un țesut celulo-gresos forte lax, inflamația are cea 

mai bună ocasiune de a se întinde repede. Ea înconjoră din tote păr- 

ţile articulațiunea genuchiului, și pote să coprindă și regiunea poplitee 
întindendu-se chiar și pe câpsă. Ajunsă în acâstă stare, abcesul bursei 

pierotuliene se transformă întrun adevărat flegmon peri-articular. Și 

dacă din nenorocire individul va fi coprins de o diatesă, în special dia 

betică ori alcoolică, lesne putem deduce funestele sale consecințe. 

Prognosticul deci al unui abces prerotulien pote deveni f6rte se- 

rios. În majoritatea casurilor însă, dinsul rămânând limitat, formeză o 

afecţiune benignă. Dar și în casul când acest abces se transformă în- 

trun flegmon peri-articular, el încă își conservă benignitatea, dacă indi- 

vidul e de o constituție bună. Căci cu tâtă forma îngrijitâre ce ne pro- 
> 

cură, determinând o umflătură și roșață în întrega articulație a genu- 

chiului, totuși articulația nu se atacă, de re-ce acestă bursă sersă 

mare absolut nici-o comunicare cu articulaţia genuchiului. 
Diagnosticul în general e ușor, mai ales când abcesul e limitat. 

E destul a constata o tumoră fluctuentă, cu tegumentele roșii și 

temperatura locală ridicată, pentru a susține că acâstă tumoră situată 

pe faţa anteridră a rotulei și dirijată mai muit către marginea sa externă, 

nu pste fi de cât un abces prerotulien. 

Iar când lucrul a ajuns în stare de flegmon peri-articular, s'ar putea 

impune drept o artrită acută a genuchiului. Insă printr'un examen mi- 

nuțios, nu vom întârdia a constata că mișcările articulare, de și pote 

puțin limitate, totuși le obținem fără dureri; ceia-ce nar fi cu putință 

în casul unei artrite acute. 

Tratamentul constă la început în aplicare de pansament umed an- 

tiseptic ; iar când abcesul deja s'a format, nu ne rămâne de cât a-l des- 

chide după tâte regulele clasice.



Artritele genuchiului — gonită după Germani. 

Astă-di proprii vorbind, tâte inflamațiunile articulaţiilor se con- 

sideră ca specifice, ca infecţidse, căci tâte sunt secundare, resultând 

dintro infecţiune prealabilă a organismului. Singură artrita traumatică 
âr da loc la discuţiune, ca nerecunoscând un agent specific. Este ade- 

vă&rat că în urma unei contusiuni aplicată pe articulație, acesta se pote 

inflama. Dar după cunoscințele moderne, inflamaţia, în afară de intervenirea 
microbilor neputând exista, artrita traumatică la rigâre intră şi ea tot 

în categoria celor specifice. Și drept probă avem că nu toți individii 

cari sufere un traumatism pe genuchiă capătă artrită: la unii totul se 

reduce la o simplă durere mai mult sati mai puţin vie, dar în ori-ce 

cas trecătâre ; pe când la alții durerea persistă, articulația treptat e 

prinsă, până când în mod îinsidios, individul se vede copleșit de o ar- 

trită de care numai pâte scăpa. Mai mult de cât atât, acestă artrită 

traumatică nu îmbracă nici-o-dată aceleași caractere, ci se manifestă în 

mod cu totul diferit, stând în absolută legătură cu diatesa sat! bâlele 

constituționale ale individului. O aceiași causă pâte fi urmată de o ar- 

trită cu epanșament, de o artrită cu tendința la anchilosă, sai de o ar- 

trită supurativă, după c cum individul va fi fost artritic, reumatic, ori tu- 

berculos. 

Conclusiunea deci este că un individ închipuit perfect sănătos, nu 

are dreptul a căpăta o artrită în urma unui traumatism. 

Şi chiar acolo unde fenomenul se observă, încă trebue să admitem 

presența unor germeni de o epocă uitată, cari Și-au redeșteptat existența 

și au putut ast-fel determina inflamația articulației. Acesta este ceia-ce 

în patologie se numesce zzc7obism latent. 

Ori-cum ar fi însă, usul a făcut să se conserve încă numele de 

artrită traumatică simplă, fără intervențiunea nici-unui: microb - patogen. 

În acest cas, afecțiunea e fârte limitată şi nu se manifestă de cât printr'o 

ușcră durere, mai ales în partea internă a articulației, prin lipsa ori- 

cărui epanșament sai cel mult a unei cantități abia apreciabilă. 

Regiunea nu e însoțită de nici-un fenomen inflamator; totuși dacă 

aplicăm mâna pe articulație și imprimăm ușdre mișcări” membrului, a- 

cestea se însoțesc de Gre-care dureri și în plus de o crepitaţiune fină. 

Acesta pâte proveni sait din bursa serâsă prerotulienă sai din descua- 

marea stratului de. celule epiteliale a membranei sinoviale, în “urma că- 

reia se produc aceste frecări. -- e 

Alte dăți, dacă violența a fost mai puternică, putem observa feno- 

mene de artrită sub-âcută, caracterisată prin'o acumilaţiune destul de
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pronunţată de sinovie în cavitatea articulară. Dar și aci, dacă nici-un alt 

factor patogen nu intervine, artrita nu trece în stare acută, iar lichidul 

se resârbe în mod spontanat. Tot în urma unui traumatism puternic, 

putem constata o revărsare mare de sânge, care umple în mod com- 

plect întrega cavitate articulară, formând ceia-ce se numesce emartrosă. 

Caracteristica sa este că apare imediat după accident, determinând o 
tumefacție bruscă a articulațiunei. Acesta o deosebesce de epanșamen- 

tul seros, care apare treptat, şi în ori-ce cas după un Gre-care timp de 

la accident. 

lată în câte-va linii ce trebue să înțelegem printr'o artrită trau- 

matică. 

Cu tâtă benignitatea sa însă, noi nu vom pierde din vedere con- 

siderațiunile expuse! mai sus. Nefiind siguri de starea diatesică sub 

influența căreia sar găsi individul, acestă artrită traumatică sub-acută 

pâte să fie punctul de plecare al desvoltărei unor afecțiuni de o gra- 

vitate excepțională, mai ales dacă individul posedă întrînsul germenul 

tuberculosei. 

In adevăr, experiențele memorabile ale lui Max Schiiler, cari at 

rămas clasise, demonstră până la evidenţă rolul traumatismelor în des- 

voltarea tuberculosei. Acest autor, înjectând materii tuberculose în tra- 

chea animalelor și aplicând apoi o lovitură pe genuchiă, a produs o 

inflamație în acâstă articulație. Prin examenele microscopice şi bac- 

teorologice s'a probat că era vorba de o artrită tubercul6să. Deci vom 

fi fârte severi cu artrita traumatică. Vom pune bolnavul într'un repaus ab- 

solut, iar membrul într'o imobilisare totală și prelungită. Numai ast-fel 

vom putea preveni isbucnirea unei tuberculose, apariția unei osteite de 

crescere, anchilosa vițisă a genuchiului, idartrosa, supurațiunile, etc., 

etc. complicațiuni unele mai grave de cât altele. 

Nu vom permite deci individului sub nici-un cuvînt a începe să 

umble cât timp va avea durere în genuchii și pe cât timp va exista 

cel mai mic epanșament în articulație. O asemenea neglijenţă pote 

fi punctul de plecare al unei artrite cronice, a unei îngroșări a mem- 

branei sinoviale, a desvoltărei de fongosități, sai a unei idartrose per- 

manente, tâte leziuni contra cărora nu vom putea lupta de cât prin 

întreprinderi de operaţiuni seriose. 

| La început noi ne vom face datoria a pune pe bolnav în repaos, 

a imobilisa membrul și a căuta prin compresiuni și diferite alte medi- 

camente resolutive, fie topice ori generale a suprima cel mai mic pro- 

ces inflamator și a obține resoluția complectă a ori-cărui epanșament 

fie cât de mic. 

In casuri de emartrosă vom avea aceiași conduită; şi numai când
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circumstanţele ne vor forța, ne vom decide a recurge la artrotomie 

pentru a goli articulaţia fie de o cantitate prea mare de sânge, de si- 
novie, ori de puroiil. 

După-ce am terminat cu artrita traumatică sub-acută, pe care încă 

odată numai din complesență o putem considera ca bâlă simplă, acum 

trebue să studiem cele-'alte feluri de artrite, "asupra cărora nu pâte 

exista nici cea mai mică îndoială de specificitatea lor. Ceia-ce vom 

spune despre artrita genuchiului se aplică la tâte cele-lalte articulații. 

Genuchiul însă luându-se ca tip și obiect de studiii al artritelor speci- 

fice, fie din causa marei sale suprafețe articulare, fie că e mai ușor 

expusă la traumatisme, fie că suportă greutatea corpului, etc. Noi vom 

urma aceiași conduită ca a tutulor autorilor însistând mai mult asupra 

acestei articulaţiuni. Pe cele-lalte ne vom mărgini a le menționa numa 

după importanța și rolul lor. 

Dar din aceste artrite specifice, nu vom insista de cât asupra 

avtritei tuberculăse numită încă și Zumora albă. Dinsa este cea mai 

importantă şi cea mai frecuentă leziune ce se întâlnesce în domeniul 

chirurgical. Dar mai întâi, să ne oprim puţin asupra: arfrifelor conse- 

cutive febrelor eruptive, inloxicațiunilor generale și septicemiilor. Proprii 

dis, 'aceste artrite aparțin domeniului medicinei, așa că dacă noi le 

menționăm este mai mult pentru a fi preveniți, cuvint pentru care 

nici nu vom insista mult asupra lor. 

Aceste artrite pot lua două forme deosebite: unele caracteristice 

numai printun simplu epanșament în totul analog cu cele ce se ob- 

servă în reumatisme. Ele se numesc artropatii simple. Ast-fel la înce- 

putul periâdei de invasie a variolei, scarlatinei. și rugeolei, se observă 

nisce asemenea atacuri în una sai mai mai multe articulații. Atacul 

acesta schimbând de loc, adică mutându-se de la o articulație la alta, 

a făcut pe mulți autori să considere faptul ca o simplă coincidență de 

apariţiunea reumatismului în cursul febrelor eruptive. Cu atât mai mult 

lucrul ar părea just, că asemenea artrită dispare forte repede, fără să 

lase nici o urmă după dinsa. 

A doua formă de artrite sunt mult mai grave, de ore-ce epanșa- 

mentul articular nu numai că cresce din ce în ce şi are tendință a se 

stabili întro anumită articulație, dar are multă tendință a intra în su- 

puraţie. Ele se observă în peri6da de supurație a erupțiunei variolice, 

în formele grave de scarlatină, şi se consideră în general ca prodro- 

mul unei terminaţiuni fatale, de 6re-ce sunt resultatul unei adevărate 

septicemii. 

Casul cel mai ușor, dacă şi acesta uşor pâte fi, este când artrita 

se transformă în tumoră albă.
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Se susține în adevăr că tâte febrele eruptive, aducând o debili- 
tate generală a organismului, procură bacilului tuberculosei ocasiunea 

favorabilă de a se desvolta în articulaţii. ȘI clinica pare că este în fa 

vorul acestei opiniuni, căci mai tot-d'a-una cercetând antecedentele bol- 

navilor atinși de tumori albe ale genuchiului, saii coxalgie, ne arată că 
prealabil ai fost atinși de forme grave de febre eruptive. Disenteria ca 

și febra tifoidă, se pote complica nu numai de artrite supurate, dar şi de 

sinovite purulente a tecilor tendinâse, de periostite, etc., etc. Se admite 

că în disenterie, artrita, al cărui sedii de predilecțiune e genuchiul, 

forte rar supureză. Dînsa se caracterisă mai mult printrun epanșament 

mare de sinovie, luând forma unei idartrose. 'Trousseau a arătat un cas, 

unde lichidul era atât de abondent, că sinoviala s'a rupt sub presiunea sa. 

Mai avem în fine artrite supurate ce apar în urma erisipelului şi 
a piemiei, dar acesta fiind ultimul semn al septicemiei ajunsă în cel 

din urmă grad, nu vom insista mai mult, fiind pe larg descrisă în vol. 
Î, la capitolele respective. 

Artrita sifilitică. 

Acestă afecțiune numită încă și artropatie sifililitică, artrosifilosă, 

osteo-artropatie sifilitică, formeză o chestiune de actualitate, de și drept 

vorbind, dinsa a fost menționată deja din timpul lui Fracostor. 

Primul autor care a afirmat în mod clar acțiunea sifilisului asupra 
articulaţiilor este Babington, comentatorul operilor lui Hunter. Iată expre- 

siunile proprii ale acestui autor, pe cari le reproducem din al III-lea volum 

de chirurgie: Sifilisul constituțional pâte să devie articular în două peridde 

diferite. Sunt casuri unde inflamaţia sinovialei articulcţiilor coincide cu 
simptomele secundare neîndoigse ale sifilisului. Inflamaţia sinovialei este 

acută, însoțită de durere, tensiune și roșiață superficială. Aceiași afec- 

țiune se observă și în casuri de cachexie generală. | 
De atunci o mulțime de alți autori ati arătat pe rînd diferite le- 

ziuni articulare, ce coincidiaii cu manifestări sifilitice recente sait vechi, 

de a căror natură specifică nimeni nu putea să aibă cea mai mică în- 

doială. 

Acţiunea, sifilisului asupra articulaţiilor se manifestă sub trei forme 

deosebite: a7zralgii, idartrose şi osteoartrită propri disă. Primele dou 

forme sunt sub dependinţa sifilisului secundar, iar ultima sub a celui 
terțiar. 

Tâte aceste forme se pot localisa indiferent în or-ce articulațiune 

mare sai mică. Sediul însă de predilecțiune îl ocupă genuchiul, iar
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după dinsul cotul, umărul, articulația. câpsei, a piciorului, sterno-clavi- 

culară, etc. 

Artralgiile sifilitice, de și după unii sunt efectul unor leziuni pro- 

funde, situate in 6sele circumvecine, în periost sai părțile moi, totuși 

pare a avea o existență proprie. Sa observat în adevăr că aceste ar- 

tralgii apar înaintea roseolei concomitente cu şancărul îndurat. In casul 

acesta, artralgia formeză o afecțiune primitivă în tocmai ca şi febra si- 

filitică, anunțând invaziunea infecțiunei asupra organismului. 

Cu tâte acestea, autorii sunt de acord a admite, că pe lângă aceste 

artralgii precoce, cari de alt-fsl sunt forte rară, mai există artralgii tar- 

dive, sati simptomatice, ce formâză prodromul unor leziuni osose me- 

dulare a epifizelor, sai mai ales a diafizelor, periostului, etc. 

Caracteristica acestor artralgii este de a fi forte durerâse, mai 

ales la căldura patului. În adevăr, bolnavul e coprins de dureri atroce 

în momentul când se culcă; ele se calmeză diminâța și dispar cu totul 

în timpul mersului. 

Faptul acesta că artralgiile sifilitice devin forte durerâse la căl- 

dură, este cu totul patognomonic. Este sciut de toți că Ricord, desco- 

perea pe sifilitică întreținând cu dinșii conversaţiuni apropiindu-i de gura 

sobei. Imediat purtătorul de sifilis nu putea să reziste mai mult din 

causa durerilor ce se desvoltati în genunchii săi. Acestă forma pentru Ri- 

cord o probă demonstrativă. 

ID. IJdartrosa. Este de sigur manifestațiunea cea mai principală a 

sifilisului, pentru care sa şi dat o mulțime de opiniuni şi teorii. Dinsa 

a fost tot-d'a-una luată ca exemplu! cel mai demonstrativ, de Gre-ce nu 

numai că era însoțită de leziuni sifilitice clasice, dar se 'și vindeca ex- 

clusiv prin tratamentul antisifilitic pur, fără nici o altă asociațiune de 

remedii ce ar fi putut pune la îndoială natura sa specifică. 

Fără a multiplica exemplele, reproducem numai următârele, ca fiind 

fârte demonstrative şi cari aparțin lui Taylor şi Fournier. E vorba deo 

femee de 22 ani, fără diateză reumatică, fără blenoragie. Dînsa posedă 

un epanșament în articulația genunchiului atât de considerabil, că făcea 

imposibilă flexiunea membrului. Taylor dă în fie-care di bolnavei 16 mili- 

grame de sublimat şi 3 grame de iodur de potasium. În tot timpul du- 

ratei tratamentului, care a fost de 3 luni, bolnava sa servit liber de 

genuchiul s&i şi totuși vindecarea s'a obținut în mod definitiv. 
Bolnava lui Fournier, care era o femee sifilitică de 4 ani, avea o 

idartrosă volumindsă și indolentă, pe care o purta de doi ani. Vinde- 

carea s'a obținut în mod complect după un tratament de 4 săptămâni 

cu iodur de potasium. 

Am avut ocasiune de a observa şi ei singur un cas tipic de idar-
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trosă sifilitică la un domn D... din piața Amzei. Acest individ cu o lună înainte se presentă la mine cu manifestațiuni clasice de erupție secun- 
dară sifilitică, pentru care i-am dat pilule cu proto-iodur. După o lună fui chemat la domiciliă, plângendu-mi-se de o umflătură a genunchiului stâng. 
Constat în adevăr o idartrosă destul de voluminâsă, care împedica 
pe bolnav de a umbla corect. l-am prescris fricțiuni mercuriale, apli- cândui în acelaș timp și un bandagiă compresiv. După o lună lichidul sa resorbit. Legătura deci între aceste dou& afecţiuni era evidentă, mai ales că vindecarea s'a obținut prin mercur, caci compresiunea a jucat un rol forte ilusoriă, 

lată dar câte-va fapte dintr'o mulţime altele, cari probeză influenţa sifilisului asupra articulaţiilor. 
De alt-fel, lucrul n'are nimic de extra-ordinar, de dre-ce astădi nu 

mai e pentru nimeni un secret, că sifilisul este o bolă constituțională, o bâlă microbienă. Şi așa fiind, de ce dinsul n'ar avea acelaș privilegii 
ca tuberculosa de exemplu, de a ataca Și el articulațiile ca și acesta? 
De sigur că pâte, și nimeni nu-i pâte nega acestă putere. 

Nu s'a descris Gre endocardite sifilitice, pleuresii sifilitice, pneu- 
monii sifilitice, etc., etc.? De ce dar membrana sinovială, care e tipul 
serGselor să nu fie şi ea atinsă de acest agent ca și cele-lalte ţesuturi ? 
Dar chestiunea nu este aci. Este vorba a se lămuri dacă acea idartrosă 
este datorită unei iritațiuni directe a sifilisului asupra membranei sino- 
viale, sai e consecința unei iritațiuni venită din părțile vecine. 

Deja Ricord, înzestrat de un mare genii și un puternic spirit de 
observaţie, susținea cu tărie prin 1853, că nu există leziuni sifilitice ar- 
ticulare. Nici odată n'am întîlnit, dice el, casuri în cari virusul sifilitie 
să fi determinat întrun mod direct afecțiunea articulară. Dar dacă in- 
dividii scrofuloși contracteză sifilisul, atunci pote să resulte un amestec 
din aceste două diateze, o stare mixtă care participă și de la una și de 
la alta, dar fără să fie nici una, nici alta în mod exclusiv. In asemenea 
circumstanțe, dacă o tumoră albă apare, dinsa va presenta caractere 
mixte de sifilis şi scrofulă, contra căreia reușesce de minune iodurul 
de mercur. 

Reunirea acestor două diateze, matiagiul acestor doi factori, a fost 
numit în mod glume de Ricord prin cuvintul de scrofulat de verolă, 
dar care nu e mai puţin semnificativ și instructiv, din care causă a ȘI 
rEmas clasic. 

În zadar s'a încercat Richet să susție că sifilisul pâte produce le- 
ziuni articulare, afirmând că dinsul le-a observat pe individi cu totul 
lipsiți de diateză scrofulosă; n'a reușit însă, căci tote cercetările minu: 
țiose ale lui Panas, Lancereux, etc. ati confirmat ca justă opinia lui Ri-
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cord. Noi nu intrăm mai mult asupra acestor detalii ce aparțin în spe- 

cial sifilografilor. Vom arăta însă că ultimele cercetări clinice și micro- 

scopice ne dai dreptul a fi de partea lui Ricord. 

In adevăr, Lancereux e primul care a arătat prin piese demon- 

-strative, că leziunile sifilitice nu se desvoltă pe sinoviala articulară ci în 

țesutul subjacent, pe care îl copleșesce, formând adevărate gome iso- 

late, reunite, sai în formă de inflltrație difusă. Sa mai constatat încă 

de alți autori ca Lannelongue, Cornil și Ranvier, etc. că nisce ase- 

-menea leziuni sifilitice, cu înlesnire se desvoltă pe 6sele proxime articu- 

laţiei, pe diafisa, pe periost şi chiar pe cartilajul de încrustare, dar nici-o 

dată pe sinoviala articulară, care cu tâtă existența idartrosei totuși ea e 

perfect sănătosă. Faptele acestea confirmă încă-o-dată mai mult că si- 

filisul iubesce țesuturile ce nu sunt prevădute de vase prea multe, și 

de aceia el evită membranele serâse, cari în definitiv nu sunt de cât o 

rețea întinsă de vase limfatice a căror origină chiar sunt 

Este adevtrat că sifilisul intră în organism prin limfatice, dar el 

nu tace haz de ele, căci le utilizeză numai ca mijloc de peregrinare. 

Proba avem că aprâpe nici-o-dată nu observăm limfangite sai adenite 

supurate, cari ar proba exaltarea vieţei. 

Sifilisul odată ce a trecut de peri6da copilăriei sburdalnice, de 

peri6da nedisciplinată, când se manitestă pe tegumente și mucose, ten- 

dința lui irezistibilă este de a se fixa, de a trăi în țesuturi compacte, 

în ţesuturi puțin vasculare, precum e diafisa osului, țesutul conjunctiv, 

țesutul fibros, etc., etc. 

Cu alte cuvinte, sifilisul e invers ca tuberculosa, care dacă nu alege 

țesuturile cele mai vasculare, cel puţin preferă pe cele medă. De aci 

supurația ganglionilor limfatici, de aci desvoltarea lor pe serâse, etc., etc. 

Prin urmare, dacă prin tuberculosă ne explicăm idartrosa venită în urma 

jritaţiei directe a sinovialei prin faptul desvoltărei 77 situ a bacilului, 

nu e tot ast-tel cu idartrosa sifilitică, căci încă-odată repetăm, nu sa 

găsit nici-o dată leziuni specifice primitive ale sifilisului pe sinovială. 

De unde dar provine acâstă idartroză ce coincide cu manifestaţiile 

sifilitice şi se vindecă odată cu ele printrun tratament specific? Opi- 

niunea generală tinde a demonstra, că acâstă idartrosă nu provine 

dintro erupţiune sifilitică pe sinovială, care ast-fel iritată ar da nas- 

cere unci secrețiuni mai abondente de lichid, formând idartrosa; ea 

este resultatul unei iritațiuni a membranei sinoviale, nu însă direct, ci 

indirect, venind de din afară. Cum? Prin depunerea lentă și progre- 

sivă a producţiunilor gomâse în țesutul celulo-gresos ce se află sub 

membrana sinovială. Aceste deposite iai diferite evoluțiuni: une-ori 

“totul se concentreză întrun singur nodul, formând goma isolată ; alte
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dăți se formâză două sai mai multe de aceste producţiuni, sai că de- 
positul se întinde de jur imprejurul sinovialei, formând ceia-ce se nu- 
mesce infiltrațiune difusă gomâsă. Aceste deposite, de şi se pot des- 
volta ori-unde, sediul lor însă de predilecţiune, cel puţin la genuchi, este 
în fundul de sac superior al sinovialei. Dar or-cum ar fi, ele aduc o. 
îngroşare a membranei sinoviale, și une-ori sunt așa de apropiate de 
ser6să în cât fac proeminență în articulație și se coafeză de sinovială. 
In vol. II de chirurgie se citză un fapt fârte important raportat de 
Toussaint. E vorba de un asemenea tubercul, care înaintase așa de mult 
în genuchi şi ast-fel 'se pediculizase, în cât mai mulți chirurgi creduse 
în existența unui corp mobil articular. 

lată dar origina idartrosei, După cum vedem dinsa e pur și simplu 
efectul unei iritațiuni de vecinătate, unei iritațiuni peri-sinoviale, grație 
acelor deposite gomâse ce se depun în jurul s&ii. Dar ast-fel fiind lucrul, 
idartrosa nu mai pdte fi considerată ca o manifestare sifilitică secundară, 
ci terțiară, căci e vorba de gomă care formeză tipul sifilisului terțiar. 

$ III. Osteopatia sai osteoartrita sifilitică. 

Acestă formă e de toți admisă ca fiind direct sub dependința in- 
fecțiunei terțiare a sifilisului. 

Deja Chaumel în 1837, arătase iperostosa extremităților articulare 
în urma sifilisului, și numise chiar Pseudo-reumatisanți pe sifiliticii ast- 
fel atinşi. Apoi Richet, Lancereau şi Fournier aii adus observaţii de le- 
ziuni articulare mult mai întinse, cari luai tâte caracterele unor tumori 
albe, fapt căruia s'a și dat numele de Pseundo-tumoră albă sifilitică. 

În adevtr, desordinele sifilitice sunt așa de anal6ge cu cele tuber- 
culâse că deosebirea nu e cu putință pentru un medic neprevenit şi 
necunoscător al lucrului. Cartilagele, ligamentele, periostul, apofisele o- 
s6se şi tâte părțile ce constitue articulația sunt distruse, ulcerate, su- 
purate, etc. contra cărora tratamentul cel mat energic anti-sifilitic nu ma- 
are cel mai mic efect. 

De sigur în asemenea casuri, un diagnostic diferențial nu mai e cu 
putiuță pe terenul clinic, de și la ligore pote că nu mai e de mare 
folos, căci membrul este deja compromis și în mod iremediabil. Dar 
dacă după amputație sai mârtea individului, facem cu atențiune disec- 
țiunea membrului, ne vom convinge că procesul morbid a plecat din- 
trun punct mult mai departe de articulație, şi nu a distrus acâsta de 
cât f6rte târzii și în mod cu totul secundar. 

Mai mult încă, Lannelongue a probat că tâte aceste leziuni și 
chiar a epifiselor, sunt consecutive unei leziuni gomose-diafisare. In prima
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peri6dă, sai mai bine înaintea desvoltărei artropatiei propriii disă, începe: 

să apară în diafisă aceia ce Cornil a descris sub numele de gome di- 

fuse ale 6selor. Acâsta e o nouă probă, care încă-o-dată confirmă ceia-. 

ce clinica a observat că, sifilisul nu iubesce țesuturile prea vasculare ci 

pe cele mai sărace, precum e țesutul compact al diafisei, țesutul fibros, 

etc., etc. 
Dar or-cum ar fi, pentru noi rămâne acest lucru că, în artropatia 

sifilitică, procesul începe printr'o gomă os6să în diafisa osului, apoi trep- 

tat copleșesce bulbul, țesutul spongios, cartilagiul, etc., etc. până când 

distrugând totul, străbate în articulație. 

Se va obiecta pâte că același lucru se petrece şi cu tumora albă 

tuberculesă, căci şi aci mersul procesului morbid este același, începând 

întâiti cu leziunile os6se, și apoi treptat copleșesc părţile constitutive 

ale articulației până străbate în interiorul săi. 

Lucrul e perfect adevărat, şi de aceia dându-se analogia cea mai 

mare a acestor douE afecţiuni, pârtă şi același nume. Singura deosebire şi 

pâte cea mai importantă, este că dacă aceste dou afecțiuni se întîlnesc 

în ultima lor peri6dă, se depărteză forte mult la începutul evoluțiunei lor. 

In adevăr, pe când în tuberculosă există o tormă atât clinică cât 

şi anatomo-patologică bine constatată, și a-nume că bacilul se pâte pri- 

saitiv desvolta pe membrana sinovială și să fie chiar oprit în mersul 

săi dacă arta intervine în momentul oportun, în sifilis nu e tot ast-fel. 

Dînsul, după cum am arătat, nu atacă sinoviala de cât în mod secun- 

dar, fie prin deposite gomâse perisinoviale, sai gome d'a dreptul os6se, 

și că apoi treptat atacă sinoviala. 

Cu alte cuvinte, pe când în tuberculosă avem două, forme clinice: 

una ser6să și alta periferică, începând prin piele, țesut gresos, periost, 

6se, etc. în sifilis nu există de cât o singură formă —cea periferică. Ast- 

fel fiind, într'o tumoră albă tuberculsă, putem întilni scheletul osos să- 

nătos, dacă de la început sar lua severe precauţiuni ca tuberculosa si- 

novială să nu progreseze mai muli. In sifilis lucrul aprâpe e imposibil, 

de 6re-ce răul tot-d'auna începe în mod periferic, așa că în momentul 

când articulațiunea e prinsă, deja gomele sub-ser6se sati osâse, aii distrus 

țesutul unde s'aii desvoltat. 

Mai avem încă un alt punct important şi anume, că în tumora 

albă, chiar când tuberculosa a început prin sistemul osos, răul e mai 

limitat. 'Tâte observaţiunile și cercetările minuţi6se ati demonstrat, 

că bacilul tuberculosei începe prin țesutul spongios al epifiselor, pe 

când al sifilisului prin diafisă. De aci resultă că, pe când într'o tumoră 

albă clasică, putem încerca conservarea membrului, practicând opera- 

ţia de resecţie, în pseudo-tumora albă sifilitică lucrul e greii, de 6re-ce
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leziunea e mult mai întinsă, ceia-ce nu permite de cât sacrificarea 
membrului, 

Pentru a termina cu acestă chestiune, ne rămâne a arăta în câte-va 
cuvinte leziunile și mai profunde ce e capabil sifilisul a produce și în 
special sifilisul ereditar, precoce sati tardiv. 

Lannelongue, Perrot şi Mideldorf, ai contribuit mult la confirma- 
vea acestui lucru, ale cărui consecințe sunt fârte aprope de artritele 
deformante de origină nervâsă, sai de artritele deformante numite us- 
cate și asupra cărora vom reveni. 

Pentru moment atragem numai atențiunea, spre a ne servi la pu- 
nerea unui diagnostic diferențial, care fie dis în trecăt, nu se cam atinge, 
căci atât în artritele deformante sifilitice, cât și în cele nervâse sati us- 
cate, caracterele sunt identice. Și întrun cas şi altul bâla se desvoltă 
treptat, și cu t6tă deformația membrului, individul nu e cu totul îm- 
pedicat de a uza de el. 

Atât putem spune, că sifilisul atacă cu predilecție articulaţia co- 
tului, pe când cele-lalte se întâlnesc mai des la genuchii și articulația 
câpsei. 

Mideldorf a arătat că în deformaţiunile cotulvi de origină sifilitică, 
capul radiului e fârte adesea prins ca și în artritele tuberculâse, precum 
vom vedea. Vom lua deci în consideraţie ancheta minuţi6să a părinţi- 
lor, precum și a individului. Vom explora cu atenţiune întregul schelet, 
pentru a descoperi și alte stigmate ale sifilisului ereditar, precum con- 
formațiunea specială a 6selor craniului arătate de Parrot, aceia a dinţi- 
lor cu creneluri arătate de Hutchinson, etc., etc. 

Cât pentru diagnosticul diferențial mai complect al tuturor acestor 
artrite, îl vom vedea la tumora albă. 

Artrita blenoragică. 

Deja în scrierile lui Hunter se vede menţionat că blenoragia pâte 
deveni o b6lă constituțională. Trebue însă să scim că, acest autor con- 
funda sifilisul cu blenoragia, sati cel puţin căuta a forma din ele două 
modalități ale uneia și aceleiaşi bâle numită venerică. 

Swediaur e singurul care a atras mai mult atențiunea asupra ar- 
tritei blenoragice. El este care a observat frecuența mai mare în ge- 
nuchi, de unde și numele de gonocel sub care descria acestă bslă. 

Ricord și Velpeau profesară de asemenea relațiunea între artro- 
patii și blenoragie. 

Adevărata fază sciințifică însă a acestei chestiuni începe din 1866,
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când apărură memorabilele discuțiuni ale lui Peter, Fournier, Panas, etc. 

dând nascere la o mulțime de teorii. 

Când prin 1880, Neiser a descoperit că blenoragia se datoresce 

unui microb special numit gonococ, nu mai rămase nici-o îndoială că 

blenoragia. intră în clasa bâlelor infecți6se. Ast-fel fiind, articulațiile puteait 

oră când să fie surprinse de acest agent, precum se surprind și se atacă 

de cei-lalți microbi cu calități specifice. 

Noi nu insistăm atât asupra discuțiunilor şi experiențelor ce saă 

făcut în acestă privință. Se scie că pentru demonstrarea unei bâle _vi- 

rulente, se cere pe de o parte să se găsâscă microbul specific, iar pe 

de alta ca, prin inoculațiuni succesive, să se reproducă aceiași bslă. 

Pentru casul de față, cercetările nai fost însoțite de succes, căci de 

multe ori ai r&mas negative. 

Şi mai ales existența gonococului lui Neiser în lichidul articulaţiilor 

presupuse inflamate prin acţiunea puroiului blenoragic, mai nici-o-dată 

nu se găsise. De aci a și resultat că mulți autori începură a se îndoi 

de legătura leziunilor articulare cu blenoragia. 

Intîmplarea însă a făcut ca artrita blenoragică să fie demonstrată 

în mod clinic, mai presus ca ori-ce altă experimentare de laborator saă 

pe animale. 

lată în adevăr o observațiune reprodusă de toți autorii, datorită 

lui Poncet şi publicată în archivele de oftalmologie în 1881. 

Este vorba de un arab, de 35 ani, de constituție robustă, care 

nici-o-dată n'a avut antecedente reumatismale. Acest bolnav, suferind de 

un panus granulos al ochiului stâng, a fost tratat prin inoculațiune ble- 

noragică locală. După scurt timp, amândoi genunchii se prinseră unul 

după altul, deveniră forte dureroși, fiind în același timp sediul unui e- 

panşament abondent. 

Poucet irateză oftalmia purulentă, şi pe măsură ce secrețiunea pu- 

roiului se micşora, observă că dispar și durerile articulare. 

Două luni după aceia bolnavul revine la spital, cerând și pentru 

ochiul drept același tratament fericit al ochiului stâng. 

I se face o nouă inoculaţiune. blenoragică; dar după opt dile se 

produce pe genunchiul din aceiași parte fenomene de artrită analoge cu 

cele precedente. Ele însă dispărură cu resorbțiunea purulentă a secreți- 

unei conjonctivei. 

Din parte-mi am observat următorul cas, care nu e mai puţin cla- 

sic și demonstrativ. Am fost chemat de un student în medicină pentru 

a căuta o rudă a sa, ce suferea de blenoragie acută, cu manifesta- 

țiuni vagi articulare. După cât-va timp mi se arată de părinți, cu multă 

surprindere, o fetiță de patru ani, ce sa pomenit cu o scursre vagi-
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nală f6rte abondentă. In adevăr, constat o vulvită destul de intensă. 
Cercetând am aflat, că bolnavul nostru urina întrun acelaș vas în care 
se punea și fetița cu ședutul când avea necesități. 

În aceste condițiuni, sa produs inocularea dând copilei o vul- 
vită acută. Dar n'a fost numai atât: ambii genunchi ati fost prinși de 
dureri violente, pentru care copila a trebuit să fie căutată multă vreme. 
Socotesc că și acest cas este de o valâre incontestabilă, arătând relați- 
unea strânsă ce există între artropatii și blenoragie. 

Teoriile artritelor blenoragice. 

Pe cât s'aă emis mai multe teorii asupra acestei chestiuni, pe atât 
nici una din ele ma putut reuși să rămăe positivă pentru a explica în 
mod satisfăcător relațiunea dintre blenoragie și manifestările articulare. 

Mai nainte de a enunța aceste diferite teorii, vom spune că noi 
suntem dispuși a crede într'o predisposiţiune a individului, fie ea gene- 
rală sati locală. Mai întâi un lucru trebue observat: artritele blenoragice 
sunt incomparabil mai frecuente la bărbaţi ca la femee. Pentru ce? 
Deja Ricord afirmase ceia-ce adi microscopul și experiențele aă de- 
monstrat, că mucosa vaginală prin celulele sale epiteliale, posedă o pu- 
tere absorbantă forte minimă în raport cu celulele glandulare de cari 
-dinsa e lipsită. Dar se scie că la femei, blenoragia uretrală, unde ab- 
sorpţia se face cu ușurință e fârte rară; la ele sunt vaginitele cari pre- 
domină. Afară de acesta, chiar în casul de blenoragie uretrală, absorpţia 
încă nu e destul de favorizată, prin faptul că la femee uretra este forte 
scurtă în comparație cu a bărbatului. Deci, ocaziunea de absorpțiune a 
virusului găsindu-se pe o scară mult mai întinsă la bărbaţi ca la femee, 
de aceia şi artropatiile blenoragice vor fi mult mai frecuente la dinșiă, 
precum nu sunt la ele. 

Dar e destul numai atât? Nu. Noi credem că fără o predisposiţie 
ereditară sai dobîndită a individului de a poseda o diatesă artritică, 
lucrul nu e posibil, sai cel puțin forte grei de îndeplinit. Dacă nu ar 
fi aşa, atunci ar trebui ca toți individii atinși de blenoragie, să ne ofere 
manifestări articulare. Dar acesta e forte departe de realitate. In adevăr, 
-observațiunea dilnică ne arată, că din imensul număr de blenoragici, o 
porțiune infimă este atinsă de artropatii. Abia dacă se găsesce 1 la 45 
sau 50 de blenoragici care să fie atins de artrită. 
„Noi nu admitem o simplă coincidență a reumatismului cu bleno- 

fagia, precum susținea Bouillaud, căci lucrul ar părea cu totul singular: 
dacă nu bizar. Nu credem iarăși nică în teoria reflexă a lui Panas, care 
de alt-fel e forte ingeni6să. Dinsul susține, că rinichiul escitat prin ac-
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prin analogie cu ceia ce se produce în gută. 
Mai ușor ne vine a crede și admite teoria lui Peter, pe care o 

găsim mai probabilă. Dînsul susține pur și simplu. că e indispensabil 

existența unei diateze artritice vechi a individului. 

Acestă diateză, forțeză blenoragia să devie articulară, de unde ar- 

tropaţii blenoragice. Deci faptul că bărbații sunt mai des atinși de ar- 
trite în cursul blenoragiei, provine de acolo, că ei suni de obiceiit po- 

sesorii artritismului. Șt iarăşi excepțiunile cu înlesnire se explică, dat 

fiind că nu toți 6meni sunt artritici, și deci nu toți blenoragicii devin 
artropatici. Și lucrul e așa de adevărat, că de şi femeile ati forte rar 

uretrite blenoragice, totuşi se găsesc și ele atinse de artrite, dacă ati 

-germenul acestei diateze. 
Mai enunța încă o teorie, pe care o găsim fârte bună, mai ales 

dacă căutăm a o aplica în anume casuri. Adesea observăm artrite ble- 

horagice la individi tineri și începători în ale plăcerilor lumesci. La 

adolescenţi, cartilagele diaepifizare sunt sediul unei vascularisațiuni 

exagerate. Prin faptul infecţiunei blenoragice, se produce o osteoperiosțită 

juxta epifisară, apoi o artrită prin propagațiune. 

Credem că acest mod de a vedea e în concordanță cu faptele cli- 

nice. In adevăr, sediul de predilecțiune al artropatiilor blenoragice se 

află în genunchiă, la pumn și în articulația scapulo-umerală. Dar tocmai 

aci activitatea cartilagelor diafisare este mai mare. Ollier a stabilit chiar 

o lege fisiologică, după care crescerea 6selor este concentrică articula- 

ției genunchiului pentru membrul inferior, şi excentrică articulației co- 
tului pentrul membrul superior. Deci predisposiția locală anatomică pen- 

tru artritele blehoragice va fi genunchiul, pumnul și umărul, ca acelea 

în jurul cărora schimbul elementelor nutritive se găsesce la maximum 

săi, și deci ocazie favorabilă pentru desvoltarea activităței gonococului. 

Admiţând existenţa unei diateze artritice, precum şi o predispo- 

siție locală a regiunei, ne rămâne să arătăm în ce mod blenoragia re- 

deșteptă diateza. 
Aci s'a pus mai multe chestiuni: este gonococul care face acest 

lucru sai toxinele sale? Unii au susținut intervențiunea unui microb cu 

totul altul de cât gonococul, alții aă admis conlucrarea simultanată a 

ambilor, iar unii o acțiune cu totul indirectă și anume prin mijlocul sis- 

temului nervos. De aci următsrele teorii mai principale și anume: 

I) zeoria infecțiunei primitive 1) teoria infecțiunei secundare și Il) zeoria 

nervosd. 

ID). Zeoria înfecțiunei primitive saă nic gonococică. Imediat ce a- 

gentul infecțios al blenoragiei sa descoperit de Neiser, toți ai căutat
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să explice aceste artropatii prin acțiunea și presența directă a gonoco- 
cului. Din nenorocire însă, casurile ai fost fârte rari unde în lichidele. 
unei artrite să se fi găsit acest gonococ. Și cu atât mai rar microbul s'a găsit, 
când Roux prin 1886 a dat caracteristica gonococului. In adevăr, cu a- 
cestă ocasie s'a arătat o mulțime de erori luându-se drept gonococ unii mi- 
crobi cu totul ordinari. Adi se scie că întrun câmp de microbi, dacă 
supunem lama de sticlă la metâda lui Gram, numai gonococul bleno- 
ragiei se decoloreză ; toți cei-lalți microbi ai supurațiunei își păstreză 
colorațiunea ce o aveai. Prin mijlocul acesta, s'a vEdut în adevăr câte 
de rar a se găsi gonococul, în raport cu numărul imens al celor-'aţi. 
microbi ordinari. De aceia o fârte mare parte din autori, admit că in- 
fecțiunea articulară nu se datoresce gonococului, ci toxinelor secretate 
de dinsul. 

1). Zzoria nfecțiunei secundare. Gercheim, Legrain și Patris de 
Bro&, susțin că mai tâte infecțiunile la distanțe ale blenoragiei, se dato- 
resc nu gonocului sai toxinelor sale, ci microbilor ordinari ai supura- 
țiunilor, precum ar fi stafilococul, Streptococul, etc. căci ei s'aă întâlnit, 
ori de câte ori în produsele artritelor s'a arătat presenţa de microbi. In 
starea normală dice Legrain, canalul uretrei conţine microbi saprofiți. 
Aceștia devin patogeni, îndată ce uretrita provocată de gonococ, înles- 
nesce desvoltarea lor. 

Din aceste două teorii a resultat în mod natural zoria wiztă, pen- 
tru a împăca și pe unii și pe alții. Dinsa e bazată pe aceia, că une-ori 
de și rar, găsim în mod manifest gonococul ca fiind causa primitivă și 
exclusivă a unei artrite; alte dăți însă acesta lipsesce, înlocuită fiind de 
microbii obicinuiți ai supuraţiei. lar când se găsesc ambii acești factori, 
teoria mixtă a artropatiilor blenoragice este de la sine demonstrată. 

III). Zeoria nerodsă. Nu putem da o desvoltare mare acestei teo- 
rii, de dre-ce este o chestie de specialitate pură nervâsă, Nevropatolgiștii 
admit în măduvă, existența unor anumiţi centritrofici atât ai sistemului 
osos cât și ai articulaţiilor. Iritaţiunea, și a forțiori alterațiunile acestor 
centri, sunt capabile a aduce leziuni mai mult saă mai puțin profunde în 
6se şi articulaţii, representate prin atrofiă, deformări și chiar distrugeri în- 
semnate. Charcot e cel d'întâii care a atras atențiunea asupra acestui 
lucru, arătând legătura strînsă ce există între leziunile medulare şi acele 
artrite cu totul speciale, numite artropatii nervâse și despre cari imediat 
vom vorbi. 

Sa căutat deci și în blenoragie a se aplica acelaș principii, că 
artritele produse de dinsa, nu ar fi direct sub influeuța sa, ci pe o cale 
mult mai depărtată, adică prin intermediul măduvei spinărei. Există 

tendințe deci ca gonococul, toxinele sale, saii chiar și alți microbi ure-
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trali sunt capabili să determine o alterațiune medulară, infectând centri 
trofici articulară, cari consecutiv să dea nascere artritelor blenoragice. 
Spillmann a arătat deja existența de mielite blenoragice. Apoi faptul erup- 
țiunilor cutanate .concomitente cu blenoragia, precum și simetria fre- 
cuentă a leziunilor, sunt lucruri ce vorbesc în favârea intervenţiunei sis- 
temului nervos. 

Sa conchis deci că, cel puţin în casurile unde într'o artrită bleno- 
ragică nu s'a putut găsi nici gonococ, nică toxine, nici vre-un alt fel 
de microb, acele leziuni nu pot fi de cât sub dependinţa leziunilor me- 
dulare. Cu alte cuvinte, am avea o artropatie blenoragică nervâsă, pre- 
cum avem artropatii nervâse pure. 

Un singur cuvînt pentru a termina. Aceste artrite, ori-care ar fi 
patogenia lor, în ce periâdă a blenoragiei apar ele? 

La început, când scurgerea este în splendârea ei, sati mai târdiu, ori 
când a ajuns în stare cu totul cronică? 

Swediaur isbit de faptul că odată cu aparițiunea artritei, dispare 
ori-ce scurgere uretrală, credea întrun adevărat transport al puroiului 
blenoragic în articulaţie. Pentru acesta el a și dat numele afecțiunei de 
artrita prin metastasă. Aceiaș ideiă a fost reluată mai tărdit de Lastgne, 
care considera artrita blenoragică drept o piemie atenuată. Rollet din 
partea sa credea că intensitatea scurgerei blenoragice era în raport cu 
intensitatea artritei. Cu alte cuvinte, o blenoragie acută va da o artrită 
acută și vice-versa, o blenoragie cronică o artrită cronică. 

Ideia acestă de multe ori se găsesce confirmată. Casul meu, pre- 
cum și observațiunea lui Poncet cu arabul,ar demonstra legătura infec- 
țiunei acute cu apariţiunea bruscă a artritelor. 

Cu tste acestea Duplay, Fournier și alții, ai demonstrat prin ob- 
servațiuni, că artritele blenoragice se pot desvolta şi în casuri când 
scurgerea e fârte slabă, minimă, neînsemnată şi chiar necunoscută de 
bolnav. 

Formele clinice sub cari ni se presintă artrita blenoragică sunt: 
artralgia, idartrosa și artrita proprii disă. 

|. Artralgia. După cum numele indică, constă în simple dureri ar 
ticulare, fără ca articulaţia să fie însoţită de nici unul din semnele in- 
flamatorii. Aceste dureri une-ori sunt forte ușdre, alte dăţi mai pronun- 
țate, iar câte-odată capătă o intensitate puternică, devenind cu totul 
penibilă pentru bolnav. De asemenea în privința durabilităţei lor, putem 
observa că une-ori sunt fugitive şi pasagere, intermitente, etc., pe când 
alte dăți iai un caracter persistent și fOrte tenace. Şi cu tâte acestea 
chiar în paroxismul celor mai violente dureri în cari bolnavul se să- 
sesce, noi prin palpaţie nu constatăm nimic inflamator din partea arti- 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 94
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culaţiei;, durerile ce provocăm își ai sediul în părțile moi periarticulare. 

Ceia-ce însă formeză semnul patognomonic al acestor artralgii este 

că, durerile fie că ocupă una sai mai multe articulaţii, ele nu se exa- 

gereză prin repaus ci nici la căldura patului ca artralgia sifilitică, ci din 

contra se calmeză în timpul nopței pentru a se manifesta dimineţa și a 

deveni întinse şi chiar intolerabile când individul umblă. Mai există încă 

un semn, că de multe ori aceste dureri sunt simetrice, ocupând adică fie 

ambii genunchi, ambele articulaţii ale pumnului, ale umărului, a gles- 

nelor piciorului, a degetelor, etc., etc. 

Il. Jdartrosa. Considerată de unii ca o sinovită exudativă resul- 

tând adică dintrun proces inflamator sub acut al sinovialei, alții o a- 

tribue unui simplu deposit de lichid în interiorul articulației fără inter- 

venţiunea nici unei reacțiuni. 

Une-ori idartrosa apare în mod insidios, așa că bolnavul nici nu 

are cunoscințe de existența sa. Alte dăți însă aparițiunea e bruscă și 

repede precum a arătat Velpeau. 

Lichidul câte-o-dată e în cantitate forte mică, une-ori fârte abon- 

dent, luând proporțiuni mari și aducând diformaţia membrului. Idar- 

trosa în general e mono-articulară şi ocupă de preferința genunchiul 

După Laboulbtne și Miehu în afară de cantitatea de fibrină, composiţi- 

unea lichidului e aceiași ca și a epansamentului în reumatismul articu- 

lar acut. El e galben închis, alcalin, adesea turbure; inoculat pe con- 

iunctiva epurilor nu produce nici-o inflamaţiune (?). 

Din punctul de vedere bacteriologic, gonococul sa găsit forte rar 

în acest epanșament. Făcându-se însă secțiuni microscopice pe sinovială, 

Sa constatat mai des presența gonococului. (Le Dentu). | 

III. Artrita blenoragică proprii disă. Casul relativ mai uşor este 

când agentul morbid ocupă bursele serâse sai tecile sinoviale tendi- 

n6se din jurul articulației, formând ceia-ce se numesce periartrita bleno- 

ragică. Dar și acesta pote lua un caracter malign, dacă inflamaţia în loc 

de a fi simplu exudativă, devine supurativă sai copleșesce prin conti- 

nuitate interiorul articulației. In ce privesce caracterele pungilor și te- 

cilor tendin6se, le-am arătat în vol. II la capitolele corespondente. Dar 

formele cele mai importante din acestă categorie sunt, poliartrita sub- 

acută şi monoartrita acută blenoragică. 

1). Poliarbrita. In urma unei stări febrile de alt-fel puţin pronun- 

țată precum şi a unei stări generale răi definită ca oboselă, inapetență 

cefalalgie, etc., individul se vede coprins de dureri vagi în -una sai mai 

multe articulațiuni. Asemănarea manifestărei acestei afecţiuni se apropie 

forte mult cu aceia a reumatismului. Pentru acest cuvînt bla ce ne 

preocupă sa și numit pseudo-reumatism blenoragic.
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Deosebirea ar fi că poliartrita-blenoragică nu e atât dz mobilă ca 
cea reumatismată, putându-se întinde și copleși în mod fârte repede chiar 
tote articulațiile, să dispară şi să reapară în acelaș loc, să aibă r&sunet 
asupra celor-lalte serâse viscerale şi în fine să cedeze imediat ce s'a 
administrat salicilatul de sodă, care e specificul suveran al reumatismu- 
lui. Poliartrita blenoragică din contra, nu iubesce prea mult voiajul, ci 
se mărginesce numai la 2—3 articulații, așa că dinsa în realitate e mai 
mult oligoarticulară de cât poliarticulară. Dinsa are predilecție pentru 
anume articulații precum genunchiul, pumnul, umărul și une-ori dege- 
tele ; dinsa nu fuge și revine, ci rămâne constantă unde odată sa sta- 
bilit, și în fine nu recunâsce nici-o putere salicilatului de sodă căruia 
îi dă o mare desfidere. Poliartrita blenoragică e considerată ca o formă 
benignă a infecțiunei gonococice. Cu tote acestea resoluţia sa este lentă, 
iar une-ori se însoțesce de desordini mari, representate prin atrofii mus- 
culare, prin deformaţiuni analâge reumatismului nodos precum și prin 
aderenţe fibrâse, dând nascere la anchilose une-ori fârte persistente. 

II). Monoartrita acută. Acesta este forma cea maj gravă din ar- 
tropatiile blenoragice. In adevăr, dinsa dacă nu omoră pe individ, cel 
puţin îl extropiază, căci leziunile ce determină în articulație sunt așa de 
profunde, că numai e cu putință conservarea membrului pe care sun- 
tem siliți al amputa. 

Monoartrita acută, după cum numele indică, apare în mod brusc 
însoțindu-se de fenomene generale alarmante. Individul posesor de o 
scurgere abondentă de puroiii blenoragic, saii une-oră chiar de o guttă 
militară, de o dată, fără causă apreciabilă, e coprins de p febră gene- 
rală intensă, de agitaţie, insomnie şi de tot cortegiul simptomatic al 
unei intoxicaţiuni generale. La acesta imediat se adaogă dureri intr'o 
anume articulație, dureri insuportabile, răpind cel mai mic repaus bol- navului. Lucrul” nu întârdie ; întrega articulație nu numai că se încon- 
J6ră de tâte semnele proprii unei  inflamațiuni acute, d 
colorațiune mărmurie, desemnându-se pe dinsa rățele şi trunchiuri de. limfangite. Intrega articulaţie roşie, tumefiată, cu temperatură locală 
ridicată și imposibil de atins din causa durerilor excesive, ne oferă ti- pul inflamațiunei flegmonâse de natură infecți6să. Dacă mai adăogăm un edem enorm periarticular dar profund, întindendu-se în sus și în jos pe distanțe depărtate de articulație, avem totul ce 
erisipelatos sai limfangitic, avem totul ce a deteri 
numele acestei artrite de Panarirită Jleemondsă. 

Urmările sale sunt desastrâse, căci nimic din părțile constitutive 
ale articulației nu rămân intacte; totul e alterat, totul e distrus. 

Acâstă artrită: pâte să se termine în trei moduri. 

ar pielea ia o 

se cere unui flegmon 
minat pe autori să dea 

Une-ori fenome-
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nele inflamatorii merg așa de repede, că întrega articulație se umple cu 

puroiii dându-ne piartrosă. 

Forte rar se întâmplă ca lichidul să rămână limpede, adică în 

stare de idartrosă. Din contra, adesea s'a observat că atunci când se 

credea în acest lucru, o puncţie eploratrice a făcut să roșâscă pe chi- 

rurgul, care credând în lichid seros a scos puroiii. 
Dar acolo unde monoartrita e gravă, este când fie imediat sati 

după ce inflamaţia acută s'a stins—resorbindu-se epanșamentul—rămâne 

în loc exudate fibrin6se acoperind sinoviala, extremitățile os6se, liga- 

mentele și cele-lalte părți moi. 
Acest exudat, investindu-se cu puteri retractile, determină atrofii 

musculare rebele, scurtarea ligamentelor și consecutiv deformațiuni a- 
desea iremediabile, dând nascere la anchilose permanente și definitive. 

Acâsta este forma rămasă clasică în urma descrierei magistrale date de 

Gosselin și numită azfriza plastică anchilosantă. 
Dar lucrurile pot merge și mai departe. În loc de retracție, putem 

avea distrugerea ligamentelor și chiar a extremităților os6se. Acestea, mai 
întâi mărite de volum, finesc prin a se uza copleşindu-se de procesul 

inflamator supurativ. In acest cas vom constata dislocări în articulație, 

frecări anormale, mișcări de lateralitate, sub-luxații şi chiar luxații pa- 

tologice. Forma acâsta sa numit a7friță plastică dislocantă, din causa 

elementelor distructive ce sunt predominente. 
Diagnosticul. Coincidenţa unei scurgeri uretrale recente saii vechi, 

cu manifestări din partea articulaţiilor, e de mare importanţă și decide 

asupra lucrului. Chestiunea de a nu confunda artropatia blenoragică cu 

reumatismul articular, nu e ceva imposibil. Antecedentele şi în special 
artrita precum și un examen minuţios al organelor genitale, va fi de mare 

folos. Apoi evoluţia acestor două bâle e cu totul diferită precum deja am 

arătat. In plus, complicațiunile cardiace sunt mult mai frecuente în reu- 

matism ca în blenoragie, durerile mult mai vii și fugace, epanșamentele 

dispar repede; iar puterea suverană a salicilatului, pe cât este în splen- 

dârea sa contra reumatismului, pe atât e de nulă în blenoragie. Greu- 
tatea însă devine mare când e vorba a deosebi coincidența reuma- 
tismului asupra unui blenoragic. 

Tratamentul. Primul lucru ce vom avea în vedere, va fi să preve- 

nim deformaţiunea membrului, dându-se tendința către anchilosare ce ai 

artropatiile blenoragice. Vom aplica deci bandaje inamovibile, puind 
membrul în posiţie normală și întrebuințând în acelaș timp diferite re- 

vulsive locale ca visicători, puncte de foc, etc., etc. 

Nu vom neglija a da la interior salol și diferite balsamice, pentru 

a combate scurgerile blenoragice fie recente sai vechi. Spencer a arătat
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mai multe observâţiuni de artrite blenoragice, vindecate prin dilatarea 

stricturilor uretrale. 

Contra idartrosei vom întrebuința iarăși repausul, revulsivele și în 
special compresiunea metodică. In casuri vechi și rebele, Schede a pre- 

conisat golirea lichidului prin puncţie, urmată apoi de spălături antisep- 

tice întra-articulare. 
Rendu injecteză după golire 5—6 c. c. de soluție de sublimat 

1/1,9x- Alţii însă resping acest procedeă, din causă că sublimatul coa- 
guleză epansamentul. Se preferă deci injecțiuni de acid boric dar la o 

temperatură de 429, sciut fiind, că gonococul rezistă forte puțin la 

căldură. 

În casuri și mai tenace putem recurge d'adreptul la artrotomie. 
Noi preferăm acestă metodă puncţiilor. Intrun cas am obţinut un suc- 

ces torte mare, de și în adevăr era vorba de un epanșamentîn genunchi 

consecutiv unei infecţii puerperale. Lichidul ce am extras era turbure, 

dar fără puroiă. Resultatul însă a fost admirabil, căci de unde bolnava 

avea continuă fenomene de septicemie cu oscilațiuni termice de 39%—40, 

de o dată temperatura a scădut. Sunt convins că am scăpat viaţa bol- 

navei numai prin acâstă intervenție. Am fost chemat a opera de dr. 

Hepites. 
În periartrită precum și în monoartrita acută, artrotomia e și mai 

indicată, la care trebue să recurgem fără nici-o ezitațiune. Vom curăța 

deci bine articulaţia, spălând și ridicând fongositățile și cele-lalte pro- 

duse morbide. La rig6re, şi casurile nu sunt tocmai rari, putem preveni 

sacrificarea membrului printr'o adevărată resecţie tipică, . 

In casuri când nu putem, sai că bolnavul refusă intervenţia chi- 

rurgicală, vom recurge la masagii, electricitate, băi de nomol, iodur la 

interior și medicâmente reconstituante. 

Tumora albă a genunchiului. 

Pe când Percival Pott prin 17209, descria tuberculosa vertebrală, în 

aceiaşi epocă un alt autor Noâl Rhazes se ocupa de caria extremită- 

ţilor articulare. 

Deformaţiunea ce producea în închieturi acestă afecțiune os6să, ce 

atunci ca şi acum se observa mai des pe copii a motivat numele cei 

sa dat de pedartrocace (articulaţie rea sai urătă a copiilor). Numele 

însă de tumoră albă se datoresce lui Wiessmann. 
Acest autor, impresionat de faptul că genunchiul, în mijlocul celor 

mai vaste desorganisări, nu se presenta de cât ca o tumoră cu conser- 

varea perfectă a tegumentelor, păstrându-și culdrea normală, sai cel mult
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luând pe aceia de un alb mat, a dat numele simplu dar semnificativ 
acestei afecțiuni de zumoră albă a genunchiului. 

Astă-di după ultimele cercetări, este definitiv stabilit că tumora 

albă represintă tipul cel mai clasic al tuberculosei. Este deci o afecți- 
une eminamente virulentă, nu numai prin faptul găsirei bacilului lui 
Koch atât în fongosități şi scheletul articulației, dar şi prin aceia că 
inoculaţiile făcute cu aceste produse ai dat nascere la aceiași bâlă. 

Nu e trebuință a ne opri asupra vechilor autori, spre a vedea 

ideile lor despre acestă bâlă. Insuși Hippocrate vorbesce de ulcere, 
tongosități și supurațiuni articulare. După dinsul vine Asclepiade, Rha- 

zes, Ambroise Pare, ]. L. Petit, B. Bell, Reimar, Brambila, etc. etc., cari 

pe rând căutau să explice devastaţiunile, leziunile și deformările arti- 

culare, fie prin acțiunea unor cărnuri, unor idropisii și chiar unor ven- 

tosităţi ce se însoțiaii de Gre-care umore puturâsă (A. Par€). 

Epoca cu adevărat științifică a artropatiilor tuberculâse, începe cu 
Bonnet în 1845. 

Acest autor, basându-se numai pe observațiunile clinice, stabilise în a- 
cestă bâlă două lucruri de o fârte mare importanță. Prima, că tumora 

albă se manifestă une-ori numai prin desvoltare de fongosități în arti- 

culație ; iar alte dăți, prin leziuni în epifisele os6se. Dar faptul cel mai 
important este când Bonnet afirmă, că de multe ori bolnavi cari nu 

presentaii aprâpe nimic de îngrijat în articulațiunea genunchiului, totuși 
mai târdiă muriai de tuberculosă pulmonară. 

Lisfranc de asemenea, prin adinca sa cugetare, a prevedut în ur- 

mătorea frasă aceia ce adi ultimele cercetări stabilesc în mod definitiv. 
In tumorile albe dicea el, adesea se găsesc granulațiuni cară ai multă 
analogie cu tuberculele pulmonare ; și întrun mare număr de casuri, 

traumatismul nu este de cât o causă determinantă, care fixâză asupra ar- 

ticulației un principii morbid ce exista deja în economie. 

Nelaton din partea sa este și mai positiv, stabilind formele tuber- 

culosei os6se precum și mecanismul prin care articulația se copleșesce, 

formă remasă și adi clasică. El descrie 1, un tubercul inchistat epifisar, 

care adesea se deschide în articulaţie și Il un tubercul infiltrat în o- 

chiurile țesutului spongios; el pote să rmâe sai în stare de infiltraţie 
cenușie sai să se transforme în infiltraţie purulentă cu sau fără secu- 

estru. El prevede ca și predecesorii săi, că unele tumori albe sunt de 

origină tuberculdsă. 

Dar tâte aceste profeții și afirmări, erai de sigur inspirate și 

calcate pe neobositele cercetări ale lui La&nnec făcute prin 1803 

asupra tuberculosei pulmonare, şi cari i-a atras numele bine me- 

ritat de părinte al tuberculosei, Dar pe când prin anatomia patologică
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microscopicesce se demonstra natura tubercul6să a tumorilor albe și ana- 

logia produselor sale cu cele pulmonare. Viichow, în numele isto- 

logiei microscopice, negă lucrul din causă că dîinsul nu găsia granu- 

laţia griză în aceste produse, granulaţie pe care el o considera ca o 

etichetă de siguranță pentru ca o leziune dată să fie considerată ca tu- 

berculăsă. Autoritatea lui Virchow a influențat mult, determinând în 

ştiinţă o perturbaţiune prin crearea unui curent contrarii celui existent. 

Dar starea acesta de lucruri s'a risipit de o dată cu descoperirea foli- 

cului tuberculos. Presenţa acestuia în produsele considerate de Virchow 

ca resultatul unei inflamaţiuni cronice sai unei osteite cazedse, a arătat 

până la evidență adevărata lor natură specifică, precum imediat vom 

vedea. 

Anatomia patologică. 

Există dou& mari forme de tuberculosă articulară: una a părților 

moi şi alta a părților tari sau dure. 

D. Zamora albă a părților mol. In tuberculosa părților moi, orga- 

nul principal îl formeză sinoviala genunchiului. 

O chestiune prealabilă însă. Se admite ori nu începutul tumorci albe 

prin sinovială? Cu alte cuvinte, leziunile ce vom constata pe acestă 

membrană, sunt ele primitive ori secundare? Am arătat deja că Bonnet 

din Lyon stabilesce tuberculosa primitivă a sinovialei. Ollier de asenie- 

nea admite acest lucru dicând, că dacă nu tot-d'a-una, cel puțin sino- 

viala tubercul6să este tot așa de frecuentă ca și a 6selor. Konig e și mai 

afirmativ ; după dînsul, tuberculosa sinovialei începe tot-d'a-una sub forma 

unei idartrose cu exudat sero fibrinos. Acesta este prima manifestațiuze 

a bâlei, și în acestă perisdă totul pâte intra în ordine, dacă se iati pre- 

cauţiuni seri6se. 

Volkmann însă și Lannelongue, consideră începutul tuberculosei 

prin sinovială ca fârte excepțional. După dinșii, osul este cel d'în- 

tăi atins ; în urmă, prin deslipirea, ulceraţia și distrugerea cartilagiu- 

lui, produsele morbide pot face erupțiuni în articulație. Acesta a și 

motivat nuaele de osteo-artrită, prin care se arată și cronologia leziu- 

nilor. Unii admit chiar că formele sinoviale fongâse ar fi mai frecuente 

la adulți, din causă că la ei crescerea fiind terminată, osul este mai 

puţin vascular şi deci mai puţin apt pentru infecțiunea tubercul6să. 

Noi admitem existența unei forme sinoviale primitivă, independentă de 

cea os6să. Dar or cum ar fi, să vedem ce constatăm în sinoviala 

unei tumori albe. | 

Aci două lucruri se pot produce: sai că sinovială e copleșită de
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o erupțiune infinită de mici ridicături ca bobul de meiă, coprindend 
ttă suprafața articulară; sai că dinsa devine sediul unei producțiuni de 
mese morbide pronunţate, cunoscute sub numele de fongosități. De aci 
dou€ varietăți: sinovită acută şi sinoviță fongosă. 

Sinovita acută sai tuberculosa acută a genunchiului, se datoresce 
descrierei clasice ce i-a dat Laveran și Polosson. Dînsa, după cum am 
arătat, se caracterisă printr'o erupțiune miliară a întregei suprafeţe arti- 
culare, erupțiune comparată de Polosson cu cea variolică, afarâ de om- 
bilicare; erupțiune, care în definitiv nu e de cât o diseminare profusă 
de mici foliculi tuberculoși. 

Acestă formă, numită granulie articulară, se caracteriseză prin pre- 
sența unui mare număr de granulaţiuni cenușii, de mărimea unei gă- 
mălii de ac și risipite pe un fund roşiii, ce-i oferă sinoviala injectată. 

Resultatul acestui fapt este o iritațiune forte vie a sinovialei, a 
cărei consecințe este producțiunea unui lichid, saă mai bine dis a unui 
epanșament articular, care formâză tipu! idartrosei, numit de Poulet 
și Koânig 777ops tuberculosus. 

Dacă cantitatea acestui lichid e serâsă și împregnată de bacilul tu- 
berculosei, dinsul se pste transforma în puroiă, umplând întrega cavi- 
tate a articulației. Bonnet de Lyon a numit acestă varietate de epanșa- 
ment purulent, fără existența vre-unei leziuni os6se, gbces zece articular. 

Snovita fongăsă. Acestă formă de tuberculosă articulară, se carac- 
tezisă prin desvoltarea unor producțiuni moi pe suprafaţa sinovialei, al 
căror aspect exterior îl apropie Gre-cum de un fel de carne putredă, 
sai ciupercă, de unde i-a venit și numele de fongus — fongosități. 

Aceste fongosități iai diferite forme și aspecte, cari ai fost de- 
scrise în mod clasic de Bonnet și repetate apoi de toți autorii. 

Tipul celei mai simple fongosități este o ridicătură desvoltată pe 
fața internă a membranei sinoviale, ca un mic neg. Dinsa une-ori este 
sesilă, alte dăți insă se subțiază din ce în ce către bază, formând un 
pedicul. 

Coloraţiunea e mai mult sait mai puţin roșie, după numărul vase- 
lor din care e formată; colârea devine mai închisă, când în formațiunea 
lor predomină celule embrionare. 

Une-ori fongosități noi se adaug la cele vechi. Ele nu aii tendință 
a cresce în lungime, ci din contra, caută a se lipi între dinsele, formând 
pe suprafața sinovialei o placă mai mult întinsă, cu suprafața regulată. 
Acestea ai primit numele de fongosități în plăci, plane sat Jamelifornze. 
Alte dăți însă fongosităţile cresc în înălțime, învestindu-se cu diterite 
ramificațiuni, întocmai ca un mărgean. Ele sunt cunoscute în limbagiul 
clasic de fougosiăți arborescente.
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In fine fongosităţile pot lua o desvoltare așa de mare în întindere 

și în înălțime, în cât umple întrega cavitate articulară. Acestora li sa dat 

numele de fongus articuloruna. 

lată în scurte cuvinte leziunile macroscopice ale sinovitei fongose. 

Fongosităţile acestea, de și ai o origină specifică, se asemână însă 

târte mult, fiind chiar cu totul analge cu fongositățile ce se desvoltă 

în urma unei inflamaţiuni cronice, cu acele ale burgeonilor sati mugu- 

rilor cărnoși, pe cari îi vedem că apar la suprafața plăgilor răi îngri- 

jite, saă cu acelea ce se desvoltă în jurul unui corp străin, unui se- 

cuestru osos, etc., etc. 

In adevăr, chiar microscopul a arătat identitatea între fongosită- 

ile inflamatorii şi tuberculâse. Și unele și altele sunt formate din celule 

embrionare, din vase de neoformaţiuni cu pereți fârte subțiri și friabili. 

De aci resuită coldrea lor diferită de cenușie sai roşietică, după cum 

țesutul embrionar e care predomină, sai cel vascular. Și iarăși, apa- 

rițiunea de puncte negre, pe suprafața sait în centrul fongosităţilor nu- 

mite apopiectiforme, se explică prin ruperea pereţilor subțiri ai vaselor 

şi coagularea singelui extravasat. 

Mai mult de cât atât, şi întrunele și în altele, microscopul a arttat 

un țesut cu aspect lardacei, aflat la basa fongosităţilor, țesut ce se 

consideră ca un început de cicatrisare, și care ne indică că agentul pa- 

togen sai spina inflamatorie a dispărut. Prin nrmare, analogia fiind per- 

fectă s'ar crede că aceste fongosități nai nici un caracter specific. Cer- 

cetările însă minuţi6se, în special ale lui Grancher, ai demonstrat că 

există între ele o mare deosebire. In adevăr, pe când cele inflamatorii 

nu sunt formate de cât de vase subţiri, de neoformaţie și celule em- 

brionare, cele tuberculbse, de și cu același aspect și aceiași structură, 

conţin însă în ele cele trei tipuri de noduli tuberculoși, representați prin 

foliculul tuberculos embrionar, foliculul luă Koster şi nodulul ni Fried- 

leuder. Despre ele am vorbit pe larg în vol. II la capitolul tuberculosă 1). 

După cum dar fongosităţile articulare vor fi formate dintr'unul din 

aceşti noduli, cu atât ele vor fi benigne ori maligne, având o tendință 

iresistibilă de desvoltare și copleșire progresivă a sinovialei. 

Ast-fel, dacă tongosităţile sunt formate numai din nodulul embrio- 

nar, ce represintă tuberculul în forma sa cea mai elementară, activitatea 

celulelor sale va fi fârte mare. De aci și desvoltarea enormă a fon- 

gosităţilor, cari vor fi cele mai volumin6se și cele mai vasculare. In 

acestă formă, pe cât pululaţiunea celulelor se măresce la periferie, pe 

1) Vol. IL, pag. 1—31.
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atât celulele centrale şi marginele insuficient hrănite, vor cădea în de- 
generescență grăs6să și se vor transforma în puroiă. 

Când însă fongosităţile sunt formate din foliculul lui Kâster, ele 
nu ai tendință aşa de mare la copleșirea și distrugerea sinovialei, gra- 
ție țesutului conjunctiv ce se află la basa lor, ţesut care în loc dea 
fi embrionar devine adult. In asemenea cas, fongosităţile cresc în înăl- 
țime, dar totuși lasă spațiuri libere între dinsele, unde sinoviala pare a 
nu fi atinsă. 

In fine, când fongositățile sunt formate mai mult din nodulii tu- 
berculoși ai lui Friedlender, ele sunt cele mai benigne, din causă că 
acest nodul emite fășii fibrâse în diferite sensuri și mai ales la bază, 
transformând nodulul şi deci fongositatea întrun adevărat ţesut caver- 
nos analog cu al ganglionilor. Graţie acestui lucru, fongosităţile au ten- 
dință d'a rămâne staționare, despre a căreia probă avem presența ace- 
lui strat lardaceii la basa lor, care represintă începutul unei cicatrice. 

In ori-ce cas însă, suprafaţa liberă a acestor fongosități este într'o 
continuă desagregaţiune, care resultă din aceia, că celulele cu cât sunt 
mai depărtate de basă, cu atât 'se hrănesc mai ră. Copleşite fiind ast- 
fel de degenerescența granulo gresosă, ele cad in interiorul articulației, 
formând un detritus purulent. Limita unde se opresce acestă degene- 
rescență, sa numit de Kiner și Poulet fășia saă banda de destuteg- 
rațiune. 

lată dar un caracter distinctiv și proprii al fongosităților tubercu- 
l&se, prin care se deosibesc complect de fongosităţile inflamatorii sai 
reumatismale. 

Mai r&mâne încă un punct de lămurit pentru a se confirma cu to- 
tul specificitatea lor. Trebue pe de o parte să se constate presența ba- 
cilului lui Koch in aceste fongosități, iar pe de alta reproducerea ace- 
leași bâle prin inoculaţiunea lor succesivă. 

Primul punct nu a dat resultate constante, caci de multe ori ba- 
cilul lui Koch nu s'a putut găsi. Dar acesta nu constitue un cuvint con- 
tra specificităței lor, căci adi este sciut, şi noi pe larg am arătat în 
vol. Il, că după cercetările lui Villemin baza fundamentală a unei afec- 
țiuni virulente, constă exclusiv în reproducerea aceleași bâle prin inocu- 
lațiuni în serii. Dar tocmai acest lucru s'a probat până la evidență, prin 
experimentațiunea diferiților autori ce a remas clasică. 

Am arătat deja experienţa lui Max Schiiler, care după ce a tu- 
berculisat animalele și a aplicat o contusiune pe genunchi a obținut o- 
tumoră albă. Riedel, întroducend produse tuberculâse într'o articulațiune 
a obținut artrita specifică. Kânig, înoculând fongosități tubercul6se din- 
tr'o tumoră albă, a obținut tumoră albă pe un iepure.
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In sfîrșit Hu&ter a ajuns la acelaș resultat, -căci a obținut o tuber- 

„culosă generalisată, inoculând pe un câine fongositatea articulară a unei 

tumoră albe, precum de asemenea a determinat o sinovită fongâsă, in- 

jectând alimente tuberculse într'o articulaţie, etc., etc. 

In fine Pavlowschi la institutul Pasteur, a înoculat în articulaţie cul- 

tură bacilare pure și a obținut același resultat, adică tumoră albă cu 

fongosități. Dinsul a arătat că bacilul lui Koch, înfecteză mai întâi ce- 

lulele conjunctive ale sinovialei şi spațiurile limfatice ; apoi de aci în- 

fecțiunea se propagă de la o celulă la alta prin continuitate. 

lată dar atâtea experiențe demonstrative, cară arată până la evi- 

dență natura specifică a fongosităților din tumora albă și a întregei bole. 

Mai există încă și alte forme de sinovite, dintre cari mai princi- 

pale sunt: 

Sinovita tuberăsă ce se caracteriză prin desvoltarea unui țesut. fi- 

bros în cantitate fârte mare. Acest țesut înconjoră din tote părţile fo- 

licului tuberculos în mod fârte complect, făcândul prizonier. Aci dînsul 

degenereză, până ajunge în stare de fragmentare şi fără nici o acțiune. 

La urmă, din totul rămâne numai țesutul fibros, care une-ori se trans- 

formă într'o adevărată tumoră dură, împunendu-se drept corp străin 

articular. 

Une-or acest țesut fibros ia o extensiune colosală, acoperind în- 

trega suprafață a sinovialei articulare. O altă leziune nu mai găsim, 

de cât acest țesut lardaceii, de natură fibrâsă şi cu putere retractilă, 

provocând anchilosa genunchiului. Forma acâsta se numesce sinovită 

fibrino tuberculosă. 

In fine putem întîlni și o altă formă numită sinovită lipomatisă ar- 

boresceută. Diînsa provine, că în grosimea țesutului conjunctiv subjacent, 

frangele adipose ale sinovialei conţin tuberculi în 'diferite grade ale 

evoluţiunei lor. Din iritaţia ce se produce, se nasc acei ciucuri de forme 

şi mărimi variate, apropriindu-le de crăcile unui arbore, de unde şi nu- 

mele de lipom arborescent. Natura sa specifică tuberculosă e adi bine 

demonstrată. 

In fine mai avem o sinovită cu grăunțe risiforme, întocmai analogă 

cu acea a tecelor tendin6se şi despre cari am vorbit în vol. [Î. 1) 

Trecem acum la leziunile tuberculâse ale 6selor din jurul articu- 

laţiilor. 

ID). Tumora albă a părhlor tari sai dure. Sa discutat mult dacă 

cartilagiul epifiselor, este capabil a fi copleșit primitiv de tuberculosă. 

Este adevărat că pe acest cartilagiii sai constatat leziuni caracteris- 

  

1) Vol. Il, pag. 352—368.
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tice, găsindu-se une-ori subțiat cu pierderi de substanță, deslipit de epi- fisă. Brodie e primul care a descris eroziunile cartilagin6se. Broca, ne- 'crosa primitivă, iar Redfern alterațiunea velvetică a cartilagelor. Ranvier a constatat în cartilagiă o degenerescență gres6să primitivă a celulelor superficiale proliferate. In fine, Volkmann numesce aceste alterațiuni multiple ale cartilagelor, condrira Pandsă, voind să arate analogia cu 'cornea inflamată, prin strîmtarea vaselor din cercul pericheratic, 
Deci condrita tuberculssă primitivă ar părea demonstrată. Cu tâte acestea, anotomia microscopică refuză cartilagiului putinţa de a se in- flama, din pricină că dinsul nu conține nici vase sanguine, nici vase limfatice. De aceia mai toți autorii sunt de acord că, tuberculosa nu se desvoltă primitiv pe cartilagiul de încrustare, ci tot-d'auna el e co- pleșit în mod secundar, fie prin fongosităţile articulare saă prin tuber- -culosa prealabilă a epifiselor. Mai mult de cât atât, Lannelongue, Volk- mann, Konig și alții, susțin că nu numai cartilagiul, dar și însăși sino- viala sunt copleşite în mod secundar. După dînşii, tumora albă recu- nsce drept causă incipientă, stabilirea bacilului în epifisele osâse. Ple- cat de aci, el copleșesce treptat cartilagiul, pe care o dată perforându-l, erupțiunea se face pe sinovială și consecutiv pe interiorul articulației. 

Prin urmare cartilajul articular servă ca o barieră a progresiunei tuberculosei. El pe de o parte împedică infecțiunea, desvoltată primitiv în articulație, să mergă către epifise — dacă admitem desvoltarea tu- berculosei pe sinovială — precum de asemenea se opune ca infecți- unea plecată de la epifise, să se propage la articulație. 
Dar să revenim la desvoltarea tuberculosei în scheletul osos. 
Tumora albă a părților osdse. Osteo-artrita tubercul6să a genun- -chiului, sai tumora albă proprii disă, a fost punctul de plecare a celei mai noi cuceriri în chirurgie, adică tuberculosa os6să. Tote discuţiunile și teoriile s'aă concentrat asupra sa. De aceia de şi în mod succint, totuși vom căuta să dăm o idee lămurită asupra chestiunei. 

lată punctele ce ai să reiasă din cele ce vom descrie asupra tu- morei albe a genunchiului: 
1. Unde primitiv se așădă Procesul tuberculos 2 în măduvă, în ţe- 

sutul osos proprii dis, sai în periost? 
II). Zn ce a nume punct al osului procesul tuberculos se aştdă? în epifisă, în diafisă, saii cartilajul de conjugare? 
III). Care sunt formele de osteită tuberculdsă ce le găsim în tumora 

albă a genunchiului ? 
IV). Ce evoluziune iaă aceste produse 1uberculdse Și prin ce mteca- nism ele străbat în articulaţie P 
Este astă-di admis de toți că, străbaterea bacilului tuberculos în
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organism, în afară de tegumente, suprafețele mucâse etc., se face prin: 

calea sanguină și cea limfatică. 

Sciut fiind însă, că măduva os6să în intimitatea ei este formată. 

de vase sanguine şi limfatice, sa admis posibilitatea stabilirei directe și 

primitive a tuberculosei în măduvă. 

Mauclaire împreună cu alți autori ai propus să dea numele a-: 

castei forme de adeno-tuberculosă. Şi cu atât mai mult am putea sus- 

ține acest lucru cu cât cercetările în special ale lui Ollier, ati arătat 

independența ce există între măduvă, os și periost. In adevăr, fie-care: 

din aceste porțiuni trăesc pe socotela lor proprii așa că leziunea uneia. 

nu implică pe a celui-l'alte. Putem până la un punct Gre-care să distru- 

gem un teritoriii de măduvă saă din periost, fără ca osul să sufere în 

nutrițiunea sa, și vice-versa. 
Basaţi pe acestă credință, noi am avut curajiul să întreprindem o: 

nouă metâdă în tratamentul acestor tumori albe, răzuind pe întinderi 

fârte ma:i canalul medular, ridicând cantități considerabile de măduvă,. 

fără să se fi produs vre-o dată cea mai mică urmă de necrosă a osului. 

Ast-fel fiind, e posibil nu numai stabilirea directă “a tuberculosei 
în măduvă, dar şi localisațiunea sa în acâstă substanță, fără a trece din- 

colo de dînsa. 

Constatarea procesului tuberculos în măduvă e perfect demon: 

strată, grație cercetărilor lui Nelaton, Richet, Ranvier, Lannelongue,. 

etc., etc. 
Se scie că Richet, explica durerea simptomatică a genuuchiului în 

coxalgie numai faptului desboltărei acestor granulațiuni tubercul6se în 

măduva os6să. 

Din partea.lor, Kiener și Poulet sunt forte categorici când dic: a- 
supra unui lucru trebue să fim de acord, că adesea în măduvă se nasce: 

și se desvoltă leziunea tuberculosă inițială, care mai tot-d'a-una remâne: 

în stare de medulită fibrâsă. 
Cu tâte acestea, de și mai în tote osteo-artritele tnberculdse se 

constată și leziuni în măduvă, nu se pâte afirma că leziunile acestea ai 

fost primitive. Cazurile sunt excepțional de rari, ca să găsim o medulită 

tubercul6să isolată, fără leziuni concomitente în țesutul osos. Din contra, 
mai nici-o-dată nu vom întâlni o tuberculosă os6să fără medulită, afară 

de acele forme inchistate despre care vom vorbi. 
Tendinţa deci este a se considera medulita tuberculdsă ca fiind 

consecutivă unei osteite. 

Dar acesta nu ne împedică întru nimic a presupune și cazul in- 

vers, că și osteita pâte fi resultatul unei infecțiuni secundare, plecată din 

măduvă.
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Ori-cum ar fi însă, leziunile în măduvă se apropie forte mult de 
acelea ce vom vedea în osteită, căci și aci procesul morbid va fi for- 
mat din trei zone forte distincte, representate printr'una iperezmică, prin 
a doua foliculară şi prin alta centrală casedsă. 

Zona exteridră iperemică, e compusă din dilatațiunea capilarelor ce 
devin fârte numerâse, însoțindu-se de tumefacţiunea celulelor endoteliale 
şi de o mulţime de leucocite emigrate prin diapedeză. 

Dar acâsta nu e de cât primul stadii al inflamaţiunei, provocat de 
iritațiunea foliculului tuberculos. 

A doua zonă, coprinde tocmai acești foliculi cu celulele lor gi- 
gantice caracteristice și cu cele trei tipuri clasice de folicul embrionar, 
a lui Koster, și a lui Friedlender. 

In fine zona a treia, e representată printr'un produs cazeos, prin- 
tro adevărată necrosă medulară, resultată din mortificaţiunea celulelor 
centrale, cari ne mai putându-se hrăni în urma obliterațiunei sai dis- 
parițiunei vaselor, ead în ruină, transformându-se într'un adevărat ipsos 
de giamgiii. 

Când precesul distructor e repede, foliculii se măresc, se reunesc 
între dinșii şi dai nascere unui quasi-ulcer copleșitor, cu mărginile nere: 
gulat dințate și puind în evidență rățeua trabeculară necrosată. 

Une-ori părțile cară nu s'a necrosat intră în supurație; şi acest 
abces își face loc la exterior, perforând substanța os6să și dând nascere 
unei fistule, arătându-ne presența unui abces osifluent. O membrană a- 
coperită de muguri cărnoși se formeză, şi umplând golurile lăsate între 
trabeculele necrosate, dă nascere unei supurațiuni continue, servind la 
eliminațiunea măduvei, și represintându-ne bâla în complectul săă. 

Periostita tuberculosă. Aci ca și la măduvă unii autori, între cari 
Bonnet, Billroth, etc., aîi căutat să susție localisarea primitivă a baci- 
lului în periost. 

Gaujot care încă din 1871 făcuse un studii destul de complect 

asupra acestei. chestiuni, prevădând natura sa tuberculsă, susținea că 

bâla începe tot-d'a-una prin straturile cele mai externe ale periostului. 

El descrie chiar patru periâde : una în care periostul era forte vascula- 

risat, tumefiat şi necrozat; II, când acest proces inflamator se transformă 

întrun produs lardacei, gelatinos, dar fără puroiă; III, când Supurația 

lua locul predominent ; în fine IV, când începeaiui desvoltarea fongosi- 

tăților. Descripțiunea era clasică și pentru a fi cu totul modernă nu-i 

trebuia de cât presența bacilului, ceia-ce s'a şi adeverit. Adi e demon- 

Strat că întregul proces recunâsce drept causă intervenirea. foliculului 

tuberculos cu tâte varietățile sale, provenit el însuși din instalarea ba- 
cilului în interiorul capilarelor.
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| Kiener și Poulet însă, susțin, că leziunea inițială începe în stratul 

profund al periostului, pentru care i-a și dat numele de sub-periosiită 

fuberculosă. Majoritatea autorilor însă nu admit de cât infecțiunea se- 

cundară a periostului, fie din adâncime la superficie, prin propagațiunea 

osteitei, fie prin trecerea din părțile moi, precum ar fi casul desvoltărei 

unui lupus pe tegumente saă a unei ulcerațiuni mucâse ori cutanată de 

natură tuberculăsă. Ori-cum ar fi periostul atins de acest proces mor- 

bid, trece prin peri6dele descrise mai sus. Când însă procesul predo- 

minent este iritația pote da nascere la iperostose, care une-ori devin 

atât de grâse în cât măsâră chiar două degete, după cum aii observat 

Kiener şi Poulet. 

Tuberculosa osăsă în tumorile albe. Am arătat deja că mulți autori 

precum Volkmann, Lannelongue şi alții susțin prin probe şi teorii că 

sistemul osos formâză primul leagăn al tuberculosei. De aci bacilul tu- 

berculosei împreună cu produsele sale ia diferite căi până ce treptat 

străbate în interiorul articulației. 

Prin ce cale acest bacil ajunge să atace osul? Opiniunea în ge- 

neral admisă adi și care aparține lui Konig, ar fi calea sanguină și a- 

nume prin acel tenomen patologic cunoscut sub numele de emboe. 

Bacilul tuberculosei odată intrat în masa sângelui se încorporează 

de leucocite, cară îi. servă drept mijloc de peregrinațiuni depărtate. 

In adevăr, bacilii fie ci singuri sai încorporați de leucocite trec 

prin tote vasele sanguine până ajung în ultimele lor ramificațiuni. 

Ajuase aci, grație unui volum mai mare și a unei puteri aglutinative 

mai pronunțate ce aceste produse capătă cu acestă ocasiune, leucocitele 

astupă lumina micilor capilare aflate în țesutul osos. 

Când un număr inai mare de acești bacili reușesc să astupe ramifi- 

caţiunile terminale ale unci artere, întreg acel teritoriu fiind lipsit de 

lichidul nutritiv, va suferi în existența sa și nu va întârdia să se dis- 

trugă. De aci mârtea unei porțiuni de os, ce ni se va presenta sub forma 

unei necrose sati secuestru. 

Probă evidentă că lucrurile se petrec ast-fel, este faptul, că de 

multe ori secuestrul tuberculos represintă forma unui con, formă ce core- 

spunde exact cu acea a teritorului lipsit de nutrițiune, prin obstrucțiu- 

pea arterei şi a ramurilor sale. Miller în 1886 a voit să probeze acest 

lucru, căci înjectând produse tuberculdse în artera nutritivă a osului 

a obţinut producerea unui secuestru. 

Indoială deci nu mai există pentru nimeni în ceia-ce privesce pre- 

dilecțiunea țesutului osos pentru desvoltarea tuberculosei. 

Dar în ce anume porțiune a osului bacilul se aș6ză? Am arătat 

cu altă ocasiune opiniunea emisă de Scharpy, care putem dice, a de-
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venit lege în chirurgie. In adevăr, acest autor a arătat că bacilul tu- 
berculos fuge de locurile unde se petrece un schimb prea vii de ma- 
terialuri nutritive; dar el fuge în acelaş timp şi de acele locuri, unde 
acest schimb este la minimum stă. 

Și cari sunt aceste locuri? Maximum de viață os6să se află în 
cartilagiul de conjugațiune a osului, iar minimum în diafisa sa. Media 
între aceste dou& extreme îl oferă epifisele selor lungi. Dar tocmai 
acest medii! convine bacilului tuberculsei și pentru acesta tot-d'a-una 
şi în mod constant aci il vom găsi. Stafilococul aureus, care produce 
osteomielita, își alege cartilagiul de conjugaţiune, căci îi place viața 
activă, iar germenul sifilitic se va ascunde voios în diafisă, ca unul ce 
iubesce teritoriile cele mci puțin vasculare. 

Aprâpe, putem dice, nu există nici o excepțiune la acestă regulă. 
La ființe tinere însă, şi în special la copii, bacilul tuberculosei ne oferă 
o infracțiune la acâstă lege, de dre-ce îl vedem stabilindu-se în diafisa 
falangelor degetului, dându-ne bâla cunoscută sub numele clasic de 
Spina ventosa. Dar și aci, la rigâre, încă nu e vorba de excepțiune. In 

„adevăr Reichel, care a studiat în special tuberculosa diafisară a Gselor 
lungi, a arătat că dinsa nici-o-dată nu este primitivă, ci consecutivă unei 
leziuni epifisare. Punctul perforat al epifisei, prin care se face propaga- 
țiunea la diafisă, este de ordinar aşa de puțin considerabil, că scapă 
din vedere unui examen superficial. Excepţiunea cel mult ar consta în 
aceia că bacilul tuberculosei, în loc de a se desvolta în partea cea mai 
extremă a epifisei, ocupă porțiunea cea mai inferidră, proximă cartila- 
giului de conjugațiune. 

Cu alte cuvinte spina ventosa ar fi o osteo-mielită tubercul6să, 
care ca și acesta se pâte propaga la măduva Și diafisa osului. 

Fiind deci stabilit că în imensa majoritate a casurilor, epifisa este 
leagănul tuberculosei, să vedem care sunt leziunile ce dinsa ne oferă. 
Bacilul tuberculosei odată intrat în țesut, produce fenomene cu totul 
analâge cu acelea ale unui corp străin. Pe de o parte dinsul tinde a dis- 
truge organul, iar pe de alta natura caută și dinsa a se apăra de'a- 
cestă invasiune prin diterite mijlâce. 

In specie, pe cât tuberculosa tinde către o osteită rarefiantă dis- 
tructivă, pe atât în jurul s&ă se va produce o osteită productivă oră 
condensantă, destinată a înconjura pericolul și a opri procesul morbid 
în mersul s&ă, 

Deja Nelaton este cel dintâi, care inspirat de ideile lui Laennec 
asupra tuberculosei pulmonare. aplicase teoria acestuia și în se. sta- 
bilind dou& mari forme, cari şi adi ai rămas clasice. După dînsul avem 
două tipuri: fuberculosă osdsă închistată Şi fufiltrațiune tube culosă.
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Astădi este admisă de toți următârea diviziune, recomandată de 
Kiener şi Poulet, ca una ce este în armonie cu datele clinice, fiind ba- 
zată pe mersul și evoluțiunea tuberculului osos. 

lată ce dic aceşti autori: 
]). Când tuberculul se desvoltă pe un os sănătos și pe un individ 

viguros, dinsul adesea rămâne solitar, și percurge diferitele stagiuri cu 
încetul și în mod regulat. El nu provâcă în țesuturile vecine nici o 
reacțiune inflamatorie, sat cel mult o reacțiune moderată și eliminatrice. 
De aci o primă formă numită zuberculu/ primitiv şi cronic. 

II). Când din contra organismul este slăbit de o tuberculosă cro- 
nică a osului, sait a unui alt organ, când tuberculul se desvoltă întrun 
os deja alterat și atins de leziuni difuse, atunci produsele tuberculâse 
tardive şi de ordinar multiple, aă un mers repede, și provâcă reacțiuni 
inflamatorii considerabile în țesuturile vecine. De aci a doua formă nu- 
mită Zabercul tardiv cu evolujiune repede. 

III). In stîrşit, în unele casuri mai rari, tuberculosa osului apare 
de o dată repede şi copleșitâre. Ea ne reamintesce prin intinderea şi 
caracterul inflamator al leziunilor sale, tuberculosa galopantă a plămâ- 
nului. De aci a treia formă numită osfeifă fuberculdsă acută. 

Fie-care din aceste forme presintă mai multe varietăți. 
Câte-va cuvinte asupra lor. 
Tuberculul primitiv şi cronic are acest lucru de esențial că, dînsul 

odată intrat în țesutul spongios al epifisei, ori-cari vor fi varietățile ce 
ne va oferi, leziunile sale sunt și rămân torpide, lente şi une-ori chiar 
limitate. 

In adevăr, acest tubercul intrat odată pe calea sanguină în cana- 
lele lui Havers, produce o osteită rarefiantă tipică, adică lărgirea acestor 
canale, apoi diapedesa celulelor din vasele capilare, râderea şi distru- 
gerea trabeculelor osâse, formând ceia-ce se numesce lacunele lui How- 
ship. Aci se respîndesc celulele embrionare, cari atacând măduva, dai 
nascere unei mielite, pe care deja am descris-o. Ne aflăm deci în fața 
unei osteite rarefiante tipice. Tendinţă de o nouă producțiune os6să, adică 
de osteită condensantă în jurul acestui toczr, de și există, însă nu este în- 
trun grad mare. Și cu tote acestea, acțiunea nodului tuberculos remâne 
limitată, căci dinsul nu copleşesce mai departe țesul osos, rămănând 
act-fel cu totul mărginit. 

Une-ori întregul proces, împreună cu măduva osului, intră în de- 
generescența grăs6să, transformându-se într'o masă informă, comparată 
de Nelaton cu ipsosul de giaiagii, sati cu bucăți de caşcaval, ori mai 
bine urdă. Produsul acesta dacă e înconjurat de o osteită condensantă 
puternică, pâte să rămână închis în locul unde s'a desvoltat. 

Dr. L. Kiriac, Patologie chirurgicală. 35
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Mi-aduc perfect aminte că am operat fata unui preot Macarie 

din Chirnogi, ce presenta un început de tumora albă a genunchiului. 

Extremitatea superidră a tibiei era mărită de volum, Făcând o in- 

cisie, am dat peste un focar nu mai mare ca o alună, aședat în pla- 

toul tibial. Conţinutul era un adevărat mastic, dar perfect limitat de o 

osteită condensantă. Aspectul era în totul analog cu un mic cuib de 

rândunică. Acest dentritus Pam ridicat cu pulpa degetului și am cură- 

țat bine cavitatea cu o bucăţică de tifon, fără să fac răzuirea cu lingura. 

Fenomenul acesta însă se observă fârte rar. Din contra tendința 

tuberculului cronic, de și lent și torpid în evoluțiunea sa, totuși din causa 

lipsei unei osteite condensante tubercul6se, el are aplicațiune a eși către 
părțile extreme când e central, precum de. asemenea a străbate în în- 

teriorul osului, dacă primitiv a fost superficial. Şi tocmai pentru acestă 
pornire către copleșire treptată, dinsul formeză o varietate specială nu- 

mită Zabercul copleșitor (envahissant), iar după unii perforant. Şi după cum 

perforarea se va face de la centru la periferie, sai de la superficie în 

adincime, îl vom numi Zubercul cronic perforant centrifugal sai centripeial. 
A doua varietate ce ne oferă acest tubercul primitiv cronic este 

următârea: foliculul tnberculos, în loc de -a distruge în mod progresiv 

țesutul osos prin teritoriifârte limitate, din contra surprinde o porțiune 

mai mare, pe care privându-o de elementele nutritive, o necros6ză, dând 

ast-fel nascere unui secuestru. Dar și aci leziunea r&mâne îimitată, fără 

a avea tendință să copleșescă porțiuni de 6se. 
O dată însă secuestrul produs, partea mârtă tinde a se separa de 

cea vie. Atunci o ușdră osteită condensantă se produce la periferie, 

iar între osul necrosat şi cel sănătos, se determină un șghiab de sepa- 

rațiune de 1—7 m.m. Aci încep a se desvolta muguri cărnoși, cari cu 

timpul complecteză separaţiunea definitivă a secuestrulni. Dacă acesta 

a ocupat periferia osului, traecte fistulâse nu întârzie a se arăta la ex- 

terior, prin care va avea intențiunea să se elimineze, fie treptat sau 

printro intervențiune. Când însă procesul morbid sa desvoltat în cen- 

trul osului, și dacă osteita condensantă este complectă, el pote rămâne 

mult timp sai chiar pentru tot-d'a-una ascuns aci. Forma acesta portă 

numele de zubezcul circumscrit cu Secuestrut. 

Forma acesta, grație desvolrărei mugurilor cărnoși, pote lua un 

caracter ceva mai malign, prin faptul posibilităței de inoculațiuni suc- 

cesive, așa că deviază de la tipul săii clasic de a rămânea cu totul iso- 

lat. Se observă în adevăr casuri de asemenea tuberculi în număr de 

2—3 şi mai mulți, răspândiți în diferite teritorii ale țesutului osos. Dar 

chiar și atunci tipul se conservă, de 6re-ce-ce acești noduli încă rămân 

separați, fără a da nici o reacțiune inflamatorie împrejul lor.
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In fine tuberculul osos, în loc de a da nascere unui secuestru, 
rămâne în forma descrisă din prima varietate, adică ca un ipsos de 
giamgiă, iar după Lannelongue chiar sub formă fluidă. Aci însă osteita 
condensantă este cu totul complectă. Și tocmai din acestă causă, tu- 

  

numită de Nelaton rubercul închistat. Acesta este analog cu ceia-ce se 
observă în tuberculele sai cavernele pulmonare, ce une-ori le găsim în 
mijlocul organului, separate însă de restul pulmonului prin desvoltarea 

  

Fig. 187 Fig. 188 
“Tubercul circonscrit cu mici secuestre os6se, Înconjorat de fongosități supurante 

pe vertebra vecină. | 

unui țesut fibros, care îl închide de tâte părţile. Trebue însă să „scim, 
că une-ori acest tubercul închistat pote să-și tacă un drum la exterior, 
printr'un mic orificiu fistulos, grație formărei incomplecte a osteitei con-
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densante. In fig. 186, 187 şi 188 avem modele de leziunile produse de 

tuberculul cronic cu evoluţie lentă. 

Tubercul primitiv cronic ast-fel precum Pam descris, de şi lipsit 

de o tendință copleşitâre, totuși nefiind perfect închis.de o osteită con 

densantă, pâte avea răsunet asupra articulației, după sediul sai punc- 

tul epifisei pe care îl ocupă. In adevăr, dacă acest tubercul se desvoltă 

în partea cea mai centrală a epifisei şi bolnavul are norocul ca acest 

tubercul să r&măie închistat prin desvoltarea unei osteite condensante 

seri6se, articulațiunea sa este scăpată, plătind tributul cel mult prin nisce 

dureri osteocope mai mult sai mai puţin persistente sai violente, de- 

scrise de Gosselin sub numele de pevralgii osose. 

Dacă iarăși acest tubercul se desvoltă pe una din părțile laterale 

ale epifisei, destul de departe de articulație, chiar dacă rămâne în- 

chistat, totuși traectul fistulos ce se va produce va fi para-articular. 

Când însă tuberculul va ocupa extremitatea epifisei proximă cu 

articulațtunea, atunci traectul fistulos deschidendu-se în acest organ, 

tâte produsele sale se vor vărsa aci, de unde va resulta o contamina- 

țiune secundară cu tâte consecințele sale funeste. 

Următârele scheme luate din Poulet și Bousquet, părindu-ni-se forte 

demonstrative, le reproducem şi noi în fig. 189. 

   
Fig. 189. 

Figuri schematice, arătând disposițiunea tuberculilor în tumâra albă de origină ososă- 

1) T. Tubercul circonscrit cu secuestru. 

2) T. Tubercul coprins în nivelul suprafeţei articulare, propagațiune directă a. 

tuberculului la epifisa opusă T. 

3) T. Tubercul circonscrit cu sequestru, care s'a deschis în articulaţie printr'un 

mic canal C. T., copleşirea celei-lalte epifise şi a întregei sinoviale. 

4) T. Tubercul epifisar deschis la exterior în afară de articulaţie în C. Sinovita 

sub-acută de învecinare.
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II. Tubercul tardiv cu evoluţiune repede. 

După cum numele indică, acâstă formă de tubercul se deosibesce 

fârte mult de cea precedentă, nu numai prin evoluțiunea sa, dar și prin 

felul leziunilor la cari dă nascere. 
Caracteristica este că, dinsul o dată stabilit în țesutul osos, are o 

tendință iresistibilă către progresiune. Acâstă devastare nu e lentă şi 

torpidă ca în forma precedentă, ci repede și însoțită de o reacțiune in- 

flamatorie. De aci resultă distrugerea complectă a unei diafise, în spe- 
cial a metacarpienilor și falangelor precum se observă în spina ventosă. 

Cât pentru reacţiunea inflamatorie ce acest tubercul determină în jurul 

săi, dinsa e representată prin următârele trei zone: o zonă externă sait 

periferică. Ea e formată de un roșu vii resul:atul unci congestiuni sat 

iperemii vasculare întinse, şi proliferațiuni celulare. Zona medie este 

mult mai palidă din causa infiltrațiunei grize saii semi-transparente. Ea 

e formată din aglomerare de foliculi ce devin cu atât mai confluenți cu 

cât ne apropiem mai mult de centru și unde țesutul osos devine msle 

şi friabil. In fine zona centrală e plină cu multe fongosități și amestecă- 

turi de fragmente os6se, unele sub formă de grăunțe, altele de trabe- 

cule, iar altele mai volumindse constituind adevărate secuestre. 

Dar acestă anatomie patologică e departe de a representa unul și 

acelaş tip. Există variațiuni multiple și grade diverse dice Lannelongue, 

ce se pot întâlni pe acelaș individ și adesea pe acelaș os. De aceia 

Mauclaire are dreptate când dice că osfzo-tuberculosa se presintă cu un 

aspect polimori. 

Dar cu tot-acest polimorfism, autorii încă ai reușit a extrage 

câte-va varietăţi ce pot fi considerate ca tip în tuberculul cronic cu e- 

voluţie repede. Ast-fel: 
Une-oră totul se mărginesce într'o simplă crescere a vascularisațiu- 

nei osului, ce ne oferă o suprafață congestionată, iperemiată și cu o 

culâre roşie închisă, Acesta formeză prima formă numită de Tavignot 

înfiltvațiuue de drojdie de vin. 

]i). Alte dăţi se constată aparițiunea unui număr mai mult sai 

mai puţin considerabil de pete cenușii, cu reflecte opaline și mărgini 

fârte net circumscrise. Acâsta constitue 7p/lamafiunea cenusie Sati Senti- 

franspareută a lui Nelaton. Ea e caracterisată de însuși autorul prin 

următorele două puncte, a) că trama osâsă este încă sănătâsă și b) că 
vasele nu sunt obliterate. 

III). Când însă aceste pete translucide își perd frumâsele lor re- 

flecte, ce se apropie de ale opalului devenind mai galbene, mai închise
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și chiar murdare, iar mărginile lor în loc de a fi circumscrise se apropie 
unele de altele, confundându-se între ele: și formând o singură masă 
întinsă de o colorațiune închisă, şi fără nici-un lucii, atunci constitue 
o altă formă numită iarăși de Nelaton 7pfi/fraziune puriformă şi opacă. 
Aci contrarii ca în cea precedentă, se constată obliterațiunea sai ab- 
sența vaselor, precum şi o ipertrofie intersticială a țesutului osos. A- 
cestă infiltrațiune pâte să apară treptat sai de-o-dată. In acest cas, în- 
tregul os fiind copleșit, atunci epifisa sai diafisa se transformă întrun 
adevărat burete plin cu puroită și eşind cu-cea mai mare înlesnire, în 
urma celei mai ușdre presiuni exercitată pe os. 

  

Fig. 190 Osteită tubercul6să saii carie a extremităței inferidre a femurului. 
Un mare focar tuberculos circumscrit a fost punctul de plecare al unei osteite di- 

fuse copleșitâre. (După Richet). 

In fine în mijlocul unei desorganisări aprâpe complecte, când tâte 
trabeculele os6se parte sunt distruse, iar parte reduse la o friabilitate 
excesivă, vedem interpunându-se printre tote aceste spaţiuri gâle pre- 
cum Și prin intersticiul lamelelor os6se, o materie sai un ţesut cu as- 
pect particular semănând cu o adevărată piftie. Acest țesut de o cu- 
l6re cenușie și presărat cu puncte de puroiă, a fost numit de Lanne- 
longue inflamaţiune uberculosă gelatiniformă.
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Acestea sunt formele principale ce sai stabilit în evoluţia tuber- 

culului cronic cu mers repede. 

Din ele vedem că, graţie tendinței sale extensive, distrugerea ele- 

mentelor osului se efectueză cu atâta iuțâlă, în cât procesul de apărare 

ce natura de obiceiii desvoltă pentru a înconjura răul, numai are timpul 

să se producă. De aceia în acestă peri6dă forte rar constatăm secuestre 

os6se, de 6re-ce totul se înlocuesce printr'o inflamațiune repede și di- 

fusă. Cu tâte acestea, putem întâlni și aci unele secuestre. Ele nu vor 

fi însă pe întinderi mari și nici provăzute de acea masă compactă și 

uniformă, căre constitue secuestrul de necrosă. 

Asemenea secuestre sunt rari, din causa mersului progresiv și 

distructor al bacilului. Aci din contra, vom găsi secuestre forte mici, 

reduse la un fel de pulbere os6să, pentru care s'aii și numit secuestre 

parcelare. 

Şi chiar dacă se întâmplă să dăm peste un secuestru tare, încă 

și atunci nu-l vom găsi intact, ci ciuruit în t6tă întinderea sa de pro- 

cesul distructor bacilar. Dar tocmai din causa acestui aspect, Ollier i-a 

dat numele de seczestru de carie. 

In fig. 190 avem un mode! de secuestru de carie. 

Acesta ne arată că dacă pe alocurea există tendința unei osteite 

condensate, dinsa însă e impedicată de cea rarefiantă, de adevărata 

carie, ce tinde a râde şi distruge secuestrul tare, determinând în sub- 

stanța sa, acele nenumărate găuri, împrimându-i un aspect ciuruit carac- 

teristic. Din causa imposibilităței de a se limita procesul morbid, se- 

cuestrele acestea fârte rar devin libere ci remân tot-d'a-una aderente. 

Ele devin punctul de plecare al unui proces inflamator, și grație for- 

mărei de trajecte fistulâse la exterior, vor tinde a se elimina fie în jurul 

saii în interiorul articulației, după sedii. 
Dar ajunse aci ele nu se opresc, căci prin mijlocul fongosităților 

impregnate și infectate de virusul bacilar, vor căuta prin inoculațiuni 

sati mai bine dis grefări succesive, să râdă și să distrugă țesutul osos 

mai departe. Ele măresc întinderea unei caverne dacă ar exista, și im- 

pedică pe cât posibil formarea osteitei condensante, capabilă a se opune 

mersului s&ă copleșitor. Dar acest ultim proces formâză ceia-ce se nu- 

mesce cazia tuberculisă. ” 
Cuvîntul carie împreună cu acela de necrosă, este deja forte vechiă. 

El formeză unul din punctele cele mai principale asupra cărora prede- 

cesorii noştri își fixaseră forte mult atențiunea. Diînșii, dar în special 

Louis stabilise o distincțiune destul de precisă și clară între carie și 

necrosă care și astă-di a r&mas clasică. 

In carie porţiunea osului bolnav continuă să trăiască ; dinsa supu-
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reză și servă drept bază la vegetațiuni de prâstă natură cu tendință a cresce și a se întinde. In necrosă din contra, partea bolnavă este de- 
finitiv mârtă ; aci se produce în părțile vecine un proces eliminator de 
unde va resulta delimitarea exactă a mortului de vită. 

Astă-di nimic nu s'a adăugat la acest lucru, de cât presența foli- 
culului tuberculos, care mereă inoculându-se pâte împinge la infinit 
distrugerea trabeculelor os6se. 

De aci confirmarea profundei observațiuni acelor vechi, că vinde- 
cările spontanate nu se pot obține, saii cel puţin sunt excesiv de rari 
în carie. Necrosa, care recunâsce cause cu totul altele de cât interven- 
țiunea bacilului tuberculosei, se pâte vindeca, grație desvoltărei unei 
zone de țesut compact, precum și a unui șghiab de separaţiune, format 
de muguri cărnoși. Ambii acești factori favorizeză eliminarea spontanată 
a părței necrosate. 

Tipul acestor necrose ni-l oferă stafilococul aurii, capabil de a produce osteo-mielita despre care deja am vorbit. 
Să revenim însă la caria tuberculosă. 
Dinsa represintă forma cea mai comună a infiltrațiunei tubercu- 

l6se, cu evoluțiune mai mult sati mai puţin repede. Este vorba de o inflamațiune specifică a țesutului osos, având ca resultat determinarea 
unei osteite rarefiante tipice. 

Primul lucru ce vom constata va fi o lărgime a canalelor lui Havers, ca unele ce servă drept sediă de elecţiune al tuberculului. In 
adevăr, toți autorii aă arătat că sediul constant al bacilului se află în canalele lui Havers. Concomitent cu acestă lărgire, constatăm o vas- cularitate mai mare, o umflare a celulelor epiteliale și diapedeză de leu- cocite, ce se revarsă împrejur. Pereţii acestor canale se subțiază și se 
pertorâză, iar procesul morbid străbate în substanța proprie a osului. 
Aci râde și distruge lamelele os6se, atacă osteoplastii și crează vacuole 
de forme, lărgimi și întinderi variate, formând faimosele lacune ale lui 
Howship. 

Acesta este în esențialul săti tipul cariei, care graţie presentei fo- 
liculilor tuberculoși, merge mereii progresând, fără a da tot timpul ne- 
cesar la desvoltarea unei osteite condensante, ce singură ar fi capabilă 
să o oprească. 

Foliculii aceştia tuberculoși, prin inoculaţiuni și gretări succesive, 
rode și distrug traberculele os6se, fragmentându-le în porțiuni mici, ȘI 
dând în general osului aspectul ca şi cum ar fi mâncat de viermi. De 
aceia Lannelongue i-a dat numele de care Viermăndsă, alţii de osteită 
rarefiantă, iar alţii de osreită fongăsă din causa presentei numerâselor 
fongosități ce se desvoltă printre traberculele osâse viermănâse.
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Microscopicesce, un focar de. carie e compus din trei zone: o 

zonă periferică, formată din dilatațiunea vaselor capilare impregnate de 

bacili, de o diapedeză abondentă și de lărgimea excesivă a canaliculi- 
lor lui Havers. Din causa acestei mari vascularisațiuni, regiunea capătă 

o culre fârte intensă, de unde și numele ce sa dat acestei zone peri- 

ferice de zonă congcstivă sai iperemică. 

Zona medie, e formati din ruperea sai r6derea trabeculelor os6se, 

plină cu foliculi tuberculoși răspândiți în tote intersticiile. Punctul e- 

sențial în acestă zonă este că aci vasele capilare sunt cu desăvârșire 

obliterale și chiar distruse. 

In Âne a treia zorză numită centrală e. plină cu un detritus, resul- 

tat din transformarea grăs6să a osteoblastilor, a trabeculelor osâse și 

chiar a unor foliculi. Aci vasele capilare sunt cu desăvârşire distruse. 

Ast-fel constituită, caria progreseză prin inoculațiuni succesive, 

până când ajunge să distrugă întregul os. Și acesta din causă că, nue 
posibilă desvoltarea unei osteite productive sati condensantă. Este ade- 

vE&rat că în zona periferică, se observă o asemenea tendință, dar dinsa 

e cu totul insuficientă. Ba ce e mai mult, chiar în întimitatea osului 

găsim alături de trabeculele os6se subțiate și distruse, altele de o gro- 

sime destul de mare, ce formeză o probă de începutul unei osteite 

condensante. Dar în tâte părțile nu e de cât un început, căci totul r&- 

mâne avortat. Şi pentru ce acest lucru? Dubar a emis opiniunea că, cu 

cât foliculii tuberculoși vor fi mai numereşi, cu atât osteita va fi mai 

rarefiantă ; și din contra, când producțiunea de foliculi e discretă, tor- 

pidă şi lentă, atunci este osteita condensantă care predomină. 

In primul cas vom avea carie, înal doilea necrosă. Dar caria după 

cum am arătat, tocmai acâsta are de esenţial, că abundă în foliculi tu- 
berculoși. De aceia nu întâlnim de cât osteita rarefiantă cu lipsă to- 

ială sau cu tendința prea ușdră de proces productor. 

Din punctul de vedere clinic putem stabili următârele tipuri de 

carie: | 

I. Forma cea mai comună este când prin traectele fistulse din- 

trun os cariat, iese puroi seros, răi legat, cu mici grăunțe os6se și 

care formeză modelul puroiului de rea natură, Varietatea acesta se nu- 

mesce carie puruleulă corespundend cu caria umedă a celor vechi. 

II. Când foliculii tuberculoși sunt formați din celule embrionare 

tinere, pot lua o desvoltare demăsurată. Ei se transformă în adevărate 

iongosități, ce cresc fârte repede și umple întregul țesut spongios al 

osului, răspândindu-se printre tote lacunele şi intersticiile. Aceste fon- 

gosități fiind provădute de o cantitate enormă de vase capilare cu pe-
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reți subțiri și friabili, vor sângera la cea mai ușoră explorațiune. Forma 
acesta se numesce cazie fongosă. 

UL. Când din contra aceste fongosități se înlocuesc prin nisce 
mese moi cărndse, formate din ţesut conjunctiv tînăr, cu celule fusi- 
forme, cu mari celule rotunde, cu numerâse vase constitue o formă 
specială numită de Kânig carza carnosa. Țesutul acesta are fârte multă 
asemânare cu un sarcom, dacă microscopul n'ar arăta presența de foli- 
culi tuberculoși, mai mult sai mai puţin numeroși ce se află ici colea. 

IV. Une-ori, de şi de alt-fel forte rar, se observă distrugeri forte 
întinse în întimitatea osului de procesul tuberculos, dar fără să dea 
nascere absolut la nici-o picătură de puroiii. Forma acesta care se a- 
propie târte mult de artrita uscată, a fost numită cazie uscată. 

In fine, dacă caria în loc de a distruge osul pe suprafeţe întinse, 
din contra are mai mult tendința a săpa în adâncime, și reușesce a 
distruge cu totul grosimea osului trecând în partea opusă, atunci ia 
numele de carie zerebrantă sai perforantă.. 

II. Osteita tubercul6să acută. 

Aci evoluţiunea procesului morbid este așa de repede, în cât de 
o dată întrega epifisă și une-ori chiar diafisa, se găsesc cu desăvirşire 
distruse. “Țesutul spongios, lamele 6s6se, împreună cu măduva, oferă 
caracterul inflamator specific în cel mai înalt grad, transformându-se a- 
desea în totalitatea lor într'o masă de puroiă. Pentru aceia, Kânig a dat 
numele acestei osteite de oszzo-mielită tubercaldsă puruleută. 

Fhologia. Ar fi absolut inutil a insista asupra acestui capitol de 
Gre-ce ar fi să repetăm ceia-ce pe larg am descris în vol. IL. Două lu- 
cruri însă merită a fl menținute. Intâi, că acțiunea umidităței și în spe- 
cial a frigului, ar fi capabilă după unii să determine la început o ar- 
trită reumatismală a genunchiului, care în urmă s'ar putea transforma 
în artrită tuberculssă. 

Noi în vol. I, la cap. diatese, am arătat incompatibilitate absolută 
între reumatism și tuberculosă. 

Am arătat că un tuberculos nu e capabil să aibă un cancer, care 
e apanajul artriticilor, precum de asemenea el nu va avea o artrită reu- 
matismală. Chiar dacă am admite influenţa trigului drept causă deter- 
minantă, acest agent da dreptul va produce o tumoră albă pe un tu- 
berculos, iar pe un artritic o artrită uscată sati deformantă Dar încă 
o dată recomandăm cu insistență a se citi diatesele din vol. Î, pentru 
a fi pe deplin scuzați că numai insistăm asupra acestui lucru. 

Punctul cel mai principal și de o importanţa colosală, este obser-
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vaţia iui Dollinger. Acest autor în 1889 a arătat că, tuberculosa' os6să 
trebue să sufere influența mai multor generaţii, pentru ca bacilul să se 
potă desvolta în schelet, 

Nimic în adevăr nu este mai surpringător, când de multe ori, ca 
să nu dic tot-d'a-una, constatăm copii atinși de tumoră albă a genun- 
chiului, coxalgie, sai morbul lui Pott, cu tâte că părinţii lor ne oferă 
tipul celei mai perfecte sănătăți. 

Dacă însă facem o anchetă minuţidsă, vom descoperi în acendenții 
direcți ori colaterali, germenul tuberculosei în mod netăgăduit. 

Și drept probă că tuberculosa ajunsă la 6se se află la stîrşitul ca- 
rierei sale, este nu numai că i-a trebuit mai multe generații pentru a 
ajunge aci, dar însuși individii atinși de tumoră albă, :coxalgie ori mor- 
bul lui Pott, posedă tote cele-l'alte organe splachnice și în special plă- 
mânii perfect sănătoși. Acâsta ne și explică raţiunea intervențiilor și 
frumosul resultat ce obtinem prin ridicarea unei porţiuni din os tuber- 
culos, care represintă ultima localisare a infecţiunei. ! 

E mult mai periculos a atinge o fistulă anală tuberculesă, decât 
a face o resecție a genunchiului. 

De și nu avem probe demonstrative, totuși personal suntem sur- 
prinşi de asemânarea ce există în evoluțiunea tuberculosei cu a sifi- 
lisului. 

In adevăr, și în sifilisul ereditar bâla se manifestă de predilecțiune 

în sistemul osos, atunci când părinții în momentul concepțiunei ajunsese 
în ultima peri6dă a afecțiunci. Ba ce e mai mult, Ricord deja a arătat 
că un sifilis terțiar produce leziuni în desendeți, cari numai ai ca- 
racterul sifilisului, ci al unui amestec cu scrofuloşi, pentru care i-a și 

dat numele de serofuloid.. Dar acesta este o chestiune de doctrină, și 

nu avem dreptul a ne opri mai mult asupra ci. 

In ori-ce cas, vom sci, și nu trebue să uităm că, aceste două afec- 

țiuni ai cea mai mare afinitate între ele, căci adesea le găsim reunite, 

tindend chiar a forma o entitate morbidă specială, căreia unii autori a 

căutat să dea numele de afecțiuni ibride, cari în definitiv nu sunt de 
cât ingeni6sa combinare a lui Ricord, cunoscută sub numele de scro- 
fulat de veroă. 

Febrele eruptive ai o mare influență asupra desvoltărei tumorilor 
albe. Şi dintre acestea, mai cu deosebire rugeola, pare că grăbesce în 
mod evident aparițiunea ei, bine înțeles dacă individul e deja predis- 
pus. Dar mai presus de tâte, traumatismul jâcă rolul cel mai impor- 

-tant. Am repetat deja în mai multe rînduri memorabile experienţe ale 
lui Max Schuler, care practicând o contusiune prealabilă pe genunchiul 
iepurelui și înoculând apoi produse tuberculâse în masa sângelui a ob-
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ţinut desvoltarea. tumorei albe. Dar nu numai traumatismele violente se 
bucură de acestă facultate, ci și cele mici, representate, prin mers în- 
delungat și mai ales prin purtare de greutăți în spinare și mai mari 
de cât forța individului, precum se întîmplă la mungitori. 

Simptomele. De şi după Lannelongue, leziunea primitivă în tumoră 
albă. tot-d'a-una începe prin 6sc, totuși în clinică se admit dou& forme 
principale şi anume: tumoră albă, care incepe prin sinoviala articulară, 
formând a7bita tuberculăsă propriii disă, şi tumora albă, ce încep da 
dreptul prin schelet, formând oszzifa zuberculăsă. De Gre-ce însă aceste 
-dou€ forme adesca se confundă între ele, tumora albă mai -este încă 
cunoscută sub numele de osfeo-arirită tuberculdsă. 

Dintre semnele mai principale vom menţiona durerea. Acesta 
căte-odată este limitată numai la genunchii în casuri de sinovită pură; 
alte dăți însă se propagă în jos, trecând prin gambă sati picior, sai în 
sus, trecând prin câpsă. Acesta probabil stă în legătură după cum tu- 
berculosa se desvoltă primitiv în osul tibia saă femur. 

Când bla începe prin sinoviala articulară, aci avem două varie- 
tăți: una care rămâne limitată la serâsa propriă disă a articulației, iar 
alta care se desvoltă în fundul de sac subtricipital, ce e o dependință 
a marei ser6se articulare. 

Se scie însă că acest fund de sac, une-oră comunică direct cu ar- 
ticulația ; alte dați există un diafragm intre ele, sai în fine, ori-ce comu- 
nicare este întreruptă, având fie-care existența independentă. De aci 
resultă că în casul I, procesul morbind desvoltat într'una din aceste se- 
Tose, cu înlesnire va trece la cea-laltă; în casul al Jl-lea, se observă 
fenomenul următor «destul de curios: că un epanșament desvoltat în 
fundul de sac subtricipital, în urma tuberculisărei acestei serse, după 
un timp Gre-care, când lucrul se credea cu totul limitat aci, de odată 
vedem micșorarea sa de volum, şi concomitent tumefacția articulației. 

Faptul se explică uşor, prin aceia că încetul cu încetul diafrag- 
mul ce am menţionat, la un moment dat a fost invins, iar lichidul fără 
nici o piedică a trecut din fundul de sac în articulație, sai vice-versa. 
Tot-prin acest mecanism ne explicăm lucrul, când în urma unei idar- 
trose a genunchiului vedem cu timpul, că se distinde și fundul de sac 
subtricipital. 

In casul al III-lea, ori-ce comunicaţiune fiind definitiv întreruptă, 
sinovita tuberculâsă remâne limitată acolo unde sa desvoltat. Are însă 
facultatea de a-și pertora consecutiv pereții, prin cari fongositățile eșind, 
pot lua diferite direcțiuni. Acestea merg une-ori chiar până la jumătea 
copsei și determină nisce traecte fistulâse de lungimi colosale. 

Sinoviala genuchiului trimete mai multe alte prelungiri, dar una e



557 

mai principală, adică aceia-ce merge către tendonul muschiului semi- 
membranos, și încă una care o pune în comunicaţie cu ârticulația fe- 

muro-tibială superidră. Consecințele ușor se pot prevedea, făsă a mai fi 

trebuință de nici-o explicare. 

După cercetările diferiților autori și în special ale lui Ollier, reese 

că tumora albă își are mai des origina în 6se de cât în sinovială. In 

adever, din 69 de casuri, 41 at fost osâse, 21 sinoviale, iar 7 nedeter- 

minate, Apoi dintre 6se, tibia este mai des atinsă; tuberculosa isolată 

a femurului e mai rară, iar de multe ori ambele aceste 6se sunt si- 

multaneă atinse. 

Fie că tuberculosa începe prin părțile moi sati os6se, primul sim- 
tom am dis că este durerea. In urma acesteia bolnavul căutând a o a- 

tenua, dă o anumită posiție membrului, care din nenorocire este tocmat 

cea mai defavorabilă funcţiunei sale ulteridre. 
În adevăr, experiențele lui Bonnet aii arătat că maximul de dis- 

tensiune a sinovialei articulare, este posiţiunea de semiflexiune a gambei 

pe c6psă. In acestă posiţiune, inflamaţia avend un câmp nai larg de 

desvoltare, bolnavul se pare a suferi mai puțin; şi de aceia el caută 

a-şi pune membrul în acestă posiţie. 
Pe de altă parte, membrana sinovială este fârte bine garantată 

înapoi și în lături prin ligamente puternice posteridre și laterale, ast-fel 

că dinsa numai către regiunea antcridră a articulației are un drum mai 
liber. De aceia în casul de distensiune a sinovialei prin lichide sai fon- 
gosități, în acest loc tumefacția își va manifesta presența sa ștergând 

adâncăturile ce se află de o parte și de alta a ligarnentului rotulian, 
pe cari din concave le fac convexe, ridicând în acelaşi timp şi rotula 
în sus. 

Ca şi tâte artritele de natură tubercul6să, tumora albă are ten- 

dinţă către supurație, ce se anunță prin febră, tumetacție mai mare și 

dureri mai violente. Deschiderea spontanată a abcesului se face în punc- 

tele de distensiune mai mare a sinovialei, sait chiar în regiuni mai de- 

părtate. 
y In acâstă ultimă peri6dă, distrugerile sunt fârte mari, căci liga- 

mentele, cartilagele inter-articulare şi suprafețele os6se, suferă o ade- 
verată desorganisare, De aci mişcări anormale de lateralitate, disloca- 
țiuni și chiar luxaţii patologice, în mecanismul cărora contribue fârte 
mult şi atitudea membrului pe care o dă bolnavul. Cea mai frequentă 
din luxațiile patologice este cea incomplectă înapoi și în afară, unde 

extremitatea inferidră a femurului devine proeminentă înăuntru şi îna- 
inte, iar extremitatea superiră a tibici e respinsă înapoi și în afară. 

Rotula, atrasă în jos şi înapoi în depărtarea celor două 6se şi deja
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ciuruită de procesul tuberculos, pare ca dispărută, căci adesea nu-și 
manifestă presența de cât printr'o ridicătură os6să minimă. Complectul . 
simptomatologic al tumorei albe se resumă, când acumularea de puroiii 
în articulație numită —pioartrosă sat empiem tuberculos — ori a fongo- 
sităților, își fac erupțiune în afară. 

  

  

  

Fig. 191.— "Fumoră albă a genuchiului în ultima peri6dă (personală); 

In adevăr aceste produse, rod și rup țesutul celular lax din jurul 
articulației, precum și ligamentele, pe cari finesc. prin a le distruge.. - 

De aci „relaxarea: articulației, crearea de orificiură fistulâse multiple, 
copleșirea tendânelor mușchilor, și a trunchiurilor nervose, cari explică 
durerile insuportabile de cari se plâng bolnavii. 

In fine nu vom uita a explora ganglionii inguinali, cari formeză 
tovarășul cel mai fidel a! osteo-artritei tuberculdse. Uneori, pe lângă 
aceste adenite specifice, constatăm chiar limfangite ce se manifestă prin 
nisce cordâne manifeste destul de mari, dar totuși nedurerâse. In fig. 191 
avem. un model de tumoră albă a genuchiului în ultima sa periodă. 

Diagnosticul tumorei albe. Factorul cel mai important în stabilirea 
diagnosticului, e representat. prin .etatea și antecedentele bolnavului. Și 
noi în special credem că, acesta:-e calea cea mai bună pentru a ajunge
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la un bun resultat. Tumora albă este apanajul copiilor începând de la 

4 la 12 ani. 

In acestă peri6dă a vieței, trebue să fim cu cea mai mare luare 

a minte, la durerile pe cari le exprimă bolnavii, sciut fiind că aprâpe 

fără excepţiune, tumora albă se anunță prin acest fenomen. 

Dar independent de etate, bâla își conservă caracterul s&ă tipic, 

de a începe fie prin sinovială sati extremităţile os6se. Presupunând deci 

că ne-am afla în fața unui copil de la 4—7 ani, presentându-ne tumora 

albă cu forma sinovială, vom căuta mai întâi dacă în antecedente sait 

starea sa actuală, n'ar fi vorba de vre-o febră eruptivă, căci după cum 

deja am arătat, acestea sunt capabile de a se însoți, sai a fi urmate 

de sinovite cu epanșament ca și tumora albă. 

Dar dacă variola, scarlatină și rugeola se însoțesc de epanșamente 

în articulaţia genuchiului, ele se. înconidră în același timp și de teno- 
mene inflamatorii, dându-ne ast-fel adevărate artrite, lucru ce.nu con- 

statăm într'o tumoră albă. Acâsta nu ne oferă de cât elementul durere, 

fără nici un semn inflamator. Pe lângă acesta, artritele febrelor eruptive 

apar şi dispar repede coprindând mai multe articulații întocmai ca și 

reumatismul; pe când tumora albă a genuchiului rămâne constantă în 

acestă articulație. 

Cât privesce artritele supurate în febrele eruptive, ele apar în tim- 

pul periddei de supurație şi represintă semnul unei septicemii generale. 

Depărtând deci posibilitatea unor asemenea artrite a febrelor erup- 

tive, vom avea a face cu un copil manifest scrofulos, ieșit din părinți 

tuberculoşi şi care prin desvoltarea unei tumefacțiuni torpide -a articu- 
iațici genuchiului, desvoltată fie spontanat saă în urma unui traumatism, 

ne va autorisa a afirma începutul unei tumori albe. 

De la acestă etate până la 17 ani, vom avea a stabili diagnosticul 

diferențial între tumora albă și osteită de crescere sai chiar osteo- 

mielita, | 

In adevăr, acest diagnostic ni se impune mai ales, dacă tumora 

albă își are punctul de plecare în schelet. 

Când dară prin diferite manipulări și un examen minuțios, con- 

statăm prin palpaţie dureri în nivelul articulației și în dreptul epifiselor, 

ne putem întreba dacă ele sunt resultatul desvoltărei unui nuclei tuber- 

culos în condilii femurului, saii în tibia, ori e vorba de simple fenomene 

congestive ce se produc în aceste regiuni, cu ocasia unci osteite de 

crescere, al cărui unic simptom îl formeâză durerea, fenomen numit de 

Cloquet și Gosselin nevralgia genuchiului? Aci iarăși antecedentele și 

starea presentă a bolnavului ne vor fi de mult ajutor. Intrun cas vom
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avea a face cu un individ scrofulos, costeliv etc., pe când în cel-l'alt, 
cu un copil viguros, sburdalnic şi ieșit din părinți sănătoși. 

Deci dificultatea nu va fi mare. La rigre o erâre de diagnostic 
nu aduce prea multe prejudicii bolnavului, căci e mai bine a confunda 
o osteită de crescere cu o tuberculosă, de câtpe acesta cu aceia. Luând 
fenomenele ce ne presintă genuchiul drept o tumoră albă, folosul va 
fi din partea bolnavului, căci prin precauțiuni serisse de repăos și imo- 
bilisarea membrului, vom aplica tratamentul cel mai rațional ce convine 
ambelor bsle ; pe câtă vreme, considerând afecțiunea ca benignă atri- 
buind-o unei osteite de crescere, cea mai mică neglijență pote fi urmată 
de cele mai funeste consecinţe. 

De la 17 la 25-—30 ani, tumora albă descresce în frecuența sa, 
putând fi înlocuită cu alte afecțiuni de natură diversă. 

In adevăr reumatismul, blenoragia, sifilisul, etc., etc. pot intra în 
joc, dând nascere la artrite, cari vor trebui bine deosebite de tumora 
albă. 

In acâstă peri6dă și mai ales între 25—30 ani, tumora albă cere 
un diagnostic diferenţial, după cum ni se va manifesta sub forma de 
sinovită saă osteită tubercul6să. Am arătat că primul fenomen al sino- 
vitei tuberculse, este aparițiunea unui epanșament intra-articular, care 
pârtă numele de idartrosă. Dar acest fenomen, ne fiind de cât o ma- 
nifestare secundară, trebue să-i descoperim origina. 

Trebue să scim că în imensa majoritate a casurilor, idartrosa tu- 
bercul6să a 6selor se desvoltă încet şi fără fenomene alarmante, pre- 
cum nică cu semne inflamatorii pure. Lucrul e cu totul contrarii de 
ceia-ce se petrece în reumatism. Aci pe lângă că reumatismul deter- 
mină o acumulare repede de lichid în articulaţie, el ne mai oferă şi 
faptul că b6la nu e constantă, ci trece repede de la o închictură la 
alta, putând copleși mai multe de-o-dată şi dându-ne reumatismul poli- 
articular. 

Este forte rar ca o idartrosă tuberculdsă să se desvolte în mod 
acut, precum iarăși e rar ca ea să crescă și să se micşoreze repede, 
sai dispărând complect, pentru a se reproduce imediat. 

Aceste două forme, numite de Kânig idrops tuberculos și idar- 
trosă tuberculsă intermitentă, se întâmplă numai atunci când membrana 
sinovială a articulației e brusc copleșită de o erupțiune miliară de foli- 
culi tuberculoși. Vom căuta deci printrun examen minuţios şi fiind 
preveniți de acest lucru a elimina elementul reumatic, care împrimă 
manifestațiunilor sale articulare același caracter. 

Idartrosa sifilitică am arătat că e admisă de majoritatea autorilor, 
dar tot-d'a-una în mod secundar și nu primitiv. In afară de anteceden-
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tele bolnavului, idartrosa sifilitică fârte adesea e precedată de artralgii, 
ce constau într'o simplă durere, mai vie nGptea, artralgii ocupând nu 
numai genunchiul, dar și alte articulații ca umărul, gâtul piciorului, etc. 
Ele mai pot fi precedate și de artrite sub-acute, iarăși cu același ca- 
racter de dureri nocturne și o stare sub-inflamatorie, care dispărând, 
fie spontanat, sait printr'un tratament specific, aă lăsat în urma lor acu- 
mulare de epanșamente, o idartrosă. 

Dar chiar presupunând că acestă idartosă apare de odată, încă îi 
putem descoperi natura sa, grație unor noduli ce vom constata în gro- 
simea țesutului celulo-gresos din jurul articulației, noduli pe cari i-am 
VEdut că nu sunt de cât gome sifilitice, formând primul tip a lui Mericamp 
în artropatiile sifilitice. Ele sunt adevărata causă a idartrosei, producend 
și 0 îngroșare consecutivă a sinovialei, lucru ce nu vom întilni intro 
tumoră albă. Afară de acesta, leziunile vechi sifilitice saă recente, ne 
vor fi de mare ajutor. 

Idartrosa blenoragică pâte şi ea să fie precedată de artralgie, ar- 
trită acută, precum de asemenea pote să apară de odată. Idartrosa 
blenoragică de obiceit apare brusc, în plina periâdă acută a blenora- ragiei, saă către declinul seci. Dinsa, de Și în adevăr e mono-articulară, adesea însă atacă ambii genunchi și chiar mai multe articulaţii, ca și reumatismul. lar caracterul cel maj dinstinctiv este, că idartrosa bleno- ragică are mai mult tendința a determina o artrită anchilosantă, detor- mantă, grație organisărei depositelor plastice, ce se depun pe sinoviala 
articulară. 

In tumora albă din contra, anchilosa este excepțiune, căci ten- dința sa iresistibilă este a se transforma în puroi, sau a da nascere la un numer înfinit de traecte fistulâse, lucru fârte rar în cea blenora- gică, căci abia se numără câte-va casuri date de Velpeau, Fournier, Eisenmann, etc. Aceste artrite blenoragice purulente a repede. o ter- minațiune fatală. 
Nu trebue însă a esclude cu totul anchilosa din tumorile albe, căci și aci le observăm, fie în unghiă, sai chiar în sens rectilin. Dar acesta vine tardiv și numai prin faplul neglijenţei bâlei, sai direcțiunei speciale a tratamentului in aces sens, cum e de exemplu anchilosa rec- tilină, pe care căutăm a o obține prin tâte mijlscele posibile. 
Credem de prisos a ne mat opri asupra diagnosticului diferențial între o tumoră albă și artritele concomitente sait consecutive disenteriei, febrei tifoide pioemiei, erisipelului, etc., etc. 
Când tumora albă e ajunsă în ultima 

dându-ne tipul osteo-artritei tuberculdse sup 
rile sunt forte întinse, ast- 

sa periddă de distrugere, 
urate, atunci când distruge- 

fel că genunchiul ne oferă mișcări anormale 
Dr. IL. Kisiac, Patologie chirurgicală, 

36
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de lateralitate, mișcări cari nu ai valbre de cât dacă se produc când 
gamba e pusă în extensiune forțată pe câpsă (dacă e posibil); atunci 

când traectele fistul6se sunt pline cu puroiii saii fongosități, le găsim nu 
numai în jurul articulației, dar și pe extremitățile os6se, atunci când 

genunchiul pe cât e de umflat, pe atât câpsa și gamba sunt mai sub- 

țiate, etc., etc., diagnosticul se impune de la sine. Dar şi aci încă trebue 

să trecem în revistă leziunile os6s€ de natură sifilitică, osteo-mielitică și 

tuberculse. 

Nu trebue să uităm un fapt destul de important, că în nici o 

afecţiune ca în tubercul6să, rotula nu rămâne sănătâsă. Dinsa mai tot 

d'a-una va fi atrofiată şi mai mică în diametrele sale cu cea corespon- 
dentă sănătosă. Acâsta resultă că acest os fiind atins de același proces 

morbid, suferă în nutrițiunea sa, de unde desvoltare unei osteite rare- 

fiiante. 

Gosselin a ar&tat că în casuri de idartrosă simplă cronică, rotula 

“din contra e mult mai lărgită, presentând o exagerațiune a diametrului 

transversal. Acest autor crede că acesta provine dintr'o osteită ipertro- 

fiantă, pe când astădi fenomenul se atribue formaţiunei unui burulet 
fibros, ce se desvoltă în jurul rotulei. 

Căte-odată tumora albă se manifestă numai prin presența de fon- 

gosități, cari umple în mod complect întrega articulație. 

Aceste fongosități sunt așa de moi, în cât la palpaţie ni sar îm- 

pune drept o acumulație de lichid seros saă purulent. Dar cu puţină 

atențiune nu vom întârdia a deosebi acâstă falșă fluctuație de cea ade- 
“vă&rată, ce ne oferă idartrosa sai piortrosa. 

In special la copii de 7—12 ani, e posibil ca în extremitatea su- 

“peridră a tibiei saii condilii femurului, să se desvolte un sarcom sub- 

periostic saii central, care să se impue drept o tumoră albă fongâsă. 

Vom explora deci cu atențiune ganglionii inguinal, și nu ne vom 

grăbi a face puncțiuni exploratrice, și cu atât mai puţin incisiuni, cre- 

dând că avem a face cu colecţiuni intra-articulare ori periferice, până 
nu ne vom convinge pe deplin de natura bâlei. 

Am vădut în serviciul lui De St. Germain din Paris o asemenea 

erdre, unde credendu-se într'o tumoră albă s'a deschis un sarcom. 

Nu mai insistăm asupra casurilor când individii trec de etatea de 

30 ani, căci atunci mai lesne ne putem gândi la alte specii de artrite 
"de cât la cea tubercul6să. 

La aceştia suntem datori a ne gândi în afară de artritele bleno- 

ragice, sifilitice, etc., la posibilitatea unei astropatii de natură nervâsă, 

în special tabetică, sau dacă individul e deja bătrân, la preludiul des- 
voltărei unei artrite uscate. Despre acestea însă imediat vom vorbi.
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Conchidem deci că, etatea și antecedentele, precum și modul de manifestațiune a bâlei, pe cară le-am vădut în anatomia patologică și simptomatologie, sunt elemente suficiente pentru a nu comite erori în punerea unui bun diagnostic. 
Prognosticul. După opiniunea modernă, tumora albă fiind o tuber- culosă atenuată cu leziuni locale, s'ar bucura de un prognostic favora- bil. Clinica pare în adevăr a afirma acestă credință, prin fapțul că o tumoră albă bine condusă, dă un resultat fârte satisfăcător. Există chiar forme cu totul benigne, unde vindecarea se obține în mod spontanat. Un lucru este evident și cu totul demonstrat, că tumorile albe pure, cari nu conţin de cât bacilul tuberculosei, sunt relativ inofensive. Ele numai atunci devin grave, când intră în asociațiune și alți microbi dân- du-ne ceia-ce se numesce afecțiuni mixte. Din anatomia patologică re- esă în mod clar că, formele de tuberrulosă influențeză mult în schim- barea prognosticului unei tumore albe. In adever, stirșitul nu va fi ace- lași, dacă tumora albă se va f născut sub inflența unui tubercul pri- mitiv şi cronic, oă în urma unui tubercul cronic cu evoluțiune repede sai dintr'o tuberculâsă osâsă acută. Dar şi aci încă prognosticul nu ese atât de grav ca în casurile de infecțiuni mixte. 

In majoritatea casurilor, mârtea tuberculoșilor este grăbită prin asociațiunea microbilor, căci acesta provocă septicemiile cu cari orga- nismul odată slăbit, nu pâte lupta. De aceia Lannelongue a stabilit aci forme clinice, din cari reese și prognosticul. Adică tumori albe nesupu- Tate, tumori albe supurate, dar nedeschise și tumori albe' Supurate şi cu traecte fistul6se. Acestea din urmă sunt cele mai maligne, căci ele sunt susceptibile d'a se complica de infecțiuni mixte, plus desorgani- ; sarea une-ori complectă a articulației, care aduce cu dinsa compro- miterea membrului. | 
Tratamentul. Am insistat mult în Vol L. la Cap. Diateze ce con- duită trebue să avem în fața unei tuberculose Şi de aceia nu mai in- sistăm aci. 

După-ce am asigurat pe cât posibil tratamentul general și tote . mijlâcele pentru a întări forțele bolnavului, întrega n6stră atențiune va fi dirijată către tratamentul local, 
Imediat vom căuta a pune membrul în imobilitate absolută, evi- tând întrebuințarea ori-cărui masaj, care pâte fi însoțit de consecințele cele mai grave. Durerile fiind mari, vom recurge la chloroformisarea bolnavului, puind membrul într'o extensiune forțată și menţinându-l întrun bandaj gipsat. Vom aplica apoi diferite revulsive atară de vesicători, cari pot înlesni infecțiunile secundare.
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Punctele de foc și badijonările cu tinctură de iod și gaiacol, sunt 
remediile cele mai bune. 

In casuri. de idartrosă, putem aplica bandaje compresive, iar dacă 
suntem siguri de existența puroiului, îl putem evacua prin puncțiuni 
aspiratrice, spălând apoi cavitatea cu sublimat saii acid fenic. 

N'avem nici-un motiv ca să evităm în casuri mai dificile a între- 
prinde artrotomia, care prin antisepsia modernă ne pâte aduce mult 
folos. Atunci însă când tumora albă e complicată de trascte fistulâse, 
întervențiunea e mai seridsă și dificilă. 

Astă-di, chiar in ultima peri6dă a bâlei, afară de casuri cu totul 
excepționale cu privire la starea generală a individului, vom respinge 
din tâte puterile amputația membrului. In adevăr, grație precauţiunilor 
antiseptice de care dispunem, putem recurge la resecția genuchiului, 
care ne dă sesultate mai satisfăcătâre de cât am crede. 

Rezecţia genuchiului a fost practicată pentru prima 6ră de Filkin 
în 1762, iar de Park în 1871 și de Moreau în 1792. De și uitată în timp 
mai bine de 30 de ani, fu însă reluată în 1850 de Fergusson pentru a 
se generalisa în America și Germania, triumfând contra spiritului opo- 
siționist din Franţa. 

Și pentru a ne face o idee de reacționarismul frances, vom spune 
că în 1863, nu se făcuse în tâtă Franța de cât vre-o 10 rezecții și nu- 
mai în doue casuri se notase un succes. In 1869 abia s'a putut aduna 
la un loc 32 rezecții ale genuchinlui cu 18 morți şi 14 vindecări!? Pe 
când în aceiași epocă, Heyfelder dedea o statistică de 200 casuri de 
resecții ale genuchiului 

Tocmai în 1870 acâst operaţie a început a fi practicată de Ollier, 
care vine cu o statistică de 5 casuri cu un singur succes!? 

Astă-di rezecția genuchiului, se face pe o scară fârte întinsă, Și 
printre autori Francesi, Ollier, Bceckel și Lucas Champinitre a contri- 
buit mult la vulgarisarea sa. 

O singură dificultate se presintă rezecțiunei genuchiului şi a nume, 
când bola se desvoltă pe copii sait adolescenți. La aceștia în adevăr, 
cartilagele de conjugațiune nu sunt osificate ; şi dându-s2 conform legei 
fisiologice stabilită de Ollier, că crescerea membrului inferior își are 
punctele saie concentrate în jurul acestei articulații, resultă că în mo- 
mentul rezecţiei, distrugând aceste cartilage. membrul devine cu timpul 
de o scurtare colosală, mergând chiar până la 30 c. m. 

De aceia e mai bine să ne abţincm de a face acâstă resecție la 
copii, cu atât mai mult că la dinșii tuberculosa locală are tendința de 
a remânea ca atare. Deci punând membrul în rectitudine și fixat într'un 
bandagii gipsat, lăsând totuși genuchiul descoperit pentru a putea a-
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plica diferite revulsive, ajungem a obţine o vindecare definitivă. Am 
obținut prin acâstă metâdă între multe altele un frumos succes la o 
fetiță de 10 ani, căreia în timp de 3 ani, prin aplicare de puncte de 
foc şi bandaje inamovibile, trimițând-o în același timp in fie-care vară 
la Lacul-Sărat, i-am adus un serviciă, căci s'a vindecat în mod perfect. 

Mai avem încă în urma rezecţiei genuchiului diferite diformități, 
dintre cari unele țin iarăși la cartilagiul epifisar. S'a vădut în adevăr că 
distrugându-se numai în parte acest cartilagii, fie înapoi sai în lături, 
-crescerea osului va continua în punctele unde dinsul a fost conservat. 
Ast-fel sa vădut o crescere enormă a feței anteridre a femurului, tre- 
“când de tibie; precum iarăşi o crescere demăsurată în condilul intern, 
producând un genuchiă valg, etc., etc. 

Dar sa vădut o deformațiune de flexiune a gambei chiar și la 
adulți, cu ttă aplicarea bandagelor inamovibili; dar acesta provenind 
din lipsa de anchilosă os6să, nu avem de cât să prevenim supurația 
printr'o largă antisepsie, şi totul va fi înlăturat. 

Tocmai din causa acestor inconvenicnte, Volkmann în 1885 a pro- 
pus o nouă operație numită a7frectomie, iar de Ollier sfnovectomie. Dînsa 
constă după cum numele indică, a deschide articulația transversal tre- 
când pe d'asupra rotulei, pe care o secționăm, şi în urmă a extirpa 
totă membrana sinovială. Dar acestă operaţie nu se pote aplica de cât 
numai în casuri de tuberculosă limitată exclusiv pe membrana sinovială. 
Şi de re-ce un asemenea lucru este rar, neapărat că și acestă operație 
are f6rte puţine ocasiuni unde se pâte aplica. | , 

In ceia-ce mă privesce, cred că am adus un servicii imens în re- 
zecțiunea genuchiului, prin faptul că în casuri desesperate, unde leziu- 
nile erai fârte întinse atât din partea femurului cât și a tibiei, am în- 
drăsnit a întreprinde o operaţiune nouă, pentru a nu fi siliți a aduce o 
“scurtare enormă a membrului căutând a ridica tâte părţile bolnave. 

Acâsta constă în răzuirea canalului medular a femurului și a pla- 
toului tibial. lar pentru a preveni ori-ce posibilitate de infecție am tre- 
panat osul la limita superidră a răzuirei, puind în orificiul s&ă un tub 
de drenaj și scos prin părțile moi. Prin acest tub: fac spălături largi 
antiseptice atât cât ori-ce tâmă de infecție a dispărut. 

Resultatele obţinute ai fost mai presus de așteptările mele, iar 
pentru ori-ce convingere, recomand a se citi observaţiile publicate în 
comun cu d-l. Tatușescu în Romania Medicală No. 24 din Ianuarie 
1894, precum şi teza de doctorat a d-lui Vasiliadi.
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CAP. VI 

'$ 1. Peri-artrita genuchiului. 

Prin periartrită înțelegem, după cum chiar numele indică, o infla- 

maţie ce se desvoltă în jurul articulaţiunei genuchiului, fără însă a stră- 

bate în interiorul săi. In urma unor contusiuni, țesutul celular periarti- 

cular pâte deveni sediul unei inflamaţiuni acute, şi deci a unei peri-ar- 

trite. In majoritatea casurilor însă, inflamaţiunile cronice sunt cari se 

desvoltă mai de preferință şi produce acestă bâlă. 
Peri-artrita genuchiului a fost pentru prima Gră descrisă de Cloquet 

numindu-o zevralgie articulară. După dinsul, bâla constă într'o afecțiune 

a nervului safen intern, saă era în legătură cu o stare isterică a bol 

navilor. 

Astădi însă peri-artrita genuchiului recunâsce un conplex de lezi- 

uni al mai multor organe ce înconjoră acestă articulaţie. Lăsând la o 

parte casurile de abcese migratorii, viind chiar din col6na vertebrată 

pentru a se stabili împrejurul genuchiului, precum și abcesele osifluente 

viind din condilii femurului, sai şi diferite alte abcese şi traecte fistu- 
l6se, aparținând fie femurului saii tibiei, putem stabili doi agenţi. mai 

direcți ai peri-artritei: pe de o parte inflamaţia numerâselor -burse se- 

r6se ce înconjoră articulația, iar pe de altă inflamația scheletului fie din 

partea femurului sai a tibiei. 

Gosselin pentru prima ră în -1873 a studiat acestă bslă arătând 

că mai adesea dinsa recunâsce drept causă o periostită a extremităței 

superidre a tibici și în special a tuberosităței sale anteridre. Dînsul sus- 

ținea că aci e vorba de un 6re-care grad de flegmasie periostică, plecată 

de la linia epifisară a tibiei. Și probă ar fi că bâla se desvoltă de pre- 

ferință pe individi forte tineri cu profesiuni grele, și în plus că durerile 

sunt în mod clar localisate în regiunea indicată a tibici. Acestă osteită de 

crescere însă, nu e nici atât deacută în cât să se termine prin supurație, 

dar nici așa de violentă pentru a da nascere unei iperostose. Totul deci 

se mărginesce într'o inflamație sub-acută, terminându-se în imensa majo- 

ritate a casurilor prin resoluţie, după-ce, bine înțeles, a dat nascere feno- 

menelor ce caracteriseză periartrita și pe cară imediat o vom vedea.
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Să spunem însă că însuși Gosselin nu susține acestă periostită ea 
o causă unică a periartritei, de 6re-ce dinsul adaugă și prinderea con- 
secutivă a bursei sinoviale ante-rotulienă, a ligamentului rutulian și chiar 
inflamația nervului saten intern. Cât pentru inflamațiunea burselor se- 
rose, prima linie o ocupă aceia a labei găștei, fie sub formă de infla- 
maţiuni cronice, fie mai ales de igrome cu tâte varietățile sale, mergând 
Chiar până la cea cu grăunțe riziforme. 

Tot cu același titlu vom pune și idropisia bursei sub-tricipitale. 
Insă aceia care ocupa prima linie în determinarea periartritei, este în- 
flamațiunea. bursei aședată sub ligamentul rotulien. 

Intervenţiunea sa în periartrită a fost bine studiată de Dubreuil. 
Se scie că în casuri de distensiune sat idropisie, acestă bursă nu se 
pote desvolta înapoi, fiind oprită de suprafața os6să a tibiei, precum 
nici înainte din causa ligamentului rotulian. Nu rămâne deci de cât 
părțile laterale, unde în adevăr se și desvoltă, ștergând depresiunile 
aflate în acestă regiune și transformându-le în suprafețe mai bombate, 
mai convexe, 

Simptomatologia. O putem resuma în existența de durere și jeră 
în mișcări, urmate apoi de o flexiune mai mult sai mai puţin ușră. 
Aceste fenomene însă apar fără nici o causă apreciabilă, neputându-se 
invoca nici ce! mai mic traumatism. Nu există nicto umflătură a articu- 
lațici precum și nică o leziune apreciabilă a sinovialei. Bâla se manifestă 
prin aceia că individii încep a şchiopa în timpul mersului, apoi o du- 
rere destul de vic, ceia-ce-i torțâză să stea în casă. În urma aceste 
dureri, pacientul pentru a o preveni, își flexeză gamba pe cpsă şi ast- 
fel bâla e constituită. 

Dacă examinăm regiunea bolnavă prin palpaţie, de multe ori, în 
timpul mișcărilor provocate, putem simţi o crepitațiune amidonată forte 
fină și superficială. Acâsta ne arată că inflamaţia se află în bursa serâsă 
ante-rotulienă, adică imediat sub piele. Când crepitaţiunea e mai pro- 
fundă, atunci bursa subjacentă tendonului rotulian este prinsă. 

Dar chiar dacă acestă crepitaţie lipsesce, totuşi prin presiune, putem 
descoperi pante durerâse, avend sediul în tuberositatea anteridră a ti- 
bici, în laturile ligamentului rotulian, sai imediat sub pielea aflată d'a- 
supra rotulei. 

Ori-ce altă exploraținne în jurul articulațici rămâne negativă, afară 
numai dacă periartrita nu recunâsce inflamaţiunea bursei serâse a labei- 
gâșcei, a fundului de sac sub-tricipital, etc. In acest cas fenomenele in 
dicate vor fi manifeste în aceste puncte. Restul articulației încă-o-dată 
repetăm, e cu totul normal. 

Diagnosticul oferă Gre-care dificultăți mai ales la început. In ade-
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vEr, periartrita începând printr'o durere în genuchi și șchiopare în mers, 

înțelegem forte bine cât de reservați trebue să fim, sciut fiind că toc- 
mai acest simptom, numit de simpatie, formeză semnul patognomonic a 

unei bole incomparabil mai gravă ca periartrita, adică a coxalgiei. Deo- 
sebirea va consta că în periartrită articulaţia coxo-femorală, explorată 

prin tâte mijlocele ce vom arăta, ni se va oferi cu totul sănătâsă. Și 

dacă și genuchiul bine examinat îl vom găsi și pe el sănătos, de sigur 

periartrita, prin fenomenele și leziunile de cari se însoțesce, va rămâne 

singură în joc. larăși dându-se că periartrita se desvoltă pe individi 

tineri, vom avea în vedere posibilitatea desvoltărei unci osteo-mielite a 
extremităților os6se tibiale și femorale. In ori-ce cas, vom examina cu 

multă atențiune pentru a ne convinge de întegritatea articulației genu- 
chiului, precum și de absența totală a ori-cărui epanşament în interi- 

orul săi. 

Mai avem încă să deosebim periartrita de o tumoră albă a genu- 

chiului. In adevăr, când acestă afecţiune în loc de a începe prin sino- 

vială, se manifestă prin schelet, singurul semn ce ne prevestesce bâla 

este durerea. Dar aci dînsa își va avea sediul fie în nivelul condililor 

femorali sai a platoului tibial, unde se desvoltă foliculul tuberculos, 

ceia-ce în periartrită nu constatăm, căci aci durerea e vagă. Pe lângă 
acesta, în tumora albă, durerea va fi continuă şi persistentă, pe când 

în periartrită fugace ori intermitentă. 

In fine în tumora albă, durerea nu va întârzia să fie înlocuită 

printr'o tumefacție crescândă a extremităților os6se, precum și de des- 
voltare de abcese osifluente, lucru ce nu constatăm în periartrită, unde 

durerea e cu totul cronică, fâră deformaţiuni sat leziuni aprectabile în 
„ genuchiiă. | 

Eliminând tote aceste afecţiuni precum și artralgiile sifilitice ori 

blenoragice, unde elementul durere are un caracter special, după cum 

am arătat, eliminând și posibilitatea luxaţiei cartilagelor semilunare despre 

care vom vorbi, ajungem prin exclusiune a susține diagnosticul unei 

periartrite uscată fără epanșament, numită încă nevralgie sai durere de 

genuchiii. lar când periartrita se va însoţi de inflamațiunea sai idropi- 
Sia bursei serâse sub rotuliene, ori a altor burse din jurul acestei 
articulaţii, atunci diagnosticul se va face între idartrosa genuchiului cu 

cele-lalte igrome periarticulare. 
Când bâla se desvoltă în mod normal, tote aceste igrome se re- 

cunos forte uşor prin sediul lor anatomic bine cunoscut, precum și prin 

aceia că ori-care ar fi volumul unei igrome, articulațiunea genuchiului 

nu va conține nici-o urmă de epanșament, căci dînsa nu comunică cu 

nici una din bursele ser6se periarticulare.
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Dar se scie și noi am arătat că, sinoviala articulară de multe ori 
comunică cu fundul de sac subtricipital, cu bursa serosă a semi mem- 
branosului, precum şi cu cele-t'alte burse aflate în jurul s&ă. Ast-fel 
fiind am putea fârte bine să avem a face cu o adevărată periartrită a 
genuchiului. Dar din causa unei idartrose concomitente, să conchidem 
la o afecțiune articulară, iar nu periarticulară. Avend dar acest lucru in 
memorie, vom sci să dăm valdrea cuvenită idartrosei, stabilind dacă 
dinsa e simptomatică unei leziuni articulare, sai resultatul unei simple 
comunicațiuni cu vre-una din bursele sus citate. 

In afară de aceste casuri, ori-care ar fi asemănarea între o igromă 
şi idartrosă, acesta din urmă se deosebesce prin existența șocului ro- 
tulian, pe care îl obținem aplicând o lovitură bruscă cu vîrful degete- 
lor pe rotula. Acâsta respingând lichidul din articulaţie va lovi condilii 
femurului, fenomen ce lipsesce cu desăvârșire în ori-ce igromă ori cât 
de desvoltată ar fi. 

Trebue însă să fim atenți asupra unei pseudo-idartrose a genu- 
chiului arătată de Dubreuil. Este adevărat că periartrita genuchiului fiind 
o igromă a bursei serâse aședată între ligamentul rotulien şi tuberosi- 
tatea tibiei, tumefacțiunea articulației genuchiului va coprinde numai 
partea sa inferiră, făcând un contrast cu cea superiră care rămâne 
intactă. În asemenea cas e imposibil să constatăm șocul rotulien, căci 
nu avem lichid în articulație. Cu tâte acestea dice Dubreuil, igroma 
pretibială pote să deplaseze ușor rotula, să basculeze acest os înpreju- 
rul axei sale transversale, respingându-i virful înainte ; așa că rotula ast- 
fel ridicată ne pote presenta fenomenul de șoc ca și într'o idartrosă, de 
și în realitate dînsa nu e ridicată de un lichid intra-articular, ci numai 
de igroma ligamentului rotulien. De aci numele de pseudo-idartrosă. 

Dar ch:ar atunci când ni sar părea lucru destul de clar, noi încă 
trebue să fim forte reservați cu privire la acestă periartrită, căci indi- 
vicii tineri, cari se plâng de dureri și jena în mers, mai adesea ne va 
anunța o tuberculosă a genuchiului saă a șoldului, de cât o afecțiune 
fără nici-o importanță precum e periartrita. 

La individi mai naintați în etate, trecând dincolo de 30 ani, putem 
fără mare pericol a susține periartrita. Dînsa va fi idiopatică când nu 
putem descoperi nici-o causă, de cât o obosâla profesională, mers pre- 
lungit, igrome sai nevralgii, etc. 

Simptomatică este dacă individul ne va oferi diatesa reumatismală, 
blenoragică, sifilitică, etc. 

Tratamentul constă întrun repaos absolut al membrului, punerea. 
sa în rectitudine in mod brusc sati în urma anestesiei, și fixarea printr'un 
bandaj inamovibil.
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Vom combate în același timp diferitele diateze, fără a neglija și 

elementul nervos, care une-ori ocupă primalinie în producerea și men- 

ținerea acestei bâle, ce ne arată o stare isterică a individului, 

$ II. Flegmânele şi abcesele fosei poplitee. 

Mai cu sâmă abcesele reci nu presintă nimic de special. Ele fiind 
simptomul unor leziuni os6se sai din depărtare, nu reclamă interven- 

țiuni proprii lor, ci a organelor lezate. Nu ne vom opri deci asupra ab- 

ceselor circumvecine, migratorii, osifluente, osteo-mielitice, abceselor pro- 

venite din contusia sai ruperea burselor serâse, sai a puncțiunei și 

injecțiunilor intempestile de lichide _iritante cu scop curativ. Vom spune 

numai că abcesele calde ale fosei poplitee presintă două varietăți: unele 
Ssub-culanate, iar altele sub-aponevrotice. Primele nai absolut nici o im- 

portanță; secundele ai: ca etiologie, fie o limfangită a membrului in- 
ferior, sai un trombus, provenit din ruperea bogatelor pachete ve- 

nose și în special a venelor mușchilor gemeni. Acâstă din urmă varietate 
are un prognostic forte serios, căci se pâte termina prin septicimic, 

mai ales dacă individul e diatesic, iar antisepsia neglijată. Trebue să 

fim preveniţi că aceste abcese se desvoltă chiar şi pe copii. Şi un cas 

fGrte clasic lam observat pe o fetiță a amicului mei Dr. Oncescu, care 

în urma unei contusiuni și extensiune bruscă a genuchiului, și-a deter- 

ninat o trombosă, a cărei consecință a fost desvoltarea unui flegmon 

enorm. Din fericire prin largi incisiuni şi antisepsie rigurâsă lucrul s'a 

terminat prin bine. 

In abcesele sub-aponevrotice semnul cel mai principal, pe lângă 

cele-lalte semne proprii ori-cărei inflamațiuni, avem ştergerea concavi- 
tăței poplitee și înlocuirea sa printr'o tumefacțiune fârte convexă. Prin 
palpație vom simți mișcări de ridicare și pogorâre, datorite pulsaţiuni- 
lor arterei poplitee, cari deși nu ne pote autorisa a bănui presența unui 

anevrism, fiind vorba de copii, totuși faptul trebue luat în considerație, 
„cel puţin pentru precauţiunile ce vom lua în deschiderea abcesului. La 
adulți, semnul acesta ne va face fârte precauți, căci adesea, după cum 
am arătat în primul volum, cele mai mari autorități chirurgicale ai în- 
fipt bisturiul, credând că deschid un abces, când îu realitate era vorba 
de un anevrism. 

In or-ce cas, abcesele fosei poplitee sunt de un prognostic fârte 
seri6s, căci adesea râpresintă un adeno flegmon supurat, provenit din 
limtangite profunde, saii dintrun trombus supurat. Ast-fel fiind, se pâte 
complica de fenomene de septicemie. In afară de acestea mai avem 
complicațiuni locale, la cari pot da nascere. Ast-fel dînsele pot face
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irupțiune în articulație, provocând o artrită supurată ; dinsele pot pro- 
„voca fiebite, mai ales a venelor mușchilor gemeni sat safenelor, în spe- 
cial cea esternă, de unde edemul și trombosa. Dar lucrul cel mai grav 
este posibilitatea ulceraţiunei păreților arterei poplitee, nai cu deose- 
bire fiind vorba de abcese reci, de osteo-mielite și în special de tuber- 
culosă os6să. Resultatul este că, întrun moment neașteptat, vasul se 
„deschide și o emoragie mortală termină viața idividului. 

Chiștii regiunei poplitee. 

In tesă generală, acestă afecţiune constă în idropisia burselor se- 
rose ce se află in jurul articulației genuchiului. Dar aceste burse ne- 
“existând de cât acolo unde tendânele muschilor se fixeză de 6se, re- 
sultă că dinsele nu se vor găsi pe linia mediană unde nu există ten- 
done, ci numai pe părțile laterale. 

Studiul acestor burse se datoresce lui Foucher, care a arătat în 
„același timp și rolul important ce ele îl jScă în afecțiunea ce ne pre- 
ocupă. 

Bursele serâse se divid în externe şi interne. În partea externă 
avem trei: una aședată între tendonul muschiului poplitei şi ligamen- 
tul lateral extern, alta sub tendonul gemenului extern, iar a treia între 
tendonul bicepsului și ligamentul lateral extern îmbrățișată de nervul 
Sciatic popliteii extern. 

Primele dou& burse comunică între ele. Iu general însă aceste burse 
fiind fârte puţin desvoltate, mai nici-o-dată nu daii nascere la desvol- 
tare de chişti. 

La partea internă a articulației, se află o bursă serâsă forte des- 
voltată, aședată între gemenul intern și semi-membranosul. Acestă pungă 
mai tot-d'a-una comunică cu sinoviala articulară. 

Mai există încă o pungă tot la partea internă, destinată exclusiv 
tendonului semi-membranos și care se află înaintea celei precedente ; 
dar acesta de și constantă este însă forte puțin desvoltată. Deci chiștiă 
regiunei poplitee se vor afla tot-d'a-una, atară de rari excepțiuni, numai 
la partea internă a articulației și anume în bursa serâsă aflată între 
gemenul intern și semi-membranosul. Sediul săi va fi deci la partea 
internă și inferidră a rombului popliteii, sub condilul intern al femurului. 

Sinoviala genuchiului însă, cu tâtă presența fortelui ligament pos- 
terior, totuși dinsa pote, după cum a arătat Foucher, să trimită unele 
prelungiri printre fibrele acestui ligament, formând nisce funduri de sac 
sinoviale în tocmai ca acelea ce Gosselin a descris pe fața dorsală a 
pumnului.
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Aceste funduri de sac pot deveni sediul unei idropisii. De aci 

chiști ce-şi vor avea sediul pe linia mediană a scobiturei poplitee. 

Une-ori aceste funduri de sac comunică larg cu sinoviala articu-. 
lară, pe când alte dăţi ori-ce comunicare este întreruptă. De aci și fe- 

nomenul principal pe care se bazeză diagnosticul prin reductibilitatea 

saii nereductibilitatea acestor chiști. Trebue însă să ar&tăm imediat o 
particularitate ce ne va servi la diagnostic, și a nume că aceste fun- 

duri de sac presintă une-ori un pedicul enorm de lung, ceia-ce le per- 

mite să se cobore sai să se urce la distanțe mult mai mari de inter-. 

linia articulară. Dar lăsând aceste consideraţiuni la o parte resultă că, 

în privința chiștilor poplitei avem două varietăți: chiștă sinoviali tendi-. 
noșă şi chiști sinoviali articulari sai foliculari, după cum idropisia se 

va desvolta în bursele serâse ale tendânelor sai în fundurile de sac 

ale seroselor articulare. 

Acestă diviziune trebue menținută deși Poirier susține că tot-d'a- 

una chiștii sunt de origină articulară. Opiniunea sa însă nu pâte fi ad-. 

misă fără restricțiune, de dre-ce clinica și datele anatomice nu o con- 
firmă, 

Leziunile anatomice sunt proprii tutulor leziunilor sinoviale saă 

bursitelor ce deja am studiat în volumul al ]l-lea. Vom avea une-ori o. 

tumoră de un volum mai mare saii mai mic, plecând de la mărimea 

unei alune, nuci sai măr. Tumora va fi de o consistență fârte msle,. 
fluctuentă, transparentă etc., după cum păreţii sei vor fi subțiri sai. 

groși, iar lichidul seros, mucilaginos saă consistent. De multe 

mora ia o consistență forte tare, apropiindu-se de aceia a unui fibrom 

sait osteom. Adesea s'a găsit în conținutul acestor burse părți cartila-. 

gin6se și chiar: osose. 

Simplomatologia se resumă în puţine cuvinte. Când tumora este 

forte lichidă, se pâte chiar reduce printr'o ușcră presiune, dacă există 

Gre-care comunicaţie între dinsa și articulaţie. In casul contrarii însă, 

chiar dacă comunicația ar exista, reducerea tumorei devine imposibilă, 

dându-se natura conținutului s&ă. Trebue să scim că tensiunea și con- 

sistența tumorei, chiar dacă dinsa e lichidă, se măresce în timpul ex- 

tensiunei membrului, ast-fel că pentru a ne face o idee justă de acest. 

lucru, trebue să punem membrul în semiflexiune. 

Ca semne locale și patognomice în casurile clasice, vom avea că,. 

chiști tendinoși îi vom găsi în părțile laterale ale articulației și în spe-. 
cial în partea internă. Chiștii foliculari se vor afla pe linia mediană. 

Diagnosticul. Se va face între acești chiști și diferitele varietăți de: 

abcese ce am studiat. 

ori tu-.-
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Anamnesa și un examen minuțios al bolnavului și al stărei locale 
ne va pune pe adevărata cale. 

| Chestiunea mai importantă când ajungem a stabili existenţa chiș- 
tilor, este de a afirma dacă da sai nu dinșii comunică cu articulația. 
Sediul chiștilor pe linia mediană va fi o presumțiune de comunicare ; 
dar semnul sigur este reductibilitatea tumorei. Pentru a obține acâsta 
membrul trebue pus în flexiune pentru a micșora tensiunea. Să fim însă 
atenți asupra unui lucru anume, de a nu confunda adeverata reducti- 
tibilitate a tumorei cu simpla sa disparițiune în grosimea părților moi. 

Am arătat însă că grație unui lung pedicul, acești chiști deşi de 
origină articulară, totuşi se pot depărta de sediul lor, găsindu-i mult 
mai sus sait mai jos de interlinia articulară. In acest cas, cu tâtă exis- 
tența unui orificii de comunicare, reducerea nu e posibilă din causa 
lungului traect și a flexuosităţei sale. 

Ce să mai dicem de casurile unde pediculul rupându-se, iar chistul 
devenind cu totul liber și mobil, pâte să migreze în regiuni cu totul 
neobicinuite. și cu tâte acestea, ca patogenie, să fie de origină articulară 
sau invers, cu tâtă existența unui larg orificii de comunicare, totuși re- 
ducerea să nu fie posibilă din causa consistenței așa de diferită a con- 
ținutului s&ă. 

De asemenea, în fâța unui chist lateral, de și prin sediul s&ă ni 
sar impune ca independent de articulaţie, totuși o comunicare pâte să 
existe, atunci când prin tâte mijiâcele reducerea sa nu o putem obţine. 

Trebue deci să fim fârte reservați în acestă privință. 
Poirier studiind acâstă bursă a gemenulni intern, care e sediul de 

predilecțiune a chiștilor, a ajuns la resultatele următâre după un studii 
făcut pe 100 de genuchi. 

[. Că acestă bursă nici-o-dată nu comunică la persânele tinere. 
II). De la etatea de 20—40 ani ea comunică 1/10- 

III). Că după 40 ani comunicarea are loc io 
Prognosticul. ln casuri simple nu presintă nici-o gravitate, de dre-ce 

maximul ce pote produce afecțiunea, este o simplă jenă în mişcări, ce 
va fi în raport cu volumul chistului. Prognosticul va fi grav în casuri de 
complicațiuni, și în special de inflamațiuni supurative. E posibil că pu- 
roiul pote străbate în interiorul articulației, în urma unui orificii de 
comunicare, fie natural sat produs în mod accidental. Une-ort aceşti 
chiști se pot rupe, iar conținutul revărsat să se res6rbă și o vindecare 
spontanată să se producă. Acestea însă sunt casuri mai rari. 

Tratamentul. Compresiunea, badijonările cu tinctură de iod și ma- 
paxarea tumorei, sunt mijlâce infidele și pote chiar petriculdse, căci 
căutând prin apăsare a risipi lichidul putem provoca o comunicare arti-
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ficială cu articulaţia. De aceia cel mai rațional tratament este cel chi- 

rurgical. 

Este adevărat că adi cu mijlâcele ce avem la disposiţie, putem 

întreprinde operaţiuni sângerânde. Insă în casuri când chistul are un 
volum prea mic şi nu aduce de cât o ușdră jenă, ne putem abține de 

la ork-ce intervențiune. In casul contrarii, dacă conţinutul chistului e cu 

totul seros şi având convingerea că nu comunică cu articulația, putem 
practica o simplă puncțiune și chiar injecțiuni de lichide caustico-anti- 
septice, ca soluţiuni fenicate ori sublimate, pentru a obţine o inflama- 

țiune adesivă. Recomandăm însă a nu împinge cu putere aceste lichide, 

spre a nu le forța a intra în articulaţie. Dacă chistul are un volum prea 

mare şi conținutul prea consistent, atunci putem procede la incisiunea 

sa antiseptică, la răzuirea pereților şi drenarea cavităţei. E de preferat 

însă metâda de extirpare, ca pentru ori-ce tumoră. Recomandăm ca o 

conduită de precauţiune, să aplicăm o legătură la basa tumorei, chiar 

dacă am fi siguri că nu comunică cu articulația. În urmă vom proceda 
la ridicarea sa totală. Restul operațiunei îl vom complecta după circum- 

stanţe, cumpănind dacă plaga trebue a fi reunită prin prima intenţie, a 

„pune un singur tub de drenaj, sai a obține reunirea prin a doua in- 

tenție, tamponând plaga prin bandelete muiate în acid fenic, sublimat 

sau creolină. 

Tumorile genunchiului şi ale scobiturei poplitee. 

Tumorile genunchiului provin din extremitatea superidră a tibiei 

și extremitatea inferidră a femurului. Ele dau nascere în special la 
osteo-sarcâme, fie centrale sati periostice, luând caracterul pulsatil sai. 

telangiectasic. 

„Vom menţiona sediul de predilecțiune al exostâselor în condilul 

intern al femurului. “Tâte aceste tumori, în special osteo-sarcâmele, de 

și în general lasă articulația intactă și n'aă tendință la supuraţie, totuși 

sa confundat cu tumora albă. Intre tumorile fosei poplitee, în afară de 

chiștii propriii diși, pe cari i-am studiat, mai avem chiștii idaţici, cari 

de şi rari, însă se pot observa, putând lua o desvoltare fârte mare, ri- 

„dicându-se pe câpsa şi urmând traectul nervului sciatic. 

Mai important dintre tumorile acestei regiuni sunt neoplasmele ner- 

vului sciatic, ca: misme, sarcâme și mixo-sarcâme. Dinsele une-ori ocupă 

chiar interiorul nervului, iar alte dăți se desvoltă la periferia sa. Afară 

de acesta, dinsele mai pot lua nascere în țesutul celular, sait chiar în 

aponevrose, ocupând marginea internă ori externă a regiunei. In fine,
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ele pot începe chiar în t&ca vasculară copleșind: artera ca și vena po- 
plitee. 

Diagnosticul se va face întâi între tumorile solide şi liquide, iar 
apoi între cele benigne și maligne. Vom stabili sediul anatomic, vom 
face deosebirea între anevrisme şi tumori provădute cu simple mișcări 
de ridicare și coborâre. Nu vom uita însă abcesele reci precum și chiştii 
propriii diși asupra cărora am insistat. 

Mai tâte aceste tumori, fiind coprinse între schelet și aponevrose 
puternice, vor da nascere la compresiuni nervâse și vendse, de unde 
edemul membrelor și dureri. 

In tratamentul lor vom lua s&mă a nu secționa nervi, de cât în casuri 
extreme, aplicând imediat sutura nervosă; precum de asemenea nu vom 
uita de presența importantelor vase, cari sub nici un cuvînt nu vor 
trebui deschise. 

Anevrismele arterei poplitee. Acestea sunt cele mai importante 
atât din causa frequenţei lor, căci ocupă a patra parte din tâte anevrismele 
corpului, cât și din causa discuțiunilor în ceia-ce privesce tratamentul lor. 
Aceste anevrisme aă format punctul de plecare în descoperirea tutulor 
metâdelor. Anevrismele poplitee sunt totd'a-una spontanate; cele trau- 
matice sunt excepţionale, dându-se -adincimea la care se găsesce artera. 

S'a discutat mult în ceia-ce privesce etiologia. Cea mai mare parte 
din autori susțin că profesiunea de lachcă și birjar, ce sunt obligați a. 
sta cu gambele flexate, constitue o causă predisposantă. 

Broca susţinea că diferitele profesiuni, cari cer contracţiuni mus- 
culare, determină anevrismul popliteă, prin aceia că mușchiul solear 
contractându-se, exercită o presiune asupra arterei prin mijlocul inelu- 
lului fibros, ce îcconjâră acest vas. 

Chestiuneu flexiunei membrului de a produce anevrismul, nu se 
confirmată nici prin faptele clinice, nici prin experiențele ce s'aiă între- 
prins. In adevăr, numerâsele casuri de anchilose ale genunchiului nu 
produc o retracţiune a arterei, căci membrul se pâte întinde, fără ca. 
artera să se rupă. Pe de altă parte un autor german Adelmann, a fă- 
cut experiența următâre: puind în flexiune forțată gamba pe câpsă și 
câpsa pe basin, a constatat că, făcând o injecțiune în aortă, liquidul 
străbătea cu cea mai mare înlesnire până în picior. Deci, tâte casurile 
menționate pot avea un Gre-care rol pentru determinarea atecţiunei. 
Predisposiţia însă, representată prin diferite diatese, jâcă și aci rolul 
principal ca și în desvoltarea anevrismelor în genere. Anevrismul popli- 
teii forte rar ocupă tâtă întinderea arterei, ci numai regiunea inferidră 
ori superidră. Iarăşi anevrismul se desvoltă une-ori pe peretele anterior, 
iar alte ori pe cel posterior. In acest din urmă cas, tumora ea o des-
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voltare mai mare, ridicându-se în sus sait în jos. In primul cas, tumora e mai limitată pe de o parte de schelet, iar pe de alta de aponevrose. In ori-ce cas, acest anevrism e împedicat a lua o desvoltare prea mare și deci va determina compresiuni nervâse și venose, mergând chiar până la pertorarea articulației. 
Simptomele sunt caracteristice, afară de peri6da inițială, când bla nu se manifestă de cât prin dureri și edem al membrului. 
Proenosticul e grav, atât că vindecările spontanate nu se observă, cât și prin complicaţiunile la cari pot da nascere, In adevăr, anevrismul popliteii se pâte rupe, și din circumscris să decie difus. Dînsul prin compresiune ce determină pote da nascere la gangrena membrului, mai cu semă când anevrismul ocupă extremitatea inferiâră a arterei, Atunci articularele inferire ca şi trunchiul tibio-peronier este obliterat, așa că nu rămâne membrului de cât recurenta internă, care nu e sufi- cientă pentru nutriția sa, 
Diagnosticul în general e ușor, cu tâte acestea trebue bine obser- vat să nu-l confundăm 'cu diferite tumori snperpuse arterei, precum ar fi fibrâme, sarcâme, chiștii, abcese ganglionare, etc, 
Zratamentul. Nici una din metdele și procedeele cunoscute con- tra anevrismelor n'a r&mas a nu fi întrebuințată în aceste casuri, Ast-fel met6da lui Cinizeli prin galvano-punctură a obținut un succes. Mctâda cu injecții de perclorur de fer sa pus în joc, determinând mârtea bol- navului. Legătura prin metoda lui Anel și a lui Hunter a fost întrebuin- țata de diferiți autori, Compresiunea generală a membrului prin proce- deul lui Reid, flexiunea susținută de Ferg gusson, compresiuhea indirectă făcută cu degetele sai cu compresdre sp 

chiderea sacului, sai met&da lui Purmann prin extirparea totală a sa- cului, etc., etc. aă fost pe. rînd aplicate, duvă preterența fle-cărui autor. Opiniunea nâstră am arătat-o în vol. II, find favorabilă metodei lui Antylus 1). 
Anevrismele arterioso-venâse sunt forte rari; contra lor nu avem: a întrebuința de cât procedeele clasice. 

eciale, metâda veche ptin des- 

$ III. Anchilosa genuchiului (ap6dos == curbaă). 

Prin anchilosă se înțelege suprimarea lentă și definitivă a Mișcă- rilor normale din articulaţie, fie în mod absolut saă relativ. Dar caracteristica acestei suprimări este de a fi lentă și definitivă, Prin acestea dinsă se deosesce de alte afecţiuni, cari deși se însoțesc 

  

1). Vol. II, pag. 491—513, 

Dr. L. Kiriac, Patologie chirurgicală,
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de suprimarea mișcărilor articulare, totuși nu sunt anchilose. In adevăr, 
o pers6nă isterică pote într'un acces să determine o contracțiune atât 
de violentă într'o articulaţie, în cât să nu fie posibil a executa cea mai 
mică mișcare. Cu tâte acestea, nu vom dice că avem a face cu o anchiloză, 
tocmai din causa aparițiunei sale brusce. De asemenea, în momentul 
unei contusiuni saii chiar a unei artrite, iarăși putem avea suprimarea 
mișcărilor in articulaţie ; dar iarăși acesta nu va constitui o anchilosă, 
pe de o parte că aparițiunea sa e repede, iar pe de alta că acestă 
Stare e transitorie, dispărând cu ridicarea causci. Deci numai când su- 
primarea mișcărilor va fi lentă, progresivă și cu tendință a deveni de- 
finitivă, atunci numai vom dice că avem a face cu o anchilosă. 

Anchilâsele se împart în zozale sai parziale după cum mișcările 
sunt abolite în mod absolut sati relativ. 

Causele acestor anchilose sunt cu totul diferite, primele resultând 
din sudura patologică a părților os6se, iar secundele dintro simplă al- 
terațiune a părtilor moi. | 

Boyer a stabilit o diviziune fârte naturală a anchiloselor numin- 
du-le pezsferzce şi centrale. Noi propunem o numire nouă: auchilosă 
Para-articulară când e vorba de retracţia părţilor moi și anchilosă intra 
articulară proprii disă când e vorba de sudarea extremităților osâse ce 
constitue. articulația, 

Ori-ce anchilosă pâte să fie simplă sai complicată, după cum te- 
gumentul extern va fi intact ori provădut de abcese, fistule, etc. In fine 
anchilosa este zecti/ină sai în unghii, după posiţiunea în care membrul 
e fixat. Dar diviziunea cea mai importantă admisă adi, este că ori-care 
ar fi felul anchilosei, dinsa pâte fi periferică sai centrală. Incepem 
deci cu: 

|. Anchilosă para-articulară periferică. Dinsa resultă din retracția 
mai mult saă mai puțin puternică, a tutulor părților moi ce înconjâra 
articulația, precum mușchi, tendâne, ligamente, capsula, sinovială, țesu- 
tul celulo gresos sub-cutanat şi însuși tegumentul extern. Tote aceste 
organe se găsesc copleșite de un țesut fibros cu putere retractilă, așa 
în cât tormând un tel de manșon în jurul articulației, o fixeză întro 
atitudine viţiâsă, îi suprimă mișcările, și determină nisce deviațiuni cu 
totu: anormale și incompatibile cu buna funcționare a membrului. 

De sigur, alterațiunea fie-căruia din aceste organe, constitue un 
factor principal în producerea bâlei și un obstacol puternic pentru re- 
mediare. Dar dintre tote, a/ferafiunea membranei sinoviale, şi a capsulei, 
a jesutului celulo-gresos ce înconjără organele citate, precum şi pierderea 
elasticității tegumentului sunt cei mai periculoși agenți, căci dai anchi- 
losele cele mai rebele şi mai grei de corectat.
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In adevăr, sinoviala nu numai că se îngrâșă și se acoperă de un 
deposit pseudo-membranos organisat, iar franjele sale se ipertrofiază 
luând aspectul unor adevărați corpi străini articulari, dar punctul grav 
este când fundurile de sac sinoviale se lipesc între ele. Atunci lesne 
înțelegem că în urma acestei sinovite adesive ori-ce reconstituire e im- 
posibilă, precum e imposibil a mai face ceva când cele două foi ale 
pleorei pericardului, peritoneului sati meningelor se lipesc în mod com- 
plect între ele. 

Tot acelaș lucru se va întîmpla și cu țesutul celulo-gresos _inter- 
pus între organe. Heneque a arătat cel dintâi acest lucru de transfor- 
marea țesutului celulo-gresos în țesut cu puteri retractile, având întoc- 
imai aceleași proprietăți ca și țesutul cicatricial. Lagrange a arătat şi el 
că acest țesut ce înconjără ligamentele, tendânele, sinoviala etc., se în- 
gr6șă nu numai la partea anteridră a articulației, dar” și în fosa popliteee 
și ajunge ast-fel să formeze un adevărat cere de jur împrejurul articu- 
laţiei, un adevărat calus fibros. 

Busch a arătat prin experiențele sale, că acest țesut, ast-fel infil- 
trat și aflat în jurul organelor peri-articulare, este care jâcă un mare 
iol și pâte chiar cel mai mare ca obstacol la reducere. 

In fine pierderea elasticităţei pielei, care de alt-fel se întâlnesce 
„mai rar, constitue un agent tot atât de rebel în producerea și menţi- 
nerea deformaţiei ca și cei-l'alți. Dacă anchilosa va. fi fost angulară, în- 
țelegem că tegumentul nemai putându-se întinde, reducerea anchilosei 
va fi forte dificilă. Şi chiar dacă am forța lucrul încă profitul n'ar f 
mare; din contră am putea determina o rupere a tegumentului și: am 
transforma ast-fel anchilosa din simplă în complicată. 

Dar încă o dată repetăm, pielea nu este agentui cel mai puternic 
ce menţine o anchilosă. Importanţa experiențelor lui Busch fiind fârte 
mare, reproducem din al Ill-lea volum de chirurgie următorul 'pasaj ce 
e cu totul demonstrativ: Acest autor, pentru a face studii asupra an- 
chilosei genuchiului drept, a făcut experiențe pe o fată mortă de 19 
ani, purtătore de acestă afecțiune. Dinsul a separat membrul de trun- 
chit prin desarticulațiunea cpsei, fixâridu-l bine cu Șurupuri pe o masă. 
La gâtul piciorului s'a atârnat o greutate de trei libre, prin mijlocul 
ună sfori ce aluneca pe un scripăt. In aceste condițiuni, cu tâtă sec- țiunea mușchilor flexori datoriți  desarticulațiunei c6psei, gamba făcea cu c6psa un unghii de 124 grade deschis în sus. Pielea din fosa po- plitee străpunsă de dou& orificii fistulâse era fârte îngroșată, unită cu 
aponevrosa în dreptul fistulelor și fGrte puţin mobilă pe cele-Valte puncte. Ea fuse divisată în cruce și disecată. Unghiul format prin înclinațiunea 
gambei pe c6psă mărindu-se cu dou grade, masura acum 126 grade.
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Secţiunea aponevrosei superficiale, permise unghiului să se deschiză cu 

7 grade, adică 133 grade. După extirparea țesutului fibros profund, 

dispus în tote sensurile sub formă de bârne grâse, unghiul a crescut 

încă cu 6 grade (139 gr.). Mușchii copsei şi ai gambei ai fost tăiați 

până la os la 2'/, police de articulație, acestă operaţie n'a fos urmată 

de cât de o modificare .minimă în starea părților şi abia dacă unghiul 

sa mărit de o jumătate de grad (139,5 gr.). 

Din contra separarea complectă a mușchilor și tendânelor cu te- 

cele lor, fu urmată de o scădere mare şi gamba se deschise de 10,5 

grade atingând 150 grade. In fine după secțiunea transversală a cap- 

sulei articulare, fără acțiunea ligamentelor laterale, gamba sa așezat în 

direcţiunea câpsei şi unghiul a măsurat 180 gr. Aceste experienţe pro- 

beză în mod clar, după Busch, că pielea oferă re-care resistenţă la 

îndreptarea membrului, pe când flexorii nu pun de cât un obstacol ne- 

însemnat, de aci ineficacitatea tenotomiei. 

Factorul cel mai important este țesutul fibros care se găsesce pe 

tâte punctele fosei poplitee, nu numai pe capsulă, pe aponevrosă, dar 

și pe tecele musculare și chiar în mușchi. Aceste bride fibrâse sunt 

cari se rup în încercările de îndreptare, Ele sunt cari comprimă și stran- 

guleză vasele și nervii; ele sunt în fine cari determină fracturi când re- 
sistența lor este superidră acelea a țesutului osos. 

ID). Auchilosa para-articulară centrală. Dinsa recunâsce numai un 

singur factor și anume alterațiunea suprafețelor cartilagin6se ce trec în 

stare fibrâsă. Țesutul neoformat unesce aceste suprafeţe, puindu-le în 
contact precum și indoiturile sinoviale. 

După Hueter aderenţele fibrâse centrale sunt mai puţin resistente 

de cât aderentele periferice. (Le Dentu). 
III). Anchilosa întra-articulară os6să. Accta după cum am arătat, 

se caracterisă prin aceia că agentul provocator ce determică anchilosa, 

constă fie într'o reunire directă a epifiselor articulare, fie întrun țesut 

osos periarticular ce influențăză tâte părțile moi, ca ligamente, tendsne, 

mușchi, etc. De aci şi următârele două varietăţi: qr/z7/0să ososă centrală, 
sai prin fuziune, și anfilosa 0s0să periferică, sai prin înfiltrafiune. 

In anchilosa periferică putem stabili alte dou€ sub-varietăți: az4z- 

Dsa periferică prin bârne sai punți osose și anchilosă prin înfiltrație pură. 

Cea prin bârne os6se provine dintro pornire osteogenică abon- 

dentă. Graţie acestui lucru, se desvoltă producţiuni os6se sub formă de 

de osteite, cari plecate de la un punct la altul înconjoră articulația de 

jur împrejur, aducând o imobilitate mai mult sati mai puţin complectă 

şi tenace, după grosimea și calitatea fibrelor os6se ce formeză aceste 

punți sau traverse,
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Anchilosa periferică prin infiltraţiune constă în aceia, că organele 
însăși ce înconjoră articulația se înfiltreză și une-ori chiar se tranformă 
cu totul și d'a dreptul în ţesut osos. Ast-fel sati vEdut ligamente, apo- 
nevrose și tendâne cu desăvirşire osificate, fie în punctele de inserțiune, 
sai chiar în ttă lungimea și grosimea lor. Și căte-odată acestă osifica- 
țiune e atât de puternică, în cât în timpul reducerei mai ușor se rupe 
osul, de cât organele osificate. Pielea, mușchii, nervii și vasele, de și 
copleşite de acelaș proces, de și în special fibra musculară suferă trans- 
formațiunea granulo gres6să, perdendu-și striațiunea și suferind degene- 
rescența, totuși după Campenon ele își conservă încă mult timp elasti- 
citatea și extensibilitatea. Probă ar fi, că dinsele fârte rar se rup în 
timpul când practicăm reducerea anchiloselor. Cu tâte acestea se citeză 
casuri de ruperi a nervilor și arterei poplitee în momentul reducerei, 
precum în special s'a întîmplat lui Billroth, Poinsot, etc. 

IV) Ankilosa osăsă centrală saă prin flexiune. Și aci ca și în cea 
precedentă putem avea o varietate petiferică. Aci leziunea e constituită 
iarăși prin fășii, bârne sai punți os6se. Acestea plecă direct de la un 
condil al femurului la platoul tibial, sati de la ambii condili către păr- 
țile laterale a 6selor gambei, formând ast-fel un cerc osos de jur îm- 
prejurul articulației. Cavitatea articulară însă în ea însăși, ca și restul 
părților moi rămân intacte. 

Adevărata anchilosă centrală sai prin fusiune e mult mai im- 
portantă și mai gravă. Dinsa constă într'o lipire directă a extremităților 
os6se ce formeză articulația, Ast-fel fiind, or-ce urmă din cavitatea arti- 
culară dispare. Şi aci putem avea mai multe varietăți: aukrlose unilate- 
zale, bilaterale şi complecte, după cum sudura os6să va fi numai între 
condilii dintro lature a articulației, saă din ambele laturi. Cea com- 
plectă iarăși va fi totală saă parțială, după cum prin reunirea 6selor va 
fi ștersă ori-ce urmă de cavitate articulară, saii se va fi conservat pe 
Gre-care întindere. 

In special pentru genunchii, din causa presenței rotulei și a ra- 
portului s&i cu sele articulației, Ollier a întrodus o nouă clasă de an- 
chilosă. In adevăr, rotula une-ori e cu totul liberă. Alte dâți însă dînsa 
se găsesce sudată cu unul din condilii femurului sai chiar cu tibia, fie 
prin vâri sai corp. De aci numele de arkrlosă femoro- zrotulienă, sat fi- 
bio-rotulienă, ce vom adăoga la anchilosa complectă a genunchiului sati 
femoro tibială propri disă. 

Un punct important în anchilosa centrală prin fusiune este acela, 
dacă în adever suprafețele osâse își perd cartilajul lor diartrodial şi 
dacă 6sele se pot lipi în mod complect unele cu altele. 

Mauclaire în tratatul -lui Le Dentu dice: ori care va fi varietatea de
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ankilosă, cartilagele diartrodiale trec ușor în starea fibrsă, ele pierd 
luciul lor, se crapă, devin catifelate și se vasculariseză în unele puncte; 
vasele lor vin de la sinovială și comunică ușor cu acelea ale osului sub- 
jacent. Osificaţiunea lor este adesea frecuentă. 

Cât privesce sudura complectă a suprafețelor os6se, dinsa e pusă 
la îndoială. Lacroix însă susține că, substanța os6să a epifiselor pâte 
să dispară, vacuolele de cari sunt provedute se măresc, iar canalele me- 
dulare a celor două extremități os6se anchilosate pot să se reunâscă, și 
să nu presinte decât un canal osos medular comun și continuă. Richet 
însă, nu numai că n'a găsit nici o dată spaţiul intercondilien sudat în 
casuri de anchilosă os6să, în aparență complectă, dar nici nu crede în 
posibilitatea unci fuziuni totale a suprafețelor osâse. Ast-fel dinsul dice, 
că la prima vedere pe piesele anatomice nepreparate, anchilosa are apa- 
rența forte adesea, că este în total os6să, pentru că imobilitatea arti- 
culară e complectă. Cu tâte acestea, dinsa nu e de cât fibrâsă, precum 
faptul se demonstra când supunem piesele la macerațiune. 

Fhologia anchiloselor. Toţi autorii sunt de acord și observaţiunile 
clinice demonstră, că imobilitatea prelungită și lipsa ori cărui exerciţiă 
funcțional, este o causă sigură în producerea anchiloselor. Direcțiunea 
stă în faptul, dacă o asemenea imobilitate fie ea chiar absolută și îm- 
pinsă în cel mai înalt grad de durată, pâte da nascere și unei anchilose 
adeverate sati osâse..]. L. Petit credea, că mai cu deosebire în imobi- 
litatea unei încheeturi în urma fracturelor intra-articulare, o asemenea 
auchilosă se putea obţine. Dinsul credea că în aceste casuri r&v&rsarea 
de suc osos în sinovială contribue mult la fusiunea extremităților os6se, 
prin organisarea acestui suc în țesut osos. Ideia este forte ingenidsă, 
dar fenomenul se explică pe o altă cale, precum vom vedea maj târdiă. 

Nimeni nu n€gă influența imobilităței asupra anchiloselor falșe sati 
fibrâse. Fenomenul se explică, graţie faptului fisiologic, că țesutul con- 
junctiv și fibros, care constitue tendânele, aponevrosele, ligamentele, 
capsula, etc., capăta proprietăți retractile în timpul unei imobilisără pre- 
lungite. De aci anchilosele falșe propriii dise, sai simple înțepeneli ar- 
ticulare, după întinderea și vechimea leziunilor. 

La acesta se mai adaugă și un alt factor, că secrețiunile sinoviei 
înceteză, când articulația este pusă în imobilitate, ceia-ce aduce o us- 
căciune a membranei sinoviale, apoi o despoleire, sbârcituri, retracțiuni, 
aderențe, etc., dând, după cum am vă&dut, forma cea mai gravă de an- 
chilosă para-articulară centrală. 

Acordul, dicem, este uranim în privință influenței ce ai în pro- 
ducerea anchiloselor, suprimarea mișcărilor şi imobilitatea prelungită. 

Aci însă nu este vorba de anchilosele osâse periferice, ci numai
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de cele centrale saii prin fusiune. In adevăr, desvoltarea osteofitelor, a 
stalactitelor, a infiltrațiunei si chiar a transformărei de substanță os6să 
a părţilor moi periferice unei articulaţiuni, se pot produce prin imobi- 
litate prelungită și suprimarea mișcărilor. Dar acum e vorba numai de 
anchilosa os6să saă prin fusiune; căci dînsa atât prin observaţiunile cli- 
nice, cât și prin experimentațiune s'a arătat cu totul subordonată, adu- 
cend o complectă desfidere atât imobilităței cât și suprimărei de mișcări. 

Cel dintâiă care a atras atențiunea asupra acestui lucru a fost 
Malgaigne. El disecând o articulaţiune coxo-femorală, imobilizată timp 
de 10 ani, nu a găsit anchilosă os6să, dar retracțiuni musculare. El a 
insistat mult asupra acestui fapt, care i s'a părut forte straniă. » 

Ollier de asemenea a făcut autopsia unui individ, care de la etate 
de 3 ani avusese braţul lipit de trunchiă printr'o cicatrice vici6să. Ela 
constatat că articulațiunea scapulo-umerală, cu tâtă imobilitatea aprâpe 
complectă, era însă cu totul sănătâsă. 

Mai mulţi experimentatori ai ajuns la aceleaşi resultate, confirmând 
observațiunile clinice. 

Ast-fel Reyher deja în 1873 a arătat, prin experiențe pe iepuri, 
că sub influența imobilisațiunei prelungite, leziunile observate sunt. mai 
ales peri-articulare, iar ligamentele se retractă. Cât pentru suprafeţele ar- 
ticulare, ele rămân intacte pretutindenea unde sunt. in contact. În punc- 
tele unde nu mai supârtă presiunea, osul se deformeză și produce ri- 
dicături os6se neregulate. 

Bigot în 1876 a demonstrat şi el, că numai singura imobilisațiune 
nu e suficientă să determine aderențe os6se intra articulare. Moll în 
1887 iarăși pain experienţe a demonstrat că în urma unci imobilisațiuni 

prelungite, prima: modificațiune se manifestă pe muşchii extensori, cari 

se scurtâză și limiteză mișcările. 
Din partea cartilagelor diartrodiale, leziunile observate nu aduc nici 

o dată anchilosa os6să, și nu opun o jenă mare la restabilirea. mişcă- 
rilor. Ajunge în adevăr să secționăm mușchi pentru a da articulației 

tâtă mobilitatea. 

In fine, conchide Moll, după imobilisațiunea prelungită, mușchii 

sunt cari se opun mai mult la reîntârcerea mobilităței. 

In fine în 1890, Nanotti a făcut nisce experiențe forte curi6se şi 
in același timp demonstrative. El conchide că imobilisațiunea unei arti- 

culațiuni sănătâse nu pote să determine anchilosa os6să. Putem chiar 
să ridicăm mai tot cartilajul articular cu multă substanță os6să, fără 
însă să aducem vre-un prejudiții funcțiunilor articulare. 

Unul din principalele elemente de reparaţiune este măduva os6să * 
și chiar trabeculele os6se. Porțiunea de cartilajiii care r&mâne intactă,
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ia o parte activă la proliferațiune. Tesutul conjunctiv de reparaţiune 
arată o mare tendință a se transforma în fibro-cartilagiii și în cartilagii 
hialin. Imobilisaţiunea determină o mare rigiditate a capsulei și chiar puţin 
retracțiunea sa cicatricială. (Le Dentu). 

Din tâte acestea a reeşit faptul următor admis de tâtă lumea 
sciințifică că, o articulațiune oră cât de mult timp ar fi supusă imobi- 
lisărei, dînsa nu se pote anchilosa prin fusiune os6să, dacă prealabil a 
fost sănătosă. Basat pe acest lucru, Verneuil a putut să susție că nu 
există în sciință un exemplu autentic de anchilosă ososă propriă disă, 
produsă într'o articulațiune sănătâsă prin simplul fapt al imobilităţei. 

Când dar se produc aceste anchilose, cari de și rar însă se ob- 
servă? Deja lucrul se deduce în mod natural, Dacă imobilitatea nu dă 
anchilose în articulațiunile sănătâse, urmeză de la sine că lucrul e po- 
sibil dacă articulațiunea prealabil e bolnavă. Și în adevăr, clinica și ana- 
tomia patologică ai arătat că artritele specifice, pe lângă alterațiunea 
părților moi, se însoțesc mai cu sâmă de alterațiunea cartilagelor intra- 
articulare. 

Acestea distrugându-se și puind în evidență suprafeţele os6se de- 
denudate, lesne fusiunea se pâte efectua între ele, şi de aci nascerea 
unei anchilose adevărată sai os6să. 

Și mai cu deosebire acest lucru se observă în casuri de pio-ar- 
trosă. Observaţiunea a arătat că puroiul este agentul cel mai pu:craic 
care determină aceste distrucțiunt. Și probă ar fi că adi cu mijlâcele 
antiseptice, recurgând la evacuarea puroiului din articulație, fie prin 
aspirațiune, dar mai ales direct prin artrotomie, prevenim aprâpe în mod 
absolut ori-ce anchilosă os6să. Faptul se explică prin aceia, că nu lăsăm 
timpul necesar puroiului ca să râză şi să ulcereze cartilagele de incrus- 
tare și puind în contact suprafețele sângerâse ale epifiselor os6se. Cu 
tâte acestea, deja Lisfranc și Marjolin ai arătat destule observaţiuni cu- 
ridse și instructive de Supurațiuni articulare abondente și prelungite, 
cari deși n'aii fost tratate prin evacuațiuni sai artrotomie, totuși s'ată 
vindecat, fără a da nascere la cea mai mică urmă de anchilosă. 

Atunci s'a invocat că singurul factor principal în determinarea an- 
chilosei îl ocupă o anumită predisposiţiune a individului. In special 
Gmeni cu diatesă reumatismală şi artritică, sunt aceia cari de și supuși 
unei imobilități moderate ne oferă însă anchilose seriâse. Și de dre-ce 
asemenea diateze își arată efectul cu cât înaintăm în etate, de aceia 
Sa stabilit ca regulă că la bătrâni și chiar la individi mai tineri cu ma- 
nifestaţiuni diatesice, să fim cu precauţiune a nu ține mai mult mem- 

“brul în imobilitate. La asemenea individi ori-ce artrită și ori-ce imobili- 
tate se termină prin anchilosă. Fiind deci preveniţi e ușor a evita lucrul.
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O asemenea predisposiţie a fost arătată de Busch chiar pe indi- 

"vidi tineri din cari unii erat atinși de miosită osifiantă. Ba ce e mai 

mult, sa observat chiar o anshilosă generelă la un fort. 

  E ti — 

Fig. 192. (VEdut de față). Fig. 193. (VEdut de profil). 

Miosită osifiantă generalisată. 

Noi în Vol. Il la pag. 317 Cap, miositele cronice, am dat un 

exemplu din cele mai frumâse ce pâte să existe, relativ la o anchilosă 

generalisată, venită în urma unei simple culcări la aer liber. Acesta este 

un tip de predisposiţiune a individului către anchilosă, în urma celui 

mai neînsemnat accident. 

Fig. 192 și 193 vorbesce în destul, pentru detalii a se vedea Vol. II.
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Simptomele și diagnosticul. Nimic mai ușor de cât a recunâsce o 
anchilosă prin abolițiunea mișcărilor și posițiunea vițissă ce capătă 
membrul. Prin palpație şi tracțiuni ușâre, vom căuta să ne dăm bine 
sema de starea părților. Vom căuta să determinăm gradul de infiltra- 
țiune fie fibrâsă sai os6să, întinderea sa, şi ce anume organe periarticu- 
lare ocupă. - 

Vom căuta de asemenea situațiunea reciprocă a extremităților 
os6se. In special la genuchiă, vom examina rotula pentru a vedea dacă 
e liberă ori sudată cu tibia ori condilii femurului, pentru a arăta varie- 
tățile de anchilosă stabilită de Ollier, adică femuro-rotulienă, tibio-ro- 

tulienă etc. , 

  

Fig. 194. Model de anchilosa genunchiului Fig 195. Model de anchilosa ge- 
în unghii drept (personală) nunchiului în unghiă ascuţit (pers.). 

Tot aci vom examina cu atențiune părțile os6se, pentru a vedea 
dacă sunt mai atrofiate sai ipertrofiate ca în starea normală. Casul cel 
mai frecuent este de a constata o ipertrofie pronunțată a segmentului 
anterior a condililor femorali, formând o varietate a parte numită de 
Volkmann auchilosă ipertrofiaută. 

In fine vom vedea gradul de deviațiune și unghiul ce-l formeză 
gamba cu copsa. Este evident că cu cât unghiul acesta va fi mai închis,
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cu atât va fi mai incompatibil cu funcțiunile sale şi chiar mai greii de 

tratat. a . 

Se deosebesc pentru acesta trei varietăți: anchilose în unghii drept 

ascuțit şi oblus. Acestea din urmă sunt mai benigne, permițând indivi- 

dului a face unele servicii cu membrul său. 

Fig. 194 şi 195 ne represintă o anchilosă în unghii drept, iar 

alta în unghii ascuțit. 

Vom căuta iarăşi starea de contractură a mușchilor şi de atrofie 

a sistemului osos a membrului, precum și dacă anchilosa nu e com- 

plicată de vre-o luxaţie patologică. Vom procede la măsurarea mem- 

brului pentru a vedea dacă este mai scurt sai mai larg ca congenerul 

st. Une-ori nu constatăm nici o deosebire ; alte dăți însă el va fi mai 

scurt sai mai lung, după cum cartilagiul de conjugațiune va fi fost 

distrus sau iritat. 

In fine nu va fi fără folos să examinăm starea articulaţiilor vecine 

celor anchilosate, sciut fiind că de multe oră dinsele suferă schimbări 

în atitudinea lor prin faptul mișcărilor de supleanță. Ast-fei în anchilosa 

genuchiului, găsim deformaţiuni în colâna lombară, deviațiuni în basin 

şi schimbarea de direcțiune a capului femoral. | 

Cât privesce diagnosticul, nu este nimic mai ușor de cât a recu- 

nâsce acestă bolă, ce se impune de la sine. Este cred cu totul inutil a 

menționa şi cu atât mai puţin a insista asupra diagnosticului diferenţial 

între o anchilosă adevărată şi una de natură isterică, sau venită 

în urma unei contracțiuni a mușchilor, ca o consecință a unei artrite, 

Despre acestea deja am vorbit chiar la începutul acestei artrite. Punc- 

tul cel mai esențial, într'o anchilosă, este de a sci dacă dinsa e os6să 

ori fibrâsă, şi în urmă dacă fie-care din acestă grupă aparține varietă- 

ței de anchilosă periferică ori centrală. Lucrul e frte grei: și chiar im- 

posibil, din causa durerilor ce am provoca prin manipulările nâstre. De 

aceia numai anestesia cloroformică profundă e singura ce ne ar putea 

asigura de un diagnostic just. 

Cu tâte acestea, chiar fără cloroform incă putem deosebi o an- 

chilosă adevărată de una falşă, prin aceia că imprimând tracțiuni pe 

membru, nu vom provoca nici o durere în articulație, dacă anchilosa 

este os6să. Din contra, durerile vor fi fârte mari, dacă anchilosa se da- 

toresce unei simple retracțiuni a ligamentelor, sai contracturi mus- 

culare. 

Tratamentul. Cel dintâi lucru ce vom avea în vedere în fața ori- 

cărei artrite, este de a preveni anchilosa. Deci vom evita a ține prea 

mult în imobilitate o articulație, mai ales la persâne adulte ori înain- 

tate în virstă. Indată ce din antecedente sai examenul minuțios al bol-
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navului vom descoperi existența unei diateze reumatice, artritice, ce 
formeză agentul cel mai predispunător la anchilose, nu vom împinge 
imobilitatea articulației dincolo de 10—15 dile. Vom căuta prin miș- 
cări moderate, printrun masaj sciințific şi cu prudență condus, a ne 
opune tendinței articulației către anchilosă. Și mai cu deosebire vom 
avea acestă conduită acolo, unde secuestrarea unei articulațiuni prin 
suprimarea mișcărilor și imobilitatea sa, oră cât de vigurâsă ar fi, nu 
ne ajungem scopul ce urmărim. De ex: într'o fractură intra-articulară 
a cotului, a olecranului, a genunchiului, a rotulei, etc., este inutil a imo- 
bilisa articulâția, căci reunirea 6selor printr'un calus osos e demonstrată 
ca imposibilă. In casurile acestea deci, în loc da expune pe bolnav la 
o anchilosă, e mai prudet a imprima mişcări și masaj după un 6re-care 
timp, pentru a evita anchilosa. 

Dar partea cea mai esențială în tratamentul artropatiilor de ori-ce 
natură ar fi, este a căuta tot-d'a-una să dăm o ast-fel de posițiune 
membrului, în cât chiar în casul de anchilosă, membrul să pâte aduce 
maximum de serviciă bolnavului. 

Deci, pentru genunchii vom căuta ca gamba cu câpsă să fie dacă 
nu în rectitudine absolută, cel puţin să formeze un unghii din cele mai 
obtuse; pentru cot vom căuta din contra, ca antebraţul să fie în fe- 
xiune pe braţ, cu care să formeze un unghii nu atâta drept, cât mai 
mult ascuţit, căci numai ast-fel degetele pot ajunge la gură, să atingă 
nasul, fruntea, etc. 

Când însă ne găsim în fața unui fapt împlinit, atunci conduita 
nostră va fi diferită şi anume: 

1). Dacă anchilosa se găsesce în bună posițiune, așa că individul 
se folosesce destul de bine de membrul s&ă, noi recomandăm a ne ab- 
ţine de la ori-ce intervențiune. In adevăr, ce putem promite mai mult 
unui individ, dacă deja el are o anchilosă rectilină a genunchiului ? Pre- 
cum de asemenea ce folsse mai mari putem adăoga la o anchilosă a 
cotului, unde antebraţul e în flexiune pe braţ și în unghii ascuţit? In 
asemenea casuri, dicem, suntem datori a ne abține. 

Dacă însă aceste anchilose, de și înposițiune bună, s'ar găsi com- 
plicate de abcese, fistule, dureri, etc., etc., negreșit putem interveni 
pentru a combate aceste complicaţiuni, iar apoi dând membrului aceiaș 
posițiune ce am descris. 

ID). Dacă membrul anchilosat nu are o posițiune compatibilă cu 
funcțiunile sale, atunci trebue să intervenim. In adevăr o anchilosă a 
genunchiului, unde gamba este în flexiune pe câpsă și formeză un un- 
ghiă cu tendință de a deveni drept, membrul nu numai că se va de- 
părta de scopul întrebuințărei sale, dar va fi o piedică pentru buna
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funcţionare a întregului organism. Căci, cum voim ca individul să um- 

ble pe virful degetelor, când ele nici ru ating solul? Sati, cum un 

individ să se folosescă de brațul săi, dacă cotul va fi pâte întro an- 
chilosă mai mult sai mai puțin rectilină? 

In aceste casuri nimic nu e de făcut, de cât adormirea prin cloro- 

form şi încercarea de a reduce în mod lent și progresiv anchilosa. 

Acâsta formâză metâda lui Bonnet din Lyon, pe care o recomandăm 

din tâte puterile n6stre. Prin mijlocul săi am reușit a reduca anchi- 

lose forte vechi ale genunchiului și ale cotului, cari ni se impunea 

drept anchilose os6se, pe când în realitate erati fibrâse. Imediat după 

reducerea anchilosei și punerea membrului în posițiunea cerută, aplicăm 

un bandaj gipsat în formă de șghiab pentru asigurarea scopului nostru. 

Susţinem că nici o dată nu este permis a recurge la alte mijlâce 

mai complicate, până ce mai întâi n'am încercat acestă metodă. 

Reducerea bruscă precum şi chiar cea lentă și progresivă aii fost 

metode inventate înaintea descoperirei cloroformului. Ele sunt adi cu 

totul părăsite. In vechime însă ati jucat un mare rol, mai cu semă re- 

ducerea bruscă, al cărui apărător între alţii era Delpech. Diasa se efec- 
tua în general prin aplicarea ambelor mâini pe genunchii; la un mo- 

ment dat se exercita o presiune repede și puternică, transmițându-se 

totă greutatea corpului chirurgului prin mâinile aplicate asupra anchi- 

losei. După reducere se aplică un bandaj apropiat. Despre durerile şi 

suferințele bolnavului numai vorbim. Acestă metâdă pe lângă brutală era 

şi pericul6să, căci era însoțită de nisce accidente unc-ori grave, repre- 

sentate prin rupere de vase, finctură prin infracțiune, deslipiri epifisare, 

etc., etc. 

O altă metâdă mai blândă este acea a lui Verdac, numită redre- 

sare bruscă, dar parțială și repetată. Principiul era acesta. Se apăsa cu 

putere pe anchilosă întrun mod brusc, dar scurt, și se menținea mem- 

brul în acestă nouă posițiune prin diferite aparate. A doua di şi în cele 

următore se repetati aceleași manopere, până la complecta corețiune a 

membrului. Metsda acâstă a fost pusă în practică în mai multe rinduri 

de Malgaigne. Dar extensiunea anestesiei în chirurgie a cruțat pe bol- 

navi de suferințe, viind totuși în ajutorul metâdei de îndreptare lentă 

și progresivă într'o singură ședință, ast-iel precum am practicat-o și 
profesat-o și noi. 

III). lar când reducerea anchilosei prin metâda sus indicată nu este 
posibilă, atunci nu ne rămâne de cât a recurge la una din următârele 
metode, saii procedee după indicaţia şi confiența ce inspiră chirurgului. 
Trecem peste îndreptările anchiloselor prin mijlocul nenumăratelor apa- 
rate, căci nu sunt de nici un folos.
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Personal suntem cu totul contra artoclasiei, sai chiar osteoclasiei, 
căci e o metâdă brutală, 6rbă și periculâsă. 

Este adeverat că s'a adus modificări şi perfecționări acestor apa- 
rate; dar cu tâte perfecțiunile lui Colin și Robin din Lyon, totuși n'aii 
putut fi vulgarisate, pe de o parte din causa celor atătate, iar pe de 
alta, că sunt scumpe și deci nu se află la îndemâna oricui. 

Principiul artroclasiei constă în a rupe aderenţele osâse sai fibrose 
ce l6gă suprafeţele articulare. - 

Osteoclasia din contra, își propune a rupe osul în vecinătatea ar- 
ticulației anchilosate. 

Acestea se obțin sati cu ajutorul mâinilor sati cu anume aparate 
speciale. 

IV). Tratamentul adevărat chirurgical al anchiloselor este atunci 
când intervine bisturiul. 

Aci avem mai multe metode : 
I). Zenotomia s'a recomandat mai cu s&mă contra anchiloselor falșe 

saii fivrâse. Aci putem secționa tendânele, bridele fibrâse și aponevro- 
sele cu bisturiul dar prin metâda sub-cutanată, numită metâda lui Stro- 
mayer și Diefenbach. 

Astădi se recomandă asemenea secțiuni d'a dreptul prin incisiuni 
antiseptice, constituind metâda lui Helferich. 

Noi suntem cu totul pentru acestă idee, pe care am și aplicat-o 
în mai multe casuri, ca fiind cea mai logică și mai de loc periculesă. 
Din contra cea precedentă ne pote expune la deschideri de vase și or- 
gane importante, căci nu avem sub ochi câmpul operator. 

Contra acestei metâde însă se ridică faptul că, dacă anchilosa este 
în adevăr fibrâsă, n'avem trebuință a recurge la intervențiuni chirurgi- 
cale, căci prin masaj și mobilisațiune treptată și succesivă, putem ajunge 
ia același resultat. Iar dacă anchilosa e os6să și complicată de retrac- 
țiuni musculare, atunci tenotomia e cu totul inutilă sait cel mult vine 
în al doilea plan. 

Regulele tenotomici precum și ale suturei lor sunt pe larg descrise 
în Vol. II. 1) 

1). Osteotomia constă în a secţiona osul just d'asupra epifiselor 
— fiind vorba de femur, sai sub platzul tibial — fiind vorba de tibia. 

Ideia a fost sugerată de un accident ce s'ar fi întâmplat unui in- 
divid cu anchilosa genuchiului. Dinsul în urma unei căderi și-a produs 
o fractură a femurului. Medicii puindu-i membrul în rectitudine pentru 

1) Vol. II, pag. 332—352.
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a obține consolidarea femurului, s'a obținut în același timp și vindecarea 
anchilosei prin corectarea diformităței. 

Se susține că Rhea Barton în 1826, a făcut pentru prima ră a- 

cestă operaţie pe un medic. Mai târzii Maisoneuve și Velpean precum 

şi ceilalţi chirurgi ai timpului, au făcut uz de acâstă metâdă pe o 
scară forte largă. 

Osteotomia a luat o desvoltare colosală, graţie lui Mac Ewen care 
prin înzestrarea cu o instrumentaţie specială, cu aplicarea antisepsici și 

a studiului profund al acestei chestiuni, a iăcut din osteotomie o ope- 

rațiune curentă. 

Ollier la rîndul săi, a contribuit mult la vulgarisarea și perfecțio- 
narea acestei operații. 

Dinsa pâte fi simplă sai dublă, după cum numai femurul oră ti- 

bia, sau ambele de o dată vor fi secționate. Osteotemia iarăși este li- 

nieară, cuneiformă, curvilină, trapezoidă, etc., după forma ce se dă sec- 

țiunei osului în raport cu indicaţiunile și diformităţile anchilosei. Ast-fel 
dacă anchilosa genuchiului are o direcţiune mai mult rectilină, o simplă 

osteotomie lineară pâte să fie suficientă. Când însă unghiul anchilosei 

va fi mai pronunțat tindând către cel drept, se va prefera o osteotomie 

cuneiformă ; iar dacă unghiul tinde a fi ascuţit, osteotomia va fi trape- 

zoidă cu viriul către fosa poplitee iar basa în sus. La cot același lucru, 

cu deosebire că osteotomia va fi mai complicată, cu cât membrul va 

fi în extensiune, și mai simplă fiind în flexiune. Cu tote. acestea obser- 
vaţiunile lui Ollier sunt forte juste. El ne arată că dincolo de re care 

limite, osteotomia ca și osteoclasia nu-și mai ai rațiunea. Ast-fel dacă 

anchilosa genuchiului este în unghiii ascuţit, ruperea sai secțiunea o- 
sului, aduce o deformare mai mare ca însăși anchilosa, precum acelaşi 

lucru se întâmplă cu anchilosa cotului în extensiune forțată. In asemenea 

casuri, și pote chiar în altele mai puțin complicate, credem că cea mai 
bună metâdă la care putem recurge este resecția genuchiului saii artro- 

tomia interosâsă. N'avem să descrim metâdele și modul cum se face o 

resecţie, acesta aparținând medicinei operatâre pure. 

Prin artrotomia interososă se înțelege deschiderea articulației, după 

care 'vom căuta să ridicăm bârnele fibrâse care unesc suprafeţele os6se, 

precum și alte legături care sar opune la mişcările articulației. Dinsa 

mai e cunoscută sub numele de operaţiunea lui Richardson care cel 
dintâi a practicat-o în 1877.
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$ IV. Despre artropatiile nervose. 

Aceste afecțiuni propri vorbind, nu aparțin chirurgiei, căci ele 
sunt efectul unor leziuni nervâse centrale, contra cărora chirurgia nu 
are o acțiune sigură. 

Cu tote acestea studiul artropatiilor nervâse e important, pe de o 
parte din causa necesităței de a stabili un diagnostic diferențial între 
diferitele teluri de artrite chirurgicale, iar pe de alta că într'o anume 
perisdă, b6la devine susceptibilă domeniului chirurgiei. 

In acest capitol vom studia trei feluri de artropatii: 1). Artropatii 
nervâse propriii dise, sait după noi nevro-trofice. II). Artropatii isterice 
și III). Artritele uscate. 

[). Artropatiile nervose resunosc două cause: unele aii origina în. 
leziunea nervilor periferiei, iar altele în a sistemului nervos cerebro- 
spinal. 

Deja când am studiat ulcerul perforant, am vădut că acâstă bâlă, 
treptat pâte să copleșescă și chiar să distrugă articulația vecină. Dar 
acestă afecțiune, după ultima teorie este o leziune nervâsă; și ast fel, 
deja ne arată r&sunetul săi desorganisator asupra articulației, grație al- 
terațiunilor nervâse periferice. 

Autorii Americani, precum Hamilton şi Weil Mitchell, ati arătat 
pe rând observațiuni de asemenea artropatii, represențate prin dureri, 
deformaţiuni, anchilose, sub luxaţii, etc., ale articulaţiilor degetelor, în 
urma diferitelor leziuni nervâse_în special nevrite periferice, provocate 
de înțepături, plăgi prin armă de foc, etc. 

Menţionăm în trecăt artropatiile observate pe alienați, precum și 
acelea survenite în emiplegie, emoragia cerebrală, ramolisment și tumo- 
rile cerebrale, pentru a ne opri la artropatiile cele mai frecuente şi cari 
sai luat ca tip în descrierea acestei afecțiuni, adică: 

Artropatia tabetică. 

Diferitele leziuni ale măduvei spinărei, de multe ori aă r&sunet a- 
supra articulaţiilor. 

Astfel s'ati vădut casuri de artrite în urma diverselor traumatisme 
ale măduvei, ca plăgi tăiâse, plăşi prin armă de foc, sai în urma unei 
compresiuni exercitată pe măduvă, fie de o eschilă saă în casul de frac- 
turi, precum și de o compresiune provocată de morbul lui Pott. Mie- 
litile acute infecţidse încă pot avea acelaș resunet. 

Sa mai observat încă și diferite alte paralisii vechi, precum și
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sclerosa în plăci, siringo mielia, etc., cari pe rând sati însoțit de tur- burără articulare manifeste, 
Dar artropatia nervâsă clasică, care a atras mai mult atențiunea autorilor, este aceia, care se observă în cursul ataxiei locomotrice. Și de dre-ce Charcot în 1868 e singurul și cel dintâi care a arătat în mod evident relaţiunea strânsă între aceste două afecțiuni, cu drept cuvânt bla pârtă numele său. Cine dice bila lui Charcot, pronunță simultaneti artropatia tabetică, 

Care-i mecanismul acestei afecțiuni şi cum se Produce diusa P Unii autori aă negat cu totul relațiunea de causă la efect. Virchow Susținând că aceste leziuni articulare, sunt o pură coincidență a artritei deformante numită uscată, ce survine în timpul ataxiei locomotrice. Alţii ca de exemplu Brissaud, explică artropatia prin acțiunea unor fenomene reflexe. In adevăr, un individ ajuns în gradul de tabes dor- salis, fiind silit a Sta în mod continuă în pat, nu e nimic de extra-or- dinar isbucnirea unor alterațiuni întruna sată mai multe articulații, Şi odată ce acestă pseudo-artrită s'a declarat, ne explicăm forte ușor tâte leziunile circumvecine cari atacă pe rând mușchii, aponevrosele, sino- viala etc., relaxându-le, atrofiindu-le sat distrugându-le. De aci se vor nasce consecutiv mobilități anormale sa chiar dislocaţiuni. Şi drept probă ar fi că, asemenea leziuni le putem găsi în urma ori-cărui trau- matism sat afecțiune cronică a articulației, cari ori când sunt capabile a produce atrofia musculară iără leziunea măduvei. Explicațiunea acestor fenomene ar consta într'o iritațiune plecată de la nervii sensitivi peri- ferici. Dinsa în mod progresiv ajunge până la cordânele posterisre ale me&duvei, iar de aci ar trece prin piramidele încrucișate la cârnele an- teridre ce sunt centrul nutritiv al mușchilor și al tutulor părților moi. Aceste cordâne cu timpul alterându-se, aduc consecutiv artrofiiile menționate. In sprijinul acestei idei Saă tăcut experiențe ce par de- monstrativ. Ele constaă în aceia că după-ce prealabil s'a determinat o art-ită, dacă se întrerupe arcul diastaltic în dreptul căilor centripede — secționând rădăcinele posteridre, nu s'a mat produs procesul amiotrofic. De aci ar resulta că artropatia numită tabetică, nu este efectul ataxiei, ci a unei iritațiuni locale plecată din articulația prealabil alterată. Mai mult, s'a constatat în unele articulaţiuni, cari erati sediul de turburări trofice, alterațiuni de nervi periarticulari şi câte-o-dată chiar a filetelor capsulare, fără existența unei sclerose a cord6nelor posteridre. Cu alte cuvinte e vorba, după Pitres și Vaillard, de o leziune nervâsă perife- rică și pur locală, iar nici de cum de origină centrală. Trebue să scim că tendința modernă, datorită lucrărilor lui Dege- tine și altora este de a considera însăşi ataxia locomotrice, ca efectul 
Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
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unei iritațiuni continue a nervilor sensitivi. Acesta ne-ar conduce a ad- 

mite că artrita, în loc să fie efectul ar deveni causa tabesului. Și a- 

cesta cu atât mai mult ar părea să fie adevărată, cu cât însuși Charcot a 

arătat că alteraţiunile articulare formâză primul prodrom al ataxici. 

Une-ori însă după cum ai arătat autorii englezi, artropatia apare 

mai târziu, adică în timpul incoordonațiunei mişcărilor saă chiar în ul- 

tizaa peri6dă. 

Dar faptul că aceste artropatii coincid cu mișcările desordonate 

ale ataxiei, a făcnt pe Volkmann a nega existența ori-cărei corelațiuni 

între tabes şi artrită, susținând că, distensiunea ligamentelor articulare 

precum și cele-l'alte leziuni caracteristice artropatiei tabetice, ar resulta 

din mersul special al ataxicilor, precum și din micile dar neîntreruptele 

contusiuni, ce în mod involuntar dînșii își produc. 

Din cele arătate vedem că, mecanismul intim al artropatiilor ta- 

betice nu este încă cu totul resolvat. Din contra, sar părea că acţiu- 

nea reflexă de care am vorbit, ar fi punctul de plecare nu numai al 

artropatiilor, dar și al tabesului însuși. Brissaud în 1894 susţine că, dacă 

este adevărat că tabesul clasic constă într'o turburare sensitivă motorie, 

există însă și forme sau tipuri speciale, ce constaii, fie numai în tulbu- 

rări sensitive pure, saii tulburări motorii pure, sai cu predominența 

unora asupra altora. Şi cu tâte acestea, dinsele nu formeză mai puţin 

o ataxie locomotrice. 

Dar tocmai în tabesul sensitiv, sai cel puţin unde aceste feno- 

mene prodominaă, tocmai aci Brissaud a aratat, dăcă nu existenţa per- 

manentă, cel puţin frecuența colosală a artropatiilor. Din contra, în ta- 

besul motor dinsul mărturisesce că n'a observat nici un cas de artropatie. 

Conclusiunea este că, în ataxia locomotrice vulgară, existența ar- 

tropațiilor va fi în rapprt cu predominența alterațiunilor sensibilităței. 

Dacă fenomenele de motilitate predomină, artropatiile sunt mai rară și 

chiar pot lipsi cu totul. Ba ce este mai mult, astădi se susține, că nu 

toți ataxicii ai artropatii, fie ele sensitive, motorii sai mixte. Ar exista o 
predisposițiune către acestă complicațiune. De aci tendința unora de a 

stabili următârea divisiune: zaberici ca simpfome sensitive, tabetici cu 
simptome motorii, tabetici sensitivo-molori şi în fine tabetici artropatici, 

cari ar avea o predisposițiune inexplicabilă pentru artropatii (Chipaut). 

Fără a intra în detalii prea întinse, vom spune că, după teoria 

primordială emisă de Charcot, și după numerâsele statistice ce s'a fă- 

cut, leziunile articulaţiilor sunt incontestabil în strînsă legătură cn dife- 

rite leziuni ale măduvei, și în special cu sclerosa cordânelor posteridre, 

cu ataxia locomotrice. 

Mecanismul se explică de Charcot prin iritarea şi alterațiunea câr-
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nelor anteridre ale substanței cenușii medulare, cari formând centrul 
nutritiv al mușchilor precum și a tutulor celor-Lalte părți constitutive 
ale articulației, dai nascere artropatiilor clasice. 

Buzzard admitea un centru trofic special al articulaţiilor, pe care 
îl aședă în bulbul rachidian. Dinsul se baza în acest lucru pe faptul că, 
tabeticii purtători de artropații presentaii ca fenomene prodromice, crize laringec și gastrice. Dar atât frecuența acestor simptome cât și sediul 
leziunilor indicate de Buzzand sunt considerate de mulți ca discutabile. 

Terminăm spunând că, asupra acestei chestiuni acordul nu este 
complect, aşa că anatomo-patologiști speciali continuă cercetările lor. 

Cari sunt caracterele clinice ale acestei afecțiuni şi cum dinsa se 
manifestă >? 

Une-ori în ataxie putem observa alterațiunea simultanată a mai 
multor articulaţii. Charcot a arătat la congresul din Londra în 1881 o 
mulă ce oferea distrugerea articulației temporo-maxilară, a umerului, a 
c6psei, a genunchiului, osului iliac și peroneal. Cu tâte acestea sediul 
de predilecțiune al acestei bâle îl oferă genunchiul; vine apoi articulaţia 
coxo-femorala, tibio-tarsienă, umărul, etc. 

Sai vădut însă artropatii tabetice și pe articulaţii mici, ca a de- 
getelor mâinei, piciorului, a coloniei vertebrale, etc. 

In tâte aceste artropatii, leziunile părților moi sunt constante, 
căci tâte plecând de la mușchi până la cartilaj și sinovială sunt rata- 
tinate, uzate și chiar distruse, ceia-ce înlesnesce producerea mișcărilor 
anormale. Dar esențialul artropatiei tabetice constă în leziunea tipică a 
Gselor, cari ai o tendință iresezistibilă către atrofie și uzură. În adevăr, 
ele devin așa de subțiri, ca și cum ar fi răzuite cu pila. Epifisele aprâpe 
dispar, sai nu rămân din ele de cât nisce măciulii mici, cari împreună 
cu diafisa osului, dai aspectul caracteristic a unor ciocane de tobă. De 
aci lesne deducem deformaţiunile bizare ce observăm, precum și pier- 
derea mișcărilor normale. Graţie distensiunet şi distrugerei ligamentelor, 
putem imprima ori-ce mișcare fantastică în închietură, reuşind a resturna 
în mod complect gamba pe câpsă. Prin faptul atrofiei și uzurei 6selor 
lesne ne vom explica fracturile spontanate, sau chiar deslipirile parțiale 
a extremităților os6se. Aceste fracturi, din causa micșorimei lor sunt 
cunoscute sub numele de fraczuri Parcelaze. Ele cădend în interiorul 
articulației, iau tâte caracterele unor corpi străini intra-articulară. 

In tâte aceste leziuni, dice Quenu, cari formeză tipul artropatiilor 
tabetice, nu există nici o vegetațiune osteofitică, nici o producțiune de 
stalactite os6se, comparabile cu acelea ale artritei uscate: pretutindenea 
avem usura şi atrofia oselor. 

In fine vom sci că în artropatia tabetică, mai tot-d'a-una avem un
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lichid în cavitatea articulară, Brissaud a evaluat întrun cas la mai mult 

ca 500 grame. Acest lichid une-ori pâte fi citrin şi seros, alte dăți san- 

guinolent dar t6rte rar purulent. Pe lângă acest epanșament, constatăm 

o infiltrațiune a părților moi vecine şi chiar a întregului membru dân- 

du-ne aspectul unui edem pseudo-elefantiasic fiind adică palid, elastic și 

fără a lăsa impresiunea degetului. 
Pe lângă aceste leziuni proprii artropatiilor, putem întâlni şi altele 

străine naturei sale. Ast-fel vom observa leziuni traumatice din causa 

lipsei echilibrului, și a mișcărilor violente ce ataxicii imprimă membre- 

lor lor. Ele pot merge până a produce adevărate luxaţii prin eșirea 

extremităților os6se la exterior. 

Pe lângă complicațiunile traumatice vom întâlni complicațiuni in- 

fecți6se : un tabetic artropatic pâte forte bine săși vadă articulația a- 

tinsă și copleșită de bacilul tuberculosei. Alte dăți s'a vEdut aceste ar- 
tropatii complicate de supurațiuni acute, fie de microbii ordinari, fie de 

microbi specifici ca aceia ai pneumoniei. De aci azfropatie Zrofo-sufu- 

rată acută pneumococică, 

Când inflamaţiunea a fost vie aşa în cât artrita sa terminat prin 

producţiuni de fistule de origină os6să, atunci avem o altă varietate de 

artropatie trofo-supurată necrotică. 
In fine avem complicatiuni pur trofice, cari constail în fracturi spon- 

tanate, în ruperi de tendâne, în acumulațiune de serositate în țesutul 

celular analog cu acela din articulaţie, dând nascere la un edem tare, 

în ulcerațiuni cutanate, panarițiu analgesic, morb perforant, distrofii ale 

degetelor, etc., etc. 

Simptomele şi diagnosticul. 

Tot-d'a-una trebue să fim atenți când un adult se plânge deo 

jenă saă chiar dureri în articulaţie, căci adesea aceste fenomene sunt 

prodromele unei ataxii. 

Am avut un cas tipic în acâstă privinţă ce am observat pe un 

dom G. funcţionar și cunoscut de toți. Dinsul la început se plângea 

de o durere în articulația tibio-tarsienă ; după un an ataxia sa declarat. 

Faptul acesta e destul de important. In adevăr, durerile articulari 

nefiind mari iar câte-o-dată abia preceptibile, ele nu aduc nici-o jenă 

în mers. Ast-fel fiind, ataxicii uzeză de membrul lor. Dar cu acesta ei 

favorizeză și mai mult alterațiunile articulare. 
Alte dăți artropatia apare, după cum a arătat Charcot, dintro di 

în alta fără traumatism anterior. De-o-dată se observă o tumefacție ge- 
nerală, ce une-ori e aşa de enormă în cât defigureză membrul cu totul.
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După câte-va dile edemul dispare, dar rămâne o umflătură arti- culară, datorită unei acumulațiuni de lichid în articulație și în bursele 
serdse din vecinătate. 

După Debove, capsula rupându-se, lichidul sinovial fuzeză sub 
mușchi, putând să apară în regiuni mult mai depărtate de articulație. 
Conclusie : artropatia tadetică apare Jără nici-un fenomen febril şi nici-o schimbare în culărea tegumentelor. Bola odată confirmată, se manifestă 

  

Fig. 196. Model de artropatie tabetică a genunchiului, 

prin caracterile clinice patognomonice, cari după ordinea cronologică sunt : idartrosa, atrofia și uzura 6selor de unde deformația, mobilitatea anormală și perceperea de cracmente intra-articulare. In fi 196 luată din Le Dentu se vede un model de artropatie tabetică a genuchiului, Trebue să scim un lucru că, siringomielia dă nascere la artro- patii, cari sunt cu totul anal6ge cu ale tabesului. Singura deosebire ar fi că osteopatiile Siringomielice și în definitiv chiar ale leprei, ce e de aceiași origină, ar avea referinţa pentru membrele Superidre și cu ten- dința la una sai două articulații; azfropatiile tabetice din contră preferă membrele înferidre, ad Zendință la simetrie şi la multiphicitate. 

Artropatiile isterice. 

lată un individ care in urma unei supărăti, a unei emoțiuni mo- rale vii, a unei sdruncinări a organismului, sai de-o-dată în mod brusc, ne oferă o atitudine vicisă a unei articulațiuni. Acestă atitudine e ca-
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racterisată printro contractură, ce aduce o flexiune exagerată sai o 

iper-extensiune maximală. 

Şi întrun cas și în altul mișcările fisiologice și deci funcționarea 

membrului sunt cu totul abolite. Acâsta constitue în esența sa artro- 

patia isterică, bolă descrisă în mod magistral de Brodie în 1838 și care 

și adi portă numele săi. 

De atunci, diferiți autori sati ocupat de acestă bâlă. Dar mai cu 

deosebire Charcot cu întrega sa șcâlă, a complectat acest studii prin 

numerdsele sale cercetări. 

-Astădi se admite ca patogenie a artropatiei isterice, numită încă 

și artralgie isterică din causa durerilor de cari se însoțesce, următârele 

trei circumstanțe : 

D. Auto-sugestiunea prin imitație. Un individ dejă isteric, dacă se 

găsesce în fața unui alt bolnav afectat de o blă organică a unei arti- 

culațiani, dinsul prin imitațiune și în mod inconscient, caută să repro- 

ducă pe el însuși bâla ce observă. 
De exemplu: Un individ cu o tumoră albă a genuchiului ajunsă 

în stare de anchilosă, e capabil să provâce pe un isteric reproducerea 

diformităței sale, prin simpla privire sati contactul mai mult sati mai 

puțin îndelungat cu dinsul. 
[]). Sugestiunea traumalică. Este destul ca o persână isterică să 

fi suferit o lovitură cât de neînsemnată, pentru ca imediat sau după 

un timp îndelungat, să dca nascere unei artropatii, aducând deformaţi- 

unile cele mai însemnate. Ast-tel sa vădut pers6ne cari dintro cădere 

forte uşâră, sai o simplă spaimă provenită dintro deraiare de tren, 

accident de trăsură, sperietură de cai, etc., să fie coprinsă imediat sati 

tardiv de fenomene cu totul analdge unei coxalgii, unei anchilose a 

um&rului, a cotului, a pumnului, etc., etc. Fenomenele acestea intră în 

marea clasă numită istero-traumatism. 

Un cas fârte frumos, nu de artropatie ci de manifestare isterică ce 

am observat în urma unui traumatism chirurgical este următorul: O 

femee cu desăvărşire isterică cade din trăsură șiși produce o fractură 

bimaleolară a piciorului drept complicată de plagă penetrantă a articu- 

ției. După dout luni de suferințe, ședere în pat și supurația fracturei, 

am fost chemat (C. Lung) pentru a'mi da avizul. Am găsit femeia destul 

de slabă, dar în special forte speriată. După examinare, imediat am pro- 

cedat la operaţie făcând rezecţia articulfiției piciorului. De și bolnava n'a 

revenit imediat din somnul cloroformic, n'am dat însă nici-o importanţă 

faptului, mai ales că luase fârte puţin chloroform. După două ore am plecat, 

şi totuşi bolnava era încă sub influența unui delir. După opt dile a fost 

adusă în București, coprinsă de un delir cu desevărșire incoherent. Nu era
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cu putință să înțelegă cine-va un singur cuvânt de la dînsa de și nimeni 
n'o putea opri de a vorbi. Zi și n6pte borborosia şi la fie-care minut 
plăngea. Dr. Obrezia a constatat ca stigmate isterice o analgesie în formă 
de manșetă până la câte. 

INI. Sugestiune experimentală. Modul acesta a fost mai ales pus în 
evidență de către Charcot, care ipnotisând persâne isterice a putut să 
producă după voință, ori-ce deformațiuni în articulație. Asupra unei 
femei pusă în stare ipnotică, Charcot a reprodus o coxalgie printr'o 

ușoră torsiune a câpsei pe basin. Pe o altă bolnavă același autor spuin- 
dui în timpul ipnotismului că dînsa a cădut pe câpsă, şi zugrăvindu-i 
durerile și consecințele sale, a fost destul pentru ca bolnava în mod 

instinctiv să-și dea membrului posițiunea clasică a unei coxalgii. 

Să observăm, dice Charcot, că bolnavele o dată deşteptate nu sciaii 

nimic de intervențiunea nâstră și credeai cu siguranță și una și alta că 
și-au lovit gamba în timpul unui atac (Le Dentu). 

Fste bine înțeles că tâte aceste cause, n'aă absolut nici-o influ- 

ență de cât numai asupra persânelor manifest isterice, sai cel puţin cu 

mari predisposițiuni către acestă nevrosă. 

Efectul Pam arătat deja: deformaţiune bruscă a unei articulațiuni, 

ce suprimă funcționarea fisiologică a organului. 

Mecanismul intim al artropatiei isterice pare a fi o iritațiune vio- 

lentă în celulele nervâse a cârnelor anterire ale măduvei, care pro- 

ducând un spasm și contractură musculară, determină deformațiunea 
tipică a bslei. Și probă avem că prin sugestiune saă somnul chloror- 
mic, tâte fenomenele dispar revenind în mod complect la starea lor 
normală. 

Aci însă trebue sciut un lucru, că dacă bâla prin neglijență saă 
natura sa a devenit cronică, remedierea deformaţiunei nu numai că nu 
e așa de ușra, dar rămâne permanentă și definitivă. De faptul acesta 
ne vom convinge la capitolul complicațiuni. 

Basa fundamentală a artropatiei isterice este că ori cât de întinse 
ar fi detormaţiunile, nu constatăm absolut nici-o alterațiune organică în 
articulație. Totul recunsce drept causă o contractură spasmodică a 
mușchilor și o iperestesie exagerată a pielei. Aceste dou& elemente sunt 
factorii cei mai principali ai bâlei, fără de care dînsa nu pâte exista. 

Simptomatologia. Afecţiunea este eminamente proprie sexului fe- 
menin. Charcot însă a arătat multe casuri desvoltate și pe bărbaţi. Ge- 
nuchiul și articulaţia coxo-femorală, formeză sediul de predilecție al a- 
cestei bole. Sunt însă și alte articulațiuni cari pot fi coprinse. 

Personal posed un exemplu a unei tinere fete cu artropație isterică, 
al cărui sedii era articulațiunea pumnului. Mâna era într'o flexiunn exa-
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gerată. Corecţiunea se obținea fârte uşor când bolnava era distrată, iar noi printr'un masaj superficial, reuşiam a da organului posițiunea 
normală. 

Dar iată după Charcot statistica acestor artropatii. Dintre artro- patiile isterice, aceia a genuchiului dice autorul e cea mai frecuentă. Pe un total de 70 casuri, artralgia a ocupat de 38 de ori genuchiul, 
de 18 ori câpsa, de 8 ori pumnul, dn 4 ori umărul şi de 2 ori gâtul 
pumnului. 

  

Fig. 197. Altralgie isterică a genunchiului. Atitudinea de flexiune a întregului membru 
inferior (P. Richer) 

Am arătat modul cum se presintă artropatia isterică. Câte-o-dată 
membrul este într'o flexiune atât dn exagerată, în cât gamba e cu totul 
lipită de c6psă precum se arată în fig. 197 luată din Le Dentu. 

Alte dăţi însă constatăm extensiune forțată a membrului transfor- 
mat într'o adevărată bară rigidă. 

Dar ori care ar fi deformaţiunea, nu constatăm nici-o schimbare 
în culdrea normala a tegumentelor, afară pâte de mici leziuni produse 
prin acțiunea Gre-căror topice ca aplicare de visicători, t-ră de jod, 
puncte de foc, etc., etc. Cel mult vom constata o culbre curacteristică 
de un albastru deschis, datorită unei staze venâse sub dependința unei 
vaso delatări de natură isterică. 

Elementu! esenţial al acestei afecțiuni este o durere excesivă, de 
care se plânge bolnavul. Acâstă durere, unită cu contractura musculară 
constitue cele două semne ce formâză basa fundamentală a artropatiilor, 
artralgiilor sai artrodiniilor isterice, 

Lucru iarăși de notat este că, acestă durere nu-și are sediul în
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interiorul articulației, și nici în părțile moi circumvecine, ci ocupă ex- clusiv tegumentul extern. Avem cu alte cuvinte o iperestesie exagerată a pielei. Semnul acesta patognomonic a fost deja dat de Brodie, care a și provocat legătura numelui s&ă cu bâla. Şi cu atât mai exagerată este acestă iperestesie durerâsă, cu cât bolnavul primesce și urmăresce examenul nostru. In asemenea condițiuni de multe ori cea mai ușdră exploraţiune devine imposibilă. Fapt curios al acestui fenomen de na- 
y 

tură cu totul psihic, este că, pe când bolnavul nu suferă cea mai ușoră atingere, el este insensibil la înțepături, precum și la aplicare de corpi. caldi pe tegumente. 
Prin cercetări minuţi6se s'a ajuns a se determina adevărate figuri geometrice a acestor iperestesii cutanate de natură isterică. Ast-fel de ex: pentru coxalgie, Gilles de la "Tourette dă următârea formă geome- trică de iperestesie cutanată, Un teritorii representat printrun fel de 

triunghii, al cărui virf ar fi la rădăcina burselor, sai la începutul mun- telui Venus la femee; iar basa lărgindu-se din ce în ce mat mult ia o direcţie paralelă cu îndoitura c6psei, care formeză centrul direcțiunei. De aci se dirige în sus, înconjurând regiunea fesieră şi mergând să se 
împlanteze pe sacrum, copleșind câte-o-dătă teritorii fârte sus, până la 
regiunea ipogastrică. 

Pentru genunchii linia de iperestezie se limiteză în mod circular 
la un lat de mână d'asupra și de desubtul liniei articulare, ridicându-se tot-d'a-una ceva mai sus către rădăcina membrului. | 

Pe gâtul piciorului iperestesia e representată printr'o bandă circu- 
lară în jurul articulației, iar la umăr ocupă epoletul și o parte din braț. 

Personal am observat o bandă de iperestesie cutanată la pipăit, însoțită de anestesie complectă la înțepături, în casul deja citat la înce- put și observat cu d. Dr Obregia. 
Cât privesce al doilea semn patognomonic, representat prin con- 

tracturile musculare, dinsul pote să ocupe nu numai un anume grup de mușchi, dar și toţi mușchii nembrului. De aci deviațiuni și difor- 
mități ce nu corespund la nici o regulă fixă a unor leziuni organice ale articulației. 

In adever, în artritele organice, precum sunt cele tuberculâse, ble- 
noragice, sifilitice, etc,, observaţiunea clinică a arătat, că aprâpe fără excepțiune, mușchii extensori sunt cari se găsesc atinși de atrofie, de unde resultă și o predominență a flexorilor. Efectele sunt deformaţiu- nile clasice ale membrelor, ce se pun în atitudini de flexiune mai mult 
sati mai puțin pronunţate. In isterie din contra, sunt mușchii flexori cari se găsesc degeneraţi, de unde atitudini inverse. Mai mult de cât atât, aceste atrofii n'aii nici o regulă fixă, așa că adesea toți mușchii unui
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membru pot fi atinși de degenerescenţe în diferite grade. De aci vor 
resulta deformaţiuni atipice, ce nu vor corespunde cu nici o leziune ar- 
ticulară. In artritele organice, dice Gilles de la Tourette, citat în Le 
Dentu, atrofia atacă mai ales mușchii extensori ai articulației, și anume: 
fesierii în coxalgie, şi tricepsul în gonalgie. 

Dar Charcot a arătat, că într'o artralgie a genunchiului s'aii găsit 
atrofiați mușchii flexori ai gambei ca și aceia ai copsei, și în special 
bicepsul, cară erai manifest atrofiați. 

Boeckel de asemenea, întrun cas de coxalgie a găsit că, în locul 
fesierilor, eraii mușchii gambei copleșiți de degenerescenţă. , 

Dar ori-care ar fi felul iperestesiei și contracțiunei musculare, ce 
formâză baza artropatiilor isterice, ele aă acest lucru caracteristic, că 
ne oferă prin excelență fenomene extra articulare, lăsând adică articu- 
laţia propriii disă cu totul intactă. Şi probă este că, oră cât am însulta 
articulația prin mișcări brusce și repetate, nu determinăm nici o durere 
sai contractură musculară; totul e superficial, totul e para-articular. 

Pentru a termina cu simptomatologia, să reamintim un fenomen 
fârte curios, ce nu se găsesce de cât la isterici. Este vorba de tros- 
niturile articulare fără leziuni, observate pentru prima 6ră de Fâr€ Și 
Quermonne, a căror descriere o reproducem în tocmai din Le Dentu. 
«Aceste trosnitură articulare sunt un fenomen fârte banal ce un is- 
teric, dacă odată le-a perceput, pâte să le cultive și să le desvolte în- 
tr'un grad în adevăr extra-ordinar. La bolnavul nostru, mișcările de cir- 
cumducţiune ale umerilor, provocat un sgomot extra-ordinar (vacarme) 
indiscriptibil, putând fi audit de persâne la mari distanţe. Dacă aplicăm 
mâinile pe cei doi umeri, simțim aceleași frecări cu o intensitate con- 
siderabilă. Dar aceste sensațiuni tactile sunt aprâpe tot așa de bine 
simţite pe stern, pe col6na vertebrală, ca și pe epolet. Dacă examinăm 
lucrurile mai de aprâpe și dacă în loc de a lăsa pe bolnav să producă 
el însuși trosniturile, provocăm mișcări limitare umărului în tote sen- 
surile, ajungem îndată să ne convingem că, articulația umerului în ca 
însăși nu este sediul de cât a unor frecări fârte puţin intense şi cari 
nu există de cât în unele mișcări forțate. Sediul principal și pote unic 
al marei trosnituri sgomotâse audită la distanță, este sub omoplat. Sgo- 
motele se petrec în adevăr în bursa serdsă sub-scapulară, și se pro- 
pagă prin mijlocul 6selor în tâtă întinderea cavităţei toracice. Pe lângă 
acesta, când bolnavul nu este sub impresiunea unui examen, și face 
mișcări normale pentru a lua un obiect, de obiceii nu audim nici un 
fel de șgomot. 

Chipault a observat şi el un cas analog la o tînără fată atinsă 
de coxalgie isterică. Dînsul a descoperit că sgomotul era datorit unei
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frecări a mărginei inferidre a mușchiului marele fesier și și a bursei se- 
r6se subjacente, pe vîrful ischionului. 

Mersul şi terminațiunea. Dacă în imensa majoritate a casurilor a- 
parițiunea bsiei e bruscă și tot ast-fel şi dispariţiunea sa, sunt însă ca- 

suri când afecțiunea din pasageră devine permanentă. Atunci și leziunile 

îşi schimbă caracterul lor, căci din para-articulare pot deveni intra-arti- 

culare și organice. 

Charcot a arătat o artropatie istero-traumatică a genunchiului da- 

tând de 7 luni, precum şi o coxalgie isterică la un bărbat, durând de 

31/ ani şi încă nevindecată. Alți autori aă arătat casuri, cari ati avut 
durata de mai mulți ani. 

Am -vădut că de multe ori geneza unei artropatii se datoresce unui 
traumatism. Dar tot traumatismului revine câte-odată recunoscința bol- 

navului de a se vindeca de afecțiunea sa, de dre-ce simptomele dispar 

în acelaș timp și în mod brusc sub influența acelorași factori cară le-ati 
provocat. 

In 1834, povestesce Brodie, am fost consultat pentru o tînără fată 
care suferea de o afecțiune isterică, simulând o bslă a articulaţiunei 

c6psei. Fenomenele morbide persistase fără cea mai mică schimbare în 

timp doi ani. Într'o n6pte, întorcându-se în patul săi, dînsa spune că- 

a încercat o sensaţiune ca și cum ceva ar fi cedat în câpsă. Din acel 
moment a fost cu totul vindecată. 

Un alt exemplu, de asemenea povestit de Brodie și în care trau- 

matismul curator a tost real, este următorul. E vorba iarăși de o tînără 
fată atinsă de coxalgie isterică. Dînsa fiind călare pe un măgar, cade, 
trecend pe d'asupra capului animalului. T6tă greutatea corpului se aplică 
pe gamba bolnavă. Imediat bolnava încercă o sensaţiune ca o rupere, 
ca și cum ar fi cedat ceva în articulațiune. In acelaș timp dinsa simte 
o durere fârte acută, dar care nu a durat de cât fârte puţin timp. A 
fost pusă din noii pe măgar și a putut să facă un drum mai mult ca 
o leghe (4 kilometri). Spre marea sa surprindere, durererea ce încer- 
case până acum dispăruse cu totul, și n'a mai revenit nici o dată. Dînsa 
urcă și scoboră scări fără cea mai mică dificultate şi fără dureri. 
Ea pote să umble pe jos un drum lung și întrun cuvînt, se servă de 
gambă tot așa de liber ca și de cea-laltă (Le Dentu). 

Dar acestea formeză casuri excepționale. Regula este că o artro- 
patie isterică, de și din când în când ne oferă remisiuni sai ameliorări, 

neglijată însă pâte să se însoțescă de alteraţiuni organice fârte înain- 
tate, transformând atitudinea pasageră într'o atitudine permanentă Și 
progresivă, 

Intre acestea avem retracțiuni puternice fibro-tendinâse, cicatrice
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parțiale a ruperilor tendindse, și în fine desvoltare de țesut modu- lar cu putere retractilă în țesutul celulo-gresos și cele-l'alte organe din jurul articulației. Tâte acestea fac ca deformațiunea artropatiei isterice să devie permanentă, și să nu se mai pâtă corecta nu numai prin su- gestiune, dar chiar şi prin anestesie cloroformică, 
Leziunile pot merge şi mai departe. In adevăr, Ollier a arătat în mai multe artralgii isterice degenerescențe forte profunde, atât în car- tilagiă, membrane sinoviale, precum și chiar în substanța compactă a osu- lui și a canalulni medular, întocmai ca și în diferite artrite organice și specifice. In asemenea casuri bâla ia un caracter malign, în sensul to- talei compromiteri a membrului. 

Artrita uscată. 

lată o afecţiune a cărei patogenie încă este discutată. Singura teorie admisă adi este cea dată de Bouchard, care atribue artrita us- cată unei degradațiuni organice, fiind ea însăși sub dependinţa unei dia- teze reumatismale. 
Opiniunea lui Quenu e singura în circulație. Artrita uscată, dice acest autor, este o bâlă de disgrație (decheanche) a organismului, dis- graţie care pote să fie generală saă localisată la un inembru, şi chiar la un segment din membru. La acesta însă nu trebue să uităm o anume predisposiţie a individului, grație căreia ori-ce afecțiune articulară pâte să degenereze intro artrită uscată, 
La un individ ast-fel predispus, o artrită blenoragică, sifilitică, ta- betică, etc., sai chiar o simplă contusiune a articulației, pote fi punctu- 

de plecare al unei artrite uscate. Dar în ce constă acestă predisposiţie, 
sigur nu se scie, 

Unii autori ca Veber, Charcot, etc., ai emis ideia că artrita us- 
cată este și ca o artropatie trofo-nevrotică, dar fără să se fi putut arătă sediul și felul leziunei nervâse. Dar ori-cum ar fi, noi să vedem cum se manifestă acâstă artrită uscată, fie ea sub dependința unei diateze reumatismale, a unei denutriţiuni locale sait alterațiuni nervose, 

Aparițiunea acestei bâle este târte înşelătâre. Dinsa este apana- giul Gmenilor in virstă. Pe nesimţite, bolnavul observă Gre-care jenă forte ușdră în articulație, însoțindu-se de trosnituri mai mult sai mai puțin marcate. Dar acâsta nu-l împedică de a uza de membrul săi, 
plingendu-se cel mult de o oboselă neobicinuită. Cu timpul însă rău] 
progreseză, în sensul că articulaţia capătă din ce în ce un volum mai 
mare, însoțindu-se de nisce deformațiuni cu totul bizare, constând în
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ridicături pronunțate, formând în articulație unghiuri ascuţite, altele ob- tuse, iar pe alocurea depresiuni pronunțate. 
Ceia-ce caracterisă artrita uscată, este predominența elementului ipertofic, ce se constată nu numai în părțile os6se, dar și în cele moi. Ast-fel avem producțiuni osteofitice colosal de mari, cară ocupă atât extremităţile 6selor cât și diafisele. Țesutul cartilaginos de aseme- nea intră în exuberanță și ia proporţiuni exorbitante, dând nascere ace- lor producțiuni cunoscute sub numele de encondrose. Acestă ipergenesă cartilagindsă se infiltreză și copleșesce tote părţile moi, ca ligamente, tend6ne, aponevrose, mușchi, etc. Ele fiind copleşite de aceşti noduli cartilaginoşi, sunt forțate a lua aspectul ipertrofiant. Până și însăși si- noviala articulației o găsim ingroșată, umflată și prevădută de enorme fongosități, infiltrate de nuclei cartilaginoși. Fie-care din aceste frange ale sinovialei dă la rîndul săi nascere la vilosități secundare, iar acestea la altele terțiare, așa că iaii aspectul unor rămură de arbori, de unde nu- mele dat de Miiller de vegetațiuni dentritice saă arborescente. Când aceste producțiuni se găsesc infiltrate de grăsime, portă numele de /ipom ar- boresceut. 

In definitiv, în artrita uscată pretutindeni și în tâte organele găsim exagerațiunea elementului osos și cartilaginos. Acesta depus pe se şi țesuturile fibrâse, copleşesce și înfiltreză tote părţile constitutive ale articulației, dând tutulor țesuturilor o crescere de volum, o ipertrofie demăsurată. 

Până și însăși vasele și nervii pot fi copleșiți de acest element ipertrofiant și destructiv. În urma cresceref exagerate a osteofitelor și encondroselor, deformaţiunea articulației devine extra-ordinară și în afară de ori-ce descriere. Și cu tâte acestea tegumentele își păstreză. 
coldrea normală, iar individul încă pote să useze de membrul săi, de și nenumăratele ridicături os6se par a fi pe punctul de a perfora pielea. In mijlocul acestor desorganisări, fragmente mai mult sat may pu- țin mari de osteofite sai encondrose se rup. Ele cad în închietură și formeză tot atâția corpi streini, Une-ori dinșii sunt aşa de numeroși, în cât articulația ar păria transformată întrun adevărat sac plin cu pietre 
sau nuci. 

Artrita uscată își manifestă tipul s&ă clasic în articulația genun- chiului saă câpsei, cari prin deformaţiunile ce produc, legitimeză în destul vechea numire fârte semnificativă de corartrocace şi gonartrocace. 
Am avut ocasiunea să observ un tip de acâstă artropatie uscată a genunchiului, la un bătrân în spitalul Colțea. Acest individ transpor- tat la ospiciul Pantelimon, Dr. Vrabie i-a făcut amputaţia câpsei. După. amputație, macerând articulația, Dr. Vrabie mi-a trimes scheletul pe
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care îl reproducem în fig. 198, formând un exemplu clasic de iperge- 

nesa țesutului osos prin osteofitele ce ne oferă. 

  
Fi. 198. Tip de artrită uscată a genunchiului. 

1, Femurul; 2, 2, condilii femurului; 3, rotula; 4, peroneul; 5, tibia; 6, produc- 

ţiune ipertrofiantă os6să desvoltată pe femur şi însoţită de uzura şi distrugerea 

părţilor constitutive a articulaţici. (personală).



607 

Diagnosticul general al artropatiilor nervoâse. 

Din cele arătate și modul evoluţiunei fie-cărei din aceste artrite, 
diagnosticul în general nu este greii. Elementul principal îl avem în sex 
și etatea bolnavului, plus antecedentele și examinarea minuţi6să a sis- 
temului nervos cerebro-spinal. In adevăr, dându-ni-se o femee saă chiar 
un bărbat cu o contractură bruscă a unei articulaţii, nu vom ezita a 
arăta origina isterică a acestei afecţiuni, dacă mai ales antecedentele, 
stigmatele isterice. şi disparițiunca fenomenelor prin sugestiune, ne vor 
veni în ajutor. Casurile însă devin mai dificile și une-ori chiar imposi- 
bile, când bâla e veche și alterațiunile după cum am arătat, în loc de 
a fi pasagere devin permanente. Aci numai cloroformul, prin anestesia 
generală și complectă a individului, pâte lămuri chestiunea (?) Când însă 
la o artrită isterică se adaugă și un element cu adevărat organic ca de 
ex.: o artrită tuberculâsă, blenoragică sai ori-care alta de natură infec- 
ți6să, diagnosticul devine de o subtilitate şi delicateță forte mare. In 
adevăr am causa un prejudițiă fârte v&tămător bolnavului, dacă o a- 
devărată coxalgie saii tumoră albă a genuchiului am lua-o drept artro- 
patie isterică. 

Este imposiibil a da o descriere minuţisă și diferenţială a unor 
asemenea casuri, mai ales când pe lângă leziunea organică se adaugă 
și elementul isterie, formând un grup numit az/ropații îstero-organice. 
Aci, practica, bunul simț și sagacitatea chirurgului, vor fi Singurile ca- 
pabile a resolva chestiunea. In ori-ce cas, e de preferat să ne înșelăm 
în r&u de cât în bine; va fi mai mult în folosul bolnavului să luăm o 
isterie drept coxalgie, de cât acâsta drept isterie (?) 

Artropatiile tabetice se vor recunâsce iarăși după sex Și etatea in- 
dividului. Numai încape îndoială că, un ataxic ajuns în peri6da tabetică 
şi oferindu-ne manifestaţiuni articulare, diagnosticul se impune de la 
sine, şi numai are trebuință de nici-o demonstraţie. Nu este tot ast-fel 
când artropatia e premergătâre ataxiei. Aci de multe ori ne putem 
înșela. 

Am arătat deja casul individului G. a cărui ataxie a fost anunțată 
cu un an înainte, printr'o artralgie a articulației tibio-tarsienă. Ce vom 
dice deci de un individ care sar plânge de dureri întro articulațiune 
a piciorului, a câpsei, a umărului, etc.? Are el o artrită specifică, fie 
tuberculdsă, blenoragică, sifilitică, reumatismală, sai dînsa e o artrită 
premergătâre a ataxici? Intrebare la care de multe ori e grei a 
re&spunde. 

Examenul minuţios al bolnavului din punctul de vedere al siste-
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mului nervos, ca examinarea pupilelor, a reflexelor, a diferitelor altor 
crise nervâse, precum cistalgiile, gastralgiile, etc., ne vor fi de mare 
folos. 

Acâsta însă nu exclude ca atențiunea nâstră să nu fie pusă în joc, 
spre a vedea dacă individul nu e blenoragic, sifilitul, tuberculos, reu- 
matic, etc. 

In tâte aceste afecţiuni ca și în artropatia tabetică, am vedut că 
la început există un epanșament intra-articular; deci deosebirea între dinsele e fârte grea. Dacă circumstanțele ne permit, o puncţie explo- ratrice devine hotărătâre, prin faptul că în imensa majoritate a casuri- lor, în artropatia tabetică vom extrage un lichid sanguinolent, iar în cele-lalte un lichid clar. 

Dar și atunci încă chestiunea de resolvat este, dacă acestă emar- 
trosă nu e în legătură cu un neoplasm articular, în special un osteo- 
sarcom. Cu atât mai mult ni se impune acâstă întrebare cu cât emar- 
trosa artropatiei se pote însoţi de un edem periarticular, precum și de 
desvoltarea unei circulațiuni 'vendse forte pronunţată ca și întrun sar- 
com. Dar osteo-sarcomul ne va oferi o ipertrofie a extremităților os6se însaţită de dureri, ganglioni corespondenţi şi caşexia individului ; lucru 
ce lipsesce în artropatia tabetică. 

Indoiala însă va dispare în peri6da de confirmare a bâlei, când 
artropatia tabetică se va confirma prin caracterele sale esenţiale, de a 
fi pretutindeni copleșită de elementul atrofic, în special a părților os6se 
și de deformaţiunile consecutive. Dar și aci încă se mai cere un diag- 
nostic special, a nume dacă ne aflăm în faţa unei artropatii pure mie- 
litice sati siringo-mielice. In majoritatea casurilor, artropatiile tabetice 
ocupă membrele inferidre, şi aă o tendință la simetrie și multiplicitate, 
pe când artropatiile siringo-mielitice se limiteză mai tot-d'a-una la una 
sai două articulațiuni de la un singur membru superior. 

In fine, artrita uscată se va deosebi de cele-l'alte prime, prin etatea 
individului care va fi înaintată, iar secundo prin caracterele sale patog- 
vomonice, de a ne oferi pretutindeni elementul ipertrofiant și lipsă de 
epanșament articular. Aceste fenomene sunt absolut inverse de ale ar- 
tropatiei tabetice cu care singură sar putea confunda. 

Trebue însă să scim că une-ori există forme mixte de artropatii 
tabetice ipertrofiante ce sar putea lua drept artrită uscată, 

Timpul însă ne arată că acesta nu este de cât o pseudo-ipertro- 
fie, de Gre-ce mai tărzii adevărata artropatie tabetică își manifestă ca- 
racteristica sa de a se resolvi întrun proces atrofiant cu semnele sale 
patognomonice, precum invers o artrită uscată, dacă la început pare a
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fi atrofiantă cu timpul însă îşi revine la adevărata sa formă, ca să dicem 
ast-iel fisiologică. 

Prognosticui. Tâte aceste artropatii sunt grave, afară numai de cele 
isterice. Dar și acestea cu reserva de a nu se complica, şi mai ales de 
a nu fi mult timp neglijate, căci atunci devin și ele tot așa de grave 
ca si congenerele lor. A mai insista asupra acestui punct credem cu de- 
săvărşire de prisos, date fiind noțiunile de anatomie patologică ce am 
studiat. 

Tratamentul. Nu aven aprope nimic de tăcut contra afecțiunilor 
tabetice. La început putem lupta pe cât posibil contra deformaţiunilor 
și mișcărilor anormale, prin bandaje inamovibile saă aparate ortopedice. 

Dacă idartrosa e mare, putem scgte lichidul prin aspirațiune. 
Am făcut cu prof. D-rul Obreja puncția cu Potain pentru o artrită 

tabetică (genuchiul stâng), de unde am scos un lichid sanguinolent fără 
să, aduc nici-un prejudiciă bolnavului. Rezecţiile trehuesc evitate, căci 
sudura selor nu se obține la tabetici, și deci pe lângă ncobţinerea 
nici unui resultat, putem periclita viața bolnavului prin aceia că ataxicii 
sunt fOrte predispuși a-și complica plăgile de septicemie. In casul extrem, 
cel mult putem recurge la amputaţia c6psei, dar şi acesta cu reservă. 

In casuri de artrite tabetice complicate de infecțiuni, putem re- 
curge la artrotomii, pentru a evacua puroiul şi a practica spălături 
antiseptice, dacă, bine înțeles, starea generală a bolnavului permite, 
și încă fără a făgădui mult. In artritele uscate tratamentul e paliativ, 
constând în diferite aparate ortopedice și de protecțiune, spre a evita 
diferitele complicaţiuni traumatice. S'a recomandat resecțiile în artritele 
uscate, dar resultatele aă fost fârte mediocre. Pe de o parte că opera- 
țiunea nu se pâte face în mod tipic, iar pe de alta că individul aprâpe 
nu profită nimic. 

Când artrita uscată ocupă genunchiul ori piciorul, cotul ori pum- 
nul, noi recomandăm, dacă e vorbă de intervențiune, a practica d'a 
dreptul amputaţia. 

Artritele isterice cer un tratament, cel puţin la început, cu totul 
special, și a nume: imediat ce prin cloroform ne-am convins de natura 
artropatiei, nu trebue să fim tentaţi a imobilisa membrul în posițiunea 
sa normală, căci acâsta devine prejudiciabil bolnavului, 

Experiența a demonstrat, dice Gilles de la Tourette, că acestă 
terapeutică este absolut defectu6să. In adevăr, o asemenea mobilisare 
fisică nu distruge elementul spasmoidic; din contră înfluențăm în mod 
psihic pe bolnav la o nouă contractură. Și drept probă avem că, dacă 
după un timp 6re-care ridicăm aparatul, constatăm mai tot-d'a-una că 
contractura e tot atât de activă ca și mai nainte, aşa că numai sensul 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 39
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în care dinsa se exercită rămâne modificată. Trebue din contra să în- 
demnăm pe bolnav să se servâscă de membrul să, 

Brodie deja dicea: un artralgic care se silesce să-și mișce articu- 
lațiunea bolnavă, dinsa e mai mult ca jumătate vindecată. Deci, după 
corecțiunea membrului în urma anestisierei cloroformice, vom căuta prin 
masaj, ori sugestiuni, a îndemna pe bolnav a se servi de membrul s&i. 

In casul de artropatii inveterate, când reducția e imposibilă și 
funcționarea redusă, cel mai bun lucru este amputația membrului, dacă 
circumstanțele permit. lar atunci, când vom avea a face cu artropatii 
istero-organice, vom întreprinde tratamentul clasic al acestora. 

Ruperea ligamentului rotulien. 

Pâte fi de causă directă și indirectă. Directă e atunci, când indi- 
vidul primesce o lovitură de baston, picior de cal, trecerea unei râte, 
etc., da dieptul pe ligament. 

Se mai pote întîmpla ca o perssnă din nebăgare de semă să se 
i ască cu genunchiul de marginea unei mese, de colțul unui scaun, 

» În asemenea caz, trauma aplicată direct pe ligament, îl pote rupe. 
Dai aceste ruperi directe sunt excesiv de rari, și se cere o predispo- 
siție representată fie printr'o  diateză generală ca reumatismul, artritis- 
mul, etc, saii o alteraţiune specială a ligamentului. 

Ruperea indirectă este când individul amenințat să cadă, sai în 
timpul executărei unor figură de gimnastică, el întrebuințeză o sforțare 
„mare și bruscă, puind gamba în iperextensiune pe câpsă. Ligamentul 
rotulien se pote rupe în trei puncte: în punctul de inserție al rotulei, 
la partea sa de mijloc, sati la inserțiunea sa pe tuberositatea tibială. 

| Simptomele. Se rezumă în următârele trei semne: II). Impotența 
funcțională, manifestată. prin aceia, că individul nu mai pote merge în- 
nainte, ci numai înapoi, și încă tărîndu-și piciorul pe pămînt; 1 că 
bolnavul pus în decubit, nu-și pote ridica călcâiul pentru al depărta 
de pat; în fine III), care formeză semnul patognomonic, este o depre- 
siune profundă între rotulă și tuberositatea tibiei, depresiune cu atât 
mai pronunțată, cu cât gamba va fi flexată pe cpsă. 

Contracțiunea tricepsului nu determină o depărtare prea mare, de 
cât în casul când aripele rotulei vor fi rupte. 

Ruperea tendonulhii votulieu se observă în aceleași circumstanţe, 
având şi o simptomatologie identică de impotența funcțională, cu o 
depresiune supra rotalienă. Aci însă contracțiunea tricepsului va trage 
forte mult capătul superior în sus, mărind spațiul depresibil, mai ales 
în flexiunea gambei. In plus putem avea și ruperea fundului de sac tri-
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cepital şi revârsare de lichid în articulație. Deci prognosticul e mult 
mai serios. 

Tratamentul constă în a pune membrul în repaus și extensiune, 
putend la rigâre recurge chiar la sutura directă a capetelor tendonu- 
lui, dividat după principiile arătate în vol. II. 

$ V. Fracturile rotulei. 

Rotula este un os sesamoid, aședat în grosimea tendonului triceps. 
Acest tendon, după ce se înseră la baza rotulei, formând tendonul ro- 
tulien, se continuă în jos, ocupând fața anteridră a osului, Ajuns la 
virful rotulei, se fixeză de dinsa printr'o lamă subțire. De aci îngroșin- 
du-se din noii, merge în jos pentru a se fixa pe tuberositatea anteridră 
a tibiei, constituind ligamentul rotulien. 

Rotula stă sub influența directă a acestui tendon, căci mobilitatea 
sai fixitatea sa, depinde după cum 'mușchiul triceps va fi contractat 
sai relaxat. Dînsul jâcă un rol important în mecanismul fracturilor, 
cum vom vedea. 

O altă particularitate este, că rotula presintă pe faţa sa posteridră 
o crâstă verticală, bântă, destul de pronunțată, ce o divide în două 
părți inegale: una externă mai mare, alunecând pe condilul extern al 
femurului, și alta internă mai mică, alunecând pe condilul intern. In- 
trega acestă suprafață este acoperită de cartilagit. 

Pe faţa anteridră a rotulei, pielea este cu totul mobilă, iar :sub 
dinsa se află punga ser6să perotulienă, pe care deja am studiat-o. 

In afară de aceste consecințe, trebue să mai arătăm o particulă- 
ritate absolut necesară pentru explicarea depărterei fragmentelor în ca- 
suri de fractură, E vorba de azzpele rotulei. 

Există două aponevrose pentru rotulă: una care e prelungirea apo- 
nevrosei c6psei, și alta ce aparține tendonului rotulicn. 

Prima aponevrosă plecată de la copsa, învelesce complect întrega 
articulație a genunchiului. Dînsa trece pe d'asupra rotulei, dar fără să 
adere; se fixeză pe tuberositățile internă Și externă a tibiei și pe capul 
peroneului, iar de aci se continuă în jos cu aponevrosa gambieră. 

De desubtul acestei aponevrose de inveliș se află o a doua lamă 
aponevrotică, care nu înconidră ca cea precedentă tot genunchiul, ci e 
limitată numai la fețele laterale. Acestă aponevrosă, care aparţine ten- 
donului tricepsului, numită încă şi tendonul rotulien, constitue două fâșii 
fibrâse destul de late. Dinsele plecate din laturile tendonului, acopere 
rotula, se fixeză pe mărginele sale laterale, unde presintă o mare gro-
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sime, iar de aci se duc înapoi, înconjurând condilii și se fixeză pe cap- 

sula fibro-cartilagin6să, unde se înseră mușchii gemeni. 

Acestă expansiune aponevrotică aparținând tendonului rotulien și 

distribuită precum vădurăm, formâză azzpele rotulei. 

Fracturile rotulei recunosc trei cuase: directe, indirecte şi mixte. 

I). Fracturile directe. Aceste fracturi se produc fie în urma apli- 

cărei unui corp contondent, precum baston, piatră, lovitură de topor, 

etc., sau prin isbirea acestui os de un corp tăâre, precum zid, par, fier, 

masă, etc., în momentul când individul merge fără atenţiune. 

  

Fig. 199. Fractura trans- Fig. 200. Fractura rotulei 
versală a rotulei cu două cu trei fragmente, 

fragmente. 

În asemenea circumstanțe, fracturile mai tot-d'a-una sunt transver- 

sale. Fârte rar linia de fractură este verticală. Linia de fractură pâte fi 

mediană, împărțind rotula în dou€ părți egale, sai laterale, când frag- 

mentele nu vor mai fi egale. Iarăşi aceste fracturi pot avea două frag- 

mente, une-ori trei sati chiar mai multe, conform cu gradul violenței 

la care a fost supusă. Când fragmentele sunt mai multe de trei, trac- 

tura se dice cominutivă. Fig. 199 şi 200 ne dai asemenea modele. 
Dar care e mecanismul intim după care aceste fracturi se pot 

produce ? 

Am arătat la început că, rotula fiind sub dependința mușchiului 

triceps, dînsa va fi forte mobilă când acest mușchiii este relaxat. Dar 
tocmai în stațiunea în picidre tricepsul e mai relaxat, și deci rotula mai 

mobilă. Ast-fel fiind, dînsa alunecă în momentul când sar lovi de un 

corp străin, sai sar aplica asupra ei un corp contondent. Şi fenomenul 

cu atât mai uşor se produce, cu cât fața posteridră a rotulei e provă- 

dută de un înveliș cartilaginos, umectat de sinovie, care o face să alu- 

nece cu multă înlesnire. Mai avem încă și presența unei pungi serâse, 

aşedată imediat sub piele. Acesta de asemenea contribue la alunecarea 
corpului contondent.
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Vedem deci că avem o mulţime de factori cari apără rotula de 
a se fractura. 

Din punctul de vedere teoretic, gamba fiind în extensiune pe câpsă 
ceia-ce represintă stațiunea verticală a individului, rotula nu se pâte 
fractura, din causă că, mușchiul biceps fiind în relaxare, dinsa fuge în 
iața violentelor exteridre. Dar rotula nu se pote fractura nici în mo- 
mentul căderei individului, de re-ce în acest cas gamba fiind flexată 
pe c6psă rotula se ridică în sus, iar individul atinge solul prin tubero- 
sitatea tibială. Și cu cât flexiunea gambei pe câpsă va fi mai mare, cu 
atât rotula se va ascunde între condili și prin urmare va fi inaccesibilă 
ori-cărui traumatism capabil de a o frâctura. ” 

După ultimele experienţe datorite în special lui Chaput, rotula de- 
vine fixă și deci capabila a se fractura în mod direct, numai când gamba 
va fi flexată cel mult în unghii drept pe câpsă. De aci resultă că, cu 
cât unghiul de flexiune al gambei va fi mai obtus, cu atât rotula va fi 
mai fixată și deci mai ușor de fracturat în mod direct. Din contra, 
fractura va fi mai rară, când gamba va fi în unghii drept pe câpsă, și 
cu atât mai rar când unghiul devine ascuțit. Dar acestă condițiune se 
îndeplinesce forte grei, căci în general când un individ umblă, dînsul 
îşi isbesce rotula de un corp strein, membrul fiind în extensiune, şi deci 
în condițiunile cele mai desavantagidsc pentru producerea fracturei ; şi 
cu tâte astea dinsa se efectueză. 

Același lucru vom dice și de fracturile determinate: în momentul 
căderei individului pe genuchiii. Aci iarăși căderea nici-o-dată nu se face 
cu o semiflexiune a gambei pe câpsă, ci în unghiii drept și chiar as- 
cuţit. Și cu tâte astea de și condiţiunile pentru fractură nu sunt favo- 
rabile, totuși rotula se rupe. Cum dar se explică lucrul? Probabil feno- 
menul se produce în, modul următor. In momentul unei lovituri puter- 
nice pe rotulă, individul prin instinctul de conservațiune căuta să se 
apere ; el își pune deci gamba într'o ușcră flexiune făcând simultane 
și o mișcare înapoi. 

Dar tocmai în acestă situațiune rotula se fix6ză, graţie contracți- 
unei tricepsului. Atunci lovitura putându-se direct aplica pe rotulă, o 
fractureză- Vedem dar că aci intervin doi factori: pe de o parte con- 
tracţiunea musculară, iar pe de alta trauma. De aceia și mecanismul 
este mixt, de unde şi fracturile acestea sunt considerate ca fracturi 
mite. 

Tot același fenomen, cu multă siguranță, se produce și atunci când 
individul în mersul săi, se isbesce de un corp dur. Și aci iarăși în 
mod instinctiv gamba se flexeză ușor, tricepsul se contractă, iar rotula 
devenind fixă se pâte rupe.
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| Să vedem acum mecanismul fracturilor rotulei când individul cade 
pe genuchi, avend gamba flexată pe copsă. 

Hevin credea că pentru acâsta era necesar o flexiune puternică 

a genuchiului. In acâstă atitudine rotula sprijinindu-se prin extremitățile 
sale pe condilii femorali și tibiali, dinsa se isbesce de sol prin partea 

sa intermediară care fatal trebue să se rupă. Adi însă s'a demonstrat 

că, întro asemenea cădere gamba fiind flexată pe cpsă, rotula se ri- 

dică în sus, iar individul se sprijină pe sol nu cu rotula ci cu tubero- 

sitatea anteridră a tibiei. 

Malgaigne susţinea că în general căderea efectuându-se pe o supra- 
față neegală, e probabil că rotula se isbesce de acești corpi proeminenți 

şi ast-fel se fracturâză, cu t6tă situațiunea sa favorabilă a scăpa de 

acest accident. Astădi tendinţa autorilor este a admite că tâte aceste 

fracturi în aparenţă directe, în realitate sunt indirecte. Eată mecanismul : 

In momentul unei căderi saă lovituri, grație instinctului de con- 

servare, se deșteptă în noi un act reflex fârte puternic, care determină 

o contracțiune așa de violentă a tricepsului, în cât rupe rotula. Cu alte 

cuvinte fractura s'a produs deja mai nainte de aplicarea traumei, sai 

căderea individului. 

Acest mod de a vedea pare fârte raţional, confirmându-se une-ori 

şi prin observaţiunile clinice. In adevăr, sunt casuri de lovituri saii că- 

deri pe genuchii fără să se observe cea mai mică leziune a tegumen- 
mentului extern, ca și cum n'ar fi existat nici-o violență exteridră și 

totuși rotula e fracturată în tocmai ca în cele indirecte. 

Boehr însă citat în Le Dentu, contesteză contracțiunea musculară 

ca putând să joce vre-un rol în asemenea circumstanțe. El pretinde că 

genuchiul fiind în fiexiune în unghiă drept, rotula este solid aplicată 

prin jumătatea sa superidră pe condilii femorali; jumătatea sa inferiră 

însă r&mâne suspendată, și se pune în contact cu solul și deci se rupe 

prin flexiune. Dacă tricepsul dice Boehr ar juca în adevăr un rol activ, 

ar trebui tot-d'a-una să existe o soluție de continuitate a bazei rotulei, 
ceia-ce este fârte rar. 

Conclusiunea deci este: că adevăratele fracturi directe s'ar pro- 

duce numai când individul stând pe scaun și cu piciorul aşedat pe sol, 

sar aplica o traumă asupra leziunei. Numai în acâstă situațiune gamba 

fiind ușor flexată pe copsă rotula se găsesce fixată prin contracțiunea 

tricepsului, și deci în imposibilate de a fugi și a aluneca în fața trau- 
matismului. 

In căderea pe genuchi şi în casuri de lovituri, individul fiind în 

picidre fracturile rotulei se produc printrun mecanism mixt saă chiar
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prin simpla contracţiune a tricepsului. Boehr singur e contra, prin teoria 
sa ce am enunțat, 

II). Fracturile indirecte ale rotulei prin contracțiuni musculare. 

Sunt casuri incontestabile de fracturi ale rotulei produse prin con- 
tracțiunea violentă a tricepsului. | 

Ast-fel sunt următârele observaţiuni cari ai rămas clasice. 
Bichat spune că un soldat și-a fracturat rotula dând o lovitură de 

picior sergentului s&ă., Hevin a vădut același accident producându-se la 
un dansator în timpul când se învirtea mai cu putere. Boyer spune de 
asemenea că un vizitiii și-a fractura: rotula în momentul când s'a ridicat 
brusc de pe capră. In fine se citeză faptul unci tinere fete, care şi-a 
fracturat ambele rotule la epoce diferite, în momentul unui sforț de a 
nu cădea pe spate, etc., etc. 

Sunt două teorii pentru explicarea mecanismului acestor fracturi: 
aceia a lui Maleaigne numită de extensiune sait Siilgere, şi a ni Boyer 
numită de fleziune. 

După Malgaigne, fractura prin acțiunea musculară resultă dintr'o - 
tracțiune bruscă ce se exercită pe rotulă în sensul vertical al axei sale. 
Intr'o contracţiune violentă a mușchilor, cari aduc gamba în exten- 
siune complectă pe copsă, rotula se găsesce menținută pe tibia prin 
ligamentul rotulien, pe când tendonul tricepsului trage cu, putere asupra 
că. Atunci rotula în cele din urmă e silită să cedeze unci asemenea 
tracțiuni, în tocmai precum o cârdă va trebui să se rupă când vom 
trage cu putere de ambele sale capete. Acest mod de a vedea însă e 
grei de admis, de dre-ce experiențele: cadaverice făcute de Fleuriot Și 
alţii ca Mescrer, ati arătat că fractura rotulei prin tracțiune nu se obține 
de cât la 350 chilograme. 

Se susține deci că pentru producerea unor asemenea fracturi, se 
cere o predisposiţie a individului sau o alterațiuze prealabilă a rotulei” 

„După Boyer, fracturile indirecte ale rotulei se produc: prin. flexi- 
unea osului. În timpul extensiunei, rotula e respinsă în afară și nu are 
cu condilii femurului de cât un singur punct de contact. In acestă si- 
tuațiuue, ligamentul rotulien resistă cu multă putere el fix6ză -osul și-l 
trage în jos şi înainte ; dar pe de altă parte tendonul tricepsului trage 
şi el de rotulă în sus și înapoi. 

In acestă situațiune, rotula aședată între _resistența ligamentului 
care o fix6ză de tibia, și acțiunea mușchilor dreptul anterior şi tricepsul 
crural, dacă acâstă acțiune este superidră resistenței rotulei, continui- 
tatea osului va fi distrusă. (Boyer). Şi unde se efectuâză ruperea ? În
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punctul de contact ce-l are osul cu condilii femurului; acolo rotula în- 
doindu-se se rupe tocmai precum s'ar rupe o cracă uscată pe care am 
îndoi-o. 

Fenomenul acesta se va produce cu atât mai ușor cu cât se va 
adăuga în același timp şi o flexiune a gambei pe câpsă. 

Ambele aceste teorii, de alt-fel singurile cari s'aii dat, pot avea 
aplicațiunile lor, Ast-fel prin teoria lui Malgaigne ne putem explica 
fracturile produse în momentul unei propulsiuni brusce a piciorului 
înninte, voind a aplica o lovitură adversarului, precum a fost casul lui 
Bichat cu soldatul. 

Prin teoria lui Boyer ne explicăm mai uşor fracturile produse în 
momentul când facem o mișcare bruscă înapoi pentru a preveni o că- 
dere pe spate. În casul întâiii am avea a face cu o extensiune forțată a 
membrului, iar în casul al II-lea cu extensiunea însoțită de o flexiune a 
gambei pe câpsă. 

Simptomele. Primul lucru ce se produce în momentul accidentului, 
este că individul cade. Din cele arătate am vădut că majoritatea auto- 
rilor susține că individul cade fiind-că şi-a fracturat rotula, iar nici de 
cum că fractura sa produs în urma căderei. 

Cu alte cuvinte, căderca este efectul iar nu causa fracturei, căci 

acesta tot-d'a-una este indirectă, iar nu directă precum sar crede. Dar 
ori-cum ar fi, bolnavul odată cădut jos, el nu se mai pote ridica, sait 
cel puţin cu mare dificultate. De asemenea fiind pus în piciore, el nu 
pote înainta; pote însă să meargă înapoi tărându-și piciorul. Causa e 
lesne de înțeles: pentru a merge înainte trebue contracţiunea extenso- 
rilor, ce nu e posibilă; mersul înapoi însă e permis, căci se execută 
prin contracțiunea flexorilor. Tot din acestă causă individul fiind culcat 
în pat, el nu e îi stare să ridice călcâiul în sus; îl pâte însă trage către 
sine tărșindu'l pe pat. 

Dacă fractura e simplă și fără nici-o complicaţie, putem cu ușu- 
rință constata, grație situațiunei sale superficiale, tâte detaliile necesare 
ce o fractură e capabilă să ne ofere. Ast-fel vom percepe linia de frac- 
tură, care va fi transversală, verticală, oblică, etc., precum și numărul 
fragmentelor ce pot fi de 2-—4 sai mai multe. Duvă gradul de depăr- 
tare al tegumentelor între ele, vom putea a priori să spunem dacă frac- 
tura a fost directă ori indirectă. 

In adevăr, cu cât acestă depărtare va fi mai mare, cu atât frac- 
tura a fost provocată printr'o contracțiune violentă a tricepsului. In frac- 
turile directe depărtarea este trte mică. Fenomenul însă nu trebue luat în 
mod absolut, căci putem avea o depărtare fârte mare între fragmente 
şi totuși fractura să fie de causă directă. Ast-fel, dacă individul imediat



617 
  

după accident se forțâză ca să umble, atunci intervenind o contracțiune 
puternică a tricepsului, acesta va rupe aripele rotulei, după care frag- 
mentul se va ridica forte sus, deşi fractura a fost directă și primitiv cu 
o depărtare mică. 

Depărtarea fragmentelor între ele, este adi sciut şi demonstrat 
până la evidență că, ține exclusiv la conservarea sati distrugerea aripe- 
lor rotulei despre care am vorbit. 

Un elev al lui Hamilton, doctorul Girtner a probat acest lucru 
prin următârea experiență. Disecând rotula cu larga sa aponevrosă late- 
rală, adică aripele, a tăiat transversal osul fără să atace aponevrosa. În 
acest cas a constatat că afară de o forță extraordinar de mare, nu a 
putut să ridice fragmentul superior de cât cu un centimetru și jumătate 
maximum 2 c. m. Din contră, divisând acestă aponevrosă, sau aripele 
rotulei de ambele părți, a putut ridica fragmentul superior până la 7/3 
c. m. Cunoscinţa acestui lucru are importanţă și din punctul de vedere 
al prognosticului, căci de el depinde consolidarea sai neconsolidarea 
fracturei. 

Deja și Astley Cooper a făcut experiența următâre care e fârte 
demonstrativă : 

Diînsul secțiuneză rotula unui câine în cruce. După o așteptare 
suficientă, constată că fragmentele superidre nu se reuniseră nici între 
ele, nici cu cele inferidre; din contra, acestea din urmă lea găsit unite 

între ele printr'un calus vscs. Pentru ce? Pentru că aponevrosa sau ari- 
pele rotulei fiind și ele secționate sub linia transversală, ce coprindea 
fragmentele inferidre, dinsa își pierde conexiunele cu tricepsul, aşa că 
nu mai pote să ia parte la contracțiunea acestui mușchii. Deci frag- 
mentele inferidre r&mănând în loc, se pot consolida. Nu este tot ast- 
fel însă cu fragmentele superidre, învelite de aripele rutelei. Ele r&mă- 
ind în continuitate cu tendonul tricepsului, suferă o dislocare la ori-ce 
contracțiune musculară. Din acestă causă consolidarea nu se pâte ob- 
ține, căci fragmentele se găsesc intr'o continuă instabilitate determinată 
la fie-care contracție musculară. 

Depărtarea fragmentelor între ele, numită și diastasă, pâte fi pri- 

mitivă, intermediară Şi secundară. 

Diastasa primitivă este aceia determinată în momentul accidentu- 
lui. Dinsa e mică în fracturile directe, mai pronunțată în cele mixte și 
une-ori considerabilă în cele indirecte. Diastasa intermediară apare după 

accident, fie prin mișcări intempestive, fie prin revărsarea de sînge între 

fragmente. In fine, diastasa secundară apare mult mai târdiii și recu- 

n6sce drept causă retracțiunea lentă și progresivă a tricepsului, sai a 

ligamentului rotulien. În casul întâiii fragmentul superior va fi tras din
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ce în ce mai sus, iar în casul al II-lea virful rotulei va fi tărit în jos. 
Resultatul e acelaș: depărtarea fragmentelor în sensul longitudinal. In 
afară de acesta, putem observa deplasări în lărgime, grosime Și în unghiă, 
după cum fragmentul superior va fi tras în afară, după cum faţa sa 
anieriGră va privi în sus, ori ambele fragmente se vor atinge pentru a 
forma un unghii. 

Am dis că aceste semne le putem constata, când nu există nici 
o complicație. Se întimplă în adevăr, că în urma fracturilor rotulei să 
avem un enorm epanșament, în bursa serâsă perotulienă, care mascheză 
aprope complect semnele sale patognomonice, 

Acâstă bursită acută provine, sai din umplerea repede a pungei, 
în urma unei contusiuni directe, sau din ruperea peretelui săi posterior, 
care fiind direct aplicat pe fața anteridră a rotulei, va corespunde just 
în nivelul liniei de fractură, fie ea transversală ori verticală. In acest 
cas sinovia articulară, sati sânge, face erupțiune în bursa perotulienă, 
care întindându-se la exces, acopere rotula, marcând semnele de frac- 
tură. Dar în afară de acest lucru, constatăm adesea un epanşament pu: 
articular, grație căruia articulația genunchiului se deformeză în mod co- 
losal. Epanșamentul acesta pote să fie format numai din lichid seros, 
sai din sânge. În casul întâiă avem idartrosă acută, în casul al II-lea 
emartrosă. 

Mai tot-d'a-una este emartrosa care apare și insoţesce simultane 
fractură. 

Origina sîngelui în articulație se datoresce fie ruperei de vase pe- 
riarticulare, saă însuși fracturei osului, care fiind spongios, dă sânge în 
cantitate destul de pronunțată. Faptul important în casul de emartrosă 
este că, forte repede după accident se constată coagularea sângelui în 
articulaţie. 

Langenbuch a găsit coagularea după 24 ore. Kocher a treia di, 
Volkmann a 5-a di şi Leon Labbe a 10-a di. 

Care e causa acestei coagulaţiuni repede în fracturi, când s« scie 
că epanșamentele sanguine, venite în urma unei contusiuni simple, sân- 
gele pâte să r&mâie lichid forte mult timp ? 

Riedel dă explicațiunea următâre: Sinoviala ca şi tunica internă a 
vaselor, exercită asupra sângelui o acţiune, care se opune la coagularea 
sa. Pe cât timp deci sângele nu este în contact de cât cu Sinoviala, 
adică atât timp cât nu există nici o comunicare a articulației cu țesu- 
turile vecine, el rămâne lichid. De îndată însă ce articulațiunea comu- 
nică cu un focar de fractură, acțiunea sinovialei de îndată înceteză, iar 
sângele nu întârdiază să se coaguleze.
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Noi credem că probabil va fi în joc şi acțiunea vre-unui microb, 
ce ar avea proprietatea coagulărei. 

Ori cum ar fi, presența acestui epanșament e vătămătore, căci nu 
numai că contribue la depărtarea fragmentelor, dar interpunându-se în- 
tre ele, împedică consolidarea. De aceia Guyon preconisa evacuarea 
sa repede printr'un aparat aspirator. 

Deja Malgaigne arătase că depărtarea între tragmente, se micşo- 
rEză în acelaş timp cu resorbția epanşamentului. Hatchinson susține 
chiar că acest epanșament sanguin sai emartrosă, jOcă un rol aprâpe 
exclusiv în diastasa fragmentelor. 

Acâstă revărsare de sânge, une-ori nu rămâne în articulația ci se 
respândesce prin țesuturile vecine. Acesta se întîmplă când fundul de 
sac superior al sinovialei se perforeză. Atunci sângele iese din articula- 
ție şi peregrinâză pe distanțe mari ridicându-se pe c6psă sai pogo- 
rându-se în fosa poplitee și chiar pe gambă. 

Fracturile rotulei ne pot oferi escorațiunea pielei și chiar soluția 
sa de continuitate, constuind fracturile complicate. Une-ori întîlnim largi 
echimose înconjurând articulația. Ele provenind fie dintro contusiune 
torte, saii din fractura unuia din condilii femurului sai ai tibiet. 

Dacă acum explorăm regiunea bolnavă prin palpaţie, ne vom da 
semă de depărtarea dintre tragmente, de mobilitatea lor, și în casură 
excepţionale de crepitații. 

Relativ la acest din urmă semn, vom căuta a nu confunda crepi- 
tația bursei serdse prerotuliene, saii aceia dată de sfărâmarea coaguli- 
lor sanguini, luându-le drept crepitațiuni ale fragmentelor. 

Primele vor fi fârte superficiale, dându-ne sensațiunea ruperei unor 
bulgări de zăpadă, pe când secundele vor fi mai produnde, mai puțin 
fine și limitate, iar nu difuse și multiple. 

Dacă acumulaţiunea de lichid în ar ticulație sati bursa serâsă lip- 
sesce, putem întroduce degetele între fragmente, să determinăm mo- 
bilitatea lor, și să pipăim condilii femurului în tâtă libertatea, ceia-ce 
va forma semnele sigure ale fracturej. 

Diagnosticul. Din cele arătate deducem că, dacă fractura nu este 
însoțită de complicații, diagnosticul în general e uşor. 

In adever, un enorm epanșament intra-articular, fie seros ori san- 
guin, o igromă acută prerotulienă, o inflamațiune difusă saă flegmon 
peri-articular, vor fi tot atăția factori ce se vor opune la stabilirea unui 
diagnostic just. In asemenea condițiuni, semnele positive ale fracturei 
neputendu-le constata, nu ne rămâne decât impotența funcțională a 
membrului. Dar acesta nu pâte fi de mare folos, de ore-ce dinsa e co- 
mună și acestor diferite complicațiuni fără fractură.
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Pe de altă parte, noi trebue să fim fârte reservați de a imprima 
mișcări intempestive membrului, pentru a ne convinge de existența frac- 
turei. In asemenea casuri, imprimând de exemplu o flexiune a gambci 
pe c6psă, putem provoca ruperea aripelor rotulei prin contracțiunea tri- 
cepsului, și să agravăm ast-fel fractura în mod considerabil. 

Mai prudent este deci a aștepta resolvarea acestor complicațiuni, 
ținend membrul în extensiune, sait cel mult a căuta să evacuăm cavi- 
tatea articulară sai bursa perotulienă de conţinutul lor, dacă credem 
lucrul absolut necesar. 

În casurile simple însă, diagnosticul în general e fârte ușor, căci 
este cu totul excepţional a nu constata o „depărtare intre fragmente de 
cel puţin 1—2 c. m., care va fi suficient pentru demonstrarea faptului. 
Când acestă depărtare e mai mică sa imperceptibilă, e imprudent a 
merge cu investigațiunile mai departe, căutând, după cum recomandă 
unii autori, ca prin mijlocul unor înțepături de ac să ne convingem de 
existența unei asemenea linii de fractură. 

E de preferat în asemenea cas a susține o fractură incomplectă a 
rotulei, de cât a expune pe bolnav la diferite accidente ce pot deveni 
regretabile. 

Astădi cu mijlocul aparatului Rontgen putem, dacă e posibil, să 
ne convingem mult mai ușor de adevăr, și tără nici un prejudiții pen- 
tru bolnav. In adevăr, numai ast-fel putem deosebi o simplă fisură sai 
o simplă contusiune a genunchiului de o fractură incomplectă, unde 
erdrea, după cum dice Malgaigne, este aprope fatală. Mai trebue încă 
să fim atenţi a constata, dacă concomitent sai isolat, avem a face cu 
ruperea ligamentului rotulien, saă a tendonului triceps. 

Mai avem încă un punct subtil de Stabilit, și anume, dacă frac- 
tura constatată, fie ea transversală sai longitudinală, este directă sat 
indirectă. 

Din punctul de vedere teoretic putem susține fără temă că, tâte 
fracturile rotulei sunt indirecte. Și cu atât mai afirmativi vom fi, când 
nu vom constata absolut nici eroziune, sait soluție de continuitate a 
pi€lei. Deci numai când acest fenomen va exista, vom putea, cel puţin 
de complesență, să admitem o fractură directă, de și din cele ce am 
vEdut, aceste lesiuni tegumentare pot fi considerate ca secundare, adică 
produse după ce fractura s'a efectuat. 

Prognosticul este tot-d'a-una serios, de Gre-ce în casul cel mai 
fericit, individul rămâne cu o jenă funcțională a membrului aprâpe per- 
manentă. Și încă aci e vorba de fracturile rotulei simple, necomplicate 
și fără complicaţiuni, căci alt-fel nu numai membrul pâte fi compromis, 
dar și însuși viața bolnavului.
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Factorul care înegresce prognosticul acestor fracturi, este lipsa de 
consolidațiunea os6să a fragmentelor. 

Acestă absență de calus osos în fracturile rotulei este atât de con- 
stantă, în cât este admisă de toți autorii, considerându-se ca o excep- 
țiune, sait raritate sciințifică realisarea sa. 

Un autor, numit Pibrac, oferea 100 napoleoni în aur aceluia, care 
ar fi presentat o rotulă cu consolidațiune os6să. | 

Dupuytren, de și baron, era de sigur mai puțin darnic, când nu 
promitea de cât greutatea în aur a unei rotulei consolidate! 

S'aii invocat o mulțime de cause pentru explicarea acestei lipse 
de consolidațiuni osâse. lată cele mai principale : interpunerea între 
fragmente a panicului adipos, ce se găsesce în articulaţie; interposițiu- 
nea coagulilor sanguini în casul de emartrosă; diluarea elementelor ca- 
lusului de lichidul sinovial, escretat în mai mare abondență de mem- 
brana sinovială a genunchiului; în fine vascularisațiune sărăcăci6să a 
osului, precum și presența la fața sa posteridră a unui strat cartilagi- 
nos, ceia-ce face că puterea sa osteogenică lipsesce sai e forte minimă 
pentru a fi capabilă a produce un calus osos. 

Dintre tâte însă două cause sunt mai principale: 
I). Că periostul rotulei este forte imperfect, și în oră-ce cas enorm 

de subțire, înlocuit fiind prin aponevrosele deja arătate. 
Rotula nu este îmbrăcată de jur împrejur de un periost analog cu 

a celor-l'elte 6se ca femur, tibia, umăr, etc. În casuri de fractură a aces- 
tor 6se, periostul menține fragmentele ca întrun fel de manșon, înles- 
nind și protejând depositul de limfă plastică, ce se depune între frag- 
mente, dâudu-i posibilitatea a se transforma în cele din urmă în ţe- 
sut osos. 

Cu rotula este alt-fel: dinsa la fața sa posteridră este acoperită 
de cartilaj iar la "fața antericră de un țesut fibro-periostic ce anunţarăm. 
Deci în casul de fractură, fragmentele nu sunt menținute nici protejate 
de nimic, și deci materialul necesar pentru consolidare se risipesce în 
tâte direcţiile. 

Și dacă la acesta mai adăugăm şi cele-l'alte cause enumerate mai 
sus, lesne ne explicăm lipsa reunirei osâse în fractutile rotulei. 

Cu tâte acestea, observațiunile clinice sunt în contrazicere cu cele 
expuse. În adevăr, sa observat că fracturile cominutive și stelate ale 
rotulei, mai tot-d'a-una se consolideză prin calus osos. De asemenea, 
când secționăm rotuia transversal spre a străbate în articulație, sai a 
face resecția după procedeul lui Volkmann, iar apoi suturăm fragmen- 
tele reunirea se obține printr'un calus osos. 

Causa deci a lipsei de consolidare os6să depinde de alt factor,
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“'și anume, după cercetările lui Mac Ewen și Hoffa, de interpunerea între 
fragmente de lambouri din aponevrosa rotulei, a tendonului și chiar din 
“fascia lată. Fată cum se exprimă Mac Ewen citat în Le Dentu: 

„”  Rotula mai puţin elastică de cât țesuturile fibro-aponevrotice cari 
o acopere cedeză cea dintâi, și cele două fragmente ale sale poi să se 
depărteze de 1—2 c. m. aprope, fără ca învelișul fibros să se rupă. Dar 
aponevrosa incepe să fie trasă, întinsă la exces până ce finesce să ce- 
deze și să se rupă în mod neregulat ; ruperea sa începe în general sub 
linia de fractură. Aponevrosa deci este divizată în lamboură sdrenţuite, 
cari se vâră în spațiul inter fragmentar, și unde sunt chiar impinse de 
presiunea atmosferică. Și cu atât mai mult și mai intim se vor aplica 
pe ftagmente, cu cât ele rămân fixate de dințăturile acestora. 

Hoffa a făcut și el ingeni6se experiențe: Ela vEdut ca şi Mac 
Ewen că lambourile tendinâse și aponevrotice pot să fie dispuse în mod 
diferit. Câte-o-dată e o perdea largă fibrâsă ce atârnă înaintea fragmen- 
telor; alte dăți e vorba de limbulițe aponevrotice cari sunt atât de lungi 
că plutesc în articulaţie; alte dăți în fine fășii transversale umple spa- 
țiul inter-fragmentar, ele pot chiar să se vâre înapoiul fragmentului su- 
perior al rotulei. 

Dar în afară de acesta nu trebue să uităm și un alt agent iarăşi 
forte important. 

Este vorba de contracțiunea mușchiului triceps. In adevăr une-ori 
dinsul determină depărtări așa de considerabile între fragmente, în cât 
le pune în condițiuni imposibile de a se reuni printr'un calus osos. Este 
destul a reaminti distanțe de 7, 8 şi 10 c. m. pentru a înțelege de ce 
în fracturile rotulei calusul nu pâte fi de cât fibros. 

Dar absența unei. reuniri osâse nu este tocmai un prejudicii mare, 
„căci şi un calus fibros pâte asigura funcțiunile membrului ca și unul 
„osos. Se cere însă ca distanța între fragmente să fie mică şi anume de 
2-3 c. m. căci atunci calusul fibros având o grosime mare va fi ca- 
pabil de a înlocui pe cel osos. 

Răul este atunci când depărtarea e prea mare, căci în acest cas 
calusul devine forte subțire, mai ales către partea de mijloc și deci mai 
puțin propriă la buna funcţionare a membrului. 

Trebue însă să scim că lucrurile se petrec alt-fel de cât ne-am 
închipui. In adevăr sunt o multime de observatiuni, unde individi cu 

„călus fibros al rotulci destul de lung, nu sufereait mult în exerciţiul 
membrului. 

Velpeau a arătat un bolnav la care exista o depărtare de trei po- 

lice şi totuși mersul nu era împedicat. 

Tillaux arată că la un vechii fracturat de rotulă, cele două frag-
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mente erai depărtate de trei laturi de degete și cu totul independente 
unul de altul, și tâtuși acest om, care era căruțaș, mergea fârte bine 
și nu se plângea de loc de funcționarea membrului stă. In fine Le 
Fort arată și dînsul un samsar de cai, care de și avea o fractură a ro- 
tulei cu o depărtare considerabilă, își exercita însă acestă penibilă pro- 
fesie fără multă jenă. 
„Din parte-mi am observat un cas pe un muncitor, care a intrat 

în serviciul mei pentru o altă afecţiune, dar care având o fractură 
veche a rotulei, exista o depărtare între fragmente de 10 c. m. legate 
printr'un cal fibros, fără să-i aducă vre-o jenă în mers. 

S'a constatat că în asemenea casuri, se produce o ipertrofie a fi- 
brelor laterale a tendonului rotulien, care transmite contracțiunea tri- 
„cepsului, la gambă pe care o pune în extensiune fără a trece prin ro- 
tulă. Sa mai admis şi intervențiunea mușchiului vast intern, vast extern 
și însuși tensorul fascia Jată ale cărei numerdse fibre mergând direct pe 
tibia, îi comunică mișcări de extensiune, fără să aibă trebuință de ro- 
tulă. Bine înțeles o jenă tot există, dară în ori-ce cas compatibilă cu 
necesitățile individului. Ceia-ce este greii de executat după Malgaigne 
şi Gosselin, sunt mişcările de suire și coborâre a treptelor de scară. 

Am arătat că individi cu un calus fibros fârte lung și subțire, şi 
chiar cu absență totală de ori-ce reunire a fragmentelor, totuşi își exer- 
cită în mod destul de convenabil buna funcționare a membrului. 

Sa observat însă casuri forte curiSse, cari ai dat nascere la o mulțime de discuţiuni. Este vorba de acei individi, cari deși posedă un calus fibros scurt și gros, ba încă chiar și o reunire a fragmentelor printr'o consolidare us6să, totuși nu pot uza de membrul lor. 
Pentru explicarea acestui fenomen s'a incriminat în special de Malgaigne, atrofia fibrelor musculare ale tricepsului. Opiniunea acesta a fost atât de profund gravată în spiritul chirurgilor, că toți și-a îndreptat 

atențiunea asupra ci, căutând pe de o parte să previe atrofia, iar pe de alta să asigure starea fisiologică a mușchiului. Acesta a și fost puac- tul de plecare al tratamentului fracturilor rotulei numai prin masaj. 
Dar de unde provine acestă atrofie? Unii o puneati pe socotela unei puternice contusiuni în momentul accidentului ; alții pe o imobili- sare prelungită a membrului, iar alții din revărsarea de sânge sai si- novie în intersticiile musculare, grație perforărei fundului pe sac trici- pital, sai în fine din causa unei paralisii reflexe, etc., etc. | Hoffa însă a dat o explicațiune mult mai ingenidsă pe care o re- producem din Le Dentu: Causa esențială a paralisică și a topirei repede a mușchiului, consta în epanșamentul genuchiului, în timpul resorbțiunei căruia fibra contractilă suferă în nutrițiunea sa. Limfaticele eferente ale
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articulației străbat tocmai tricepsul, şi produsele chimice de descompo- 
sițiune ale epanșamentului, cărora vasele le servă de conductor, pot să 
exercite acțiunea lor asupra mușchiului. Dacă alterațiunea acestuia a 
fost profundă, rămâne o atrofie durabilă ; iar dacă nu, dînsa dispare, 
dar tot-d'a-una cu încetul şi une-ori tocmai după mai mulți ani. 

Astădi însă se admite o altă causă a incapacităței funcţionale cu 
totul streină de atrofia musculară, şi anume în conservarea învelișului 
fibros, fibro-aponevrotic ce înconjâră articulația și care stabilesce con- 
tinuitatea mușchiului cu a ligamentului rotulien și inclusiv al gambei. 
Dar punctul de sprijin al acestui înveliș î! oferă jumâtatea inferiâră a 
feţei anteridre a rotulei. De aci urmeză că, impotența funcțională a 
membrului nu depinde de modul reunirei fragmentelor, ci de sediul li- 
niei de fractură. 

In adevăr, dacă linia de fractură se află mai jos de partea medie 
a rotulei, individul ar uza fârte imperfect de membrul s&ă, deși depăr- 
tarea între fragmente e mică, deși calusul fibros e gros, deși în fine re- 
unirea pâte fi chiar os6să. Din contra, dacă linia de fractură își are 
sediul d'asupra porțiunei medie a rotulei, individul va uza în mod con- 
venabil de membrul săi şi pote chiar ca și în starea normală, cu tâtă 
depărtarea cea mare ce există între fragmente, cu tot calusul fibros 
lung și subțire și pote chiar cu tâtă lipsa complectă de ori-ce conso- 
lidare. | 

Explicaţiunea e ușcră. In adevăr, în casul întâii, continuitatea 
transmisiunei contracțiunei tricepsului este distrusă, pe când în casul al 
doilea e conservată, 

Conclusiunea practică este: cu cât fragmentul superior a! rotulei 
va fi mai mic, cu atât funcțiunile membrului vor fi conservate ori care 
ar fi depărtarea între fragmente. Invers, cu cât fragmentul inferior va 
fi mai mic cu atât funcțiunea va fi compromisă, chiar dacă depărtarea 
va fi minimă și consolidarea os6să. Atunci însă, când fragmentele vor 
fi de egală mărime din causa sediului liniei de fractură situată drept pe 
mijlocul rotulei, funcțiunile membrului pot fi influențate de distanța 
dintre fragmente, de lungimea, grosimea sai subțiimea calusului fibros. 

Aceste considerațiuni anatomice se găsesc justificate prin obser- 
vaţiunea fârte judici6să arătată de Gosselin. Dînsul a observat că sunt 
casuri de fracturi ale rotulei în cari mușchiul de și bine conservat, totuși 
există o impotență funcțională; și din contra, există vechi fracturați, 
cari deşi oferă o atrofie musculară a câpsei și în particular a tricepsu- 
lui, totuși aii o putere de extensiune din cele mai remarcabile. 

Trebue. dice dînsul, să nu confundăm necontracțiunea tricepsului 
cu netransmisiunea contracțiunei sale.
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Pentru el, impotenţa funcțională Îţine la disparițiunea momentană în aparatul rotulien și anexele sale, a condițiunei  fisiologice speciale, care conduce întrun mod general funcționarea mușchilor vieței animale. Pentru ca mușchii să funcționeze în mod convenabil, se cere integritatea pârghiilor ce trebue să mișce, sai cel puţin absenţa ori-cărei reacțiuni durerdse a acestei pârghii. 
Un alt autor Choux, iarăși citat în Le Dentu, susține ca și Gosselin că insuficiența extensiunei este datorită nu atrofici tricepsului, dar im- posibilităței fisiologice momentane în care se găsesce mușchiul, de a: lucra cu eficacitate asupra fragmentului inferior. 
lată dar ultima teorie pe care o credem cea mai logică, sub de- pendința căreia se află conservarea, micșorarea sai abolițiunea funcțio- nărei membrului în urma fracturej rotulei. Este bine înțeles că Și cei- lalţi factori nu contribue mai Puțin. O depărtare prea mare între trag- mente, un calus fibros lung și subţire, o lipsă absolută de ori-ce con- solidare, o atrofie musculară, desvoltarea unei artrite consecutive, etc. va avea fie-care influența sa asupra funcționărei ulteridre a membrului, Dar încă o dată, causa principală stă în sediul liniei de fractură, căci de dinsa depinde conservarea sat distrugerea pârghiei de transmisiune a mușchiului, fără de care contracțiunea sa ori cât de encrgică ar fi, neputând însă ajunge la locul destinat, mișcarea de extensiune a gambei pe copsă nu se va putea obține și deci funcționarea regulată a mem- brului va fi împedicată ori distrusă, 
Conclusiunea generală însă este că, fractura rotulei e urmată de consecințe supărătăre pentru bolnav, atât din causa celor expuse mai sus cât și din aceia că individul e condamnat a nu-și relua ocupaţiu- nile de cât minimum după 3—4 luni, și atunci încă înconjurat de cele mai mari precauțiuni pentru a evita următârele două accidente, și a- nume: fractura celei-Valte rotuli sai ruperea calusului fibros din causa: mersului nesigur ce va avea. In adevăr, individul căutând a-și ține echi- librul, este expus a face contracțiuni violente în membrul sănătos pentru a evita o cădere sati lovitură. Dar în acest timp, contractându-și cu violență mușchii opuși, își pâte determina fractura rotulei sănătâse, Malgaigne explică acestă fractură dicând că, slăbiciunea gambei rupte îndeamnă în mod instinctiv pe bolnav să-și transmită pe cel-l'alt membru t6tă greutatea corpului, mai ales în sforțurile energice. Atunci rotula se obosesce, iar cu timpul finesce și ea însăși prin a se rupe, Dară accidentul mai comun este când individul își rupe calusul fibros al vechei tracturi. Acesta formâză ceia-ce se numesce fractură îferatioă a rotulei când calusul în totalitatea grosimei sale se rupe. 

Dr. IL. Kiriac, Patologie chirurgicală, 
40
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Dar tot fractură iterativă este și atunci când nu calusul ci însăși 

rotula se rupe întrun alt punct diferit de fractura primitivă. 

lar când se produce numai o distensiune forțată a calusului sai 

numai ruperea parțială a unora din fibrele sale, atunci avem ceia-ce 

Gosselin numesce epforsa calusului. 

__ Pentru a termina cu acest capitol vom dice că, fractura rotulei va 

avea un prognostic şi mai serios dacă va fi complicată sati cu complica- 

ţiune. Ast-fel când avem o fractură cu tegumentele rupte expunând focarul 

la aerul exterior, de sigur va fi de o gravitate forte mare. Cele-lalte 

complicaţiuni ca emartrosa, ruperea bursei prerotuliene, răsturnarea frag- 

mentelor, fractura cominutivă, etc., etc. agravâză în mod serios prog- 

nosticul. Dinsele nu numai împedică sait aduc o consolidare vici6să, dar 

se pot însoți de anchilose, artrite şi chiar deformaţiuni ce compromit 

în mod serios membrul bolnav. 

Tratamentul. Nicăeri ca în îracturile rotulei nu sa imaginat un 

ârsenal mai mare de aparate, metâde și procedee multiple ca aci. Tâte 

ati de scop să asigure pe cât mai mult, dacă nu coaptarea perfectă a 

fragmentelor, cel puţin apropierea lor cât mai mare, ca ast-fel calusul 

fiind fibros sai osos, să aibă calitatea de a fi scurt şi gros, pentru a 

nu se opune bunei funcționări a membrului. 

Noi nu ne vom opri asupra tutulor metâdelor de tratament, ci vom 

căuta a recomanda ceia-ce este mai practic și folositor. 

Ast-fel, dacă fractura e simplă și depărtarea între fragmente nu e 

mare, e suficient aplicarea unui bandaj gipsat și menținerea membrului 

în complectă extensiune. 

| Ori-ce alt aparat, în afară de cel gipsat, nu-l credem capabil a avea 

o eficacitate mai mare. Putem dacă ne este posibil, să înlesnim apropierea 

fragmentelor prin aplicări de bande tăcute din emplastru de cautciuc 

adesiv, puse în formă de opt de citră pe fie-care din aceste fragmente, 

representând metoda cea mai veche dată de Boyer. 

Când însă acestă depărtare devine considerabilă, cred că avend la 

îndemână antisepsia putem întrebuința ghiara lui Malgaigne (grifte de 

Malgaigne), care părăsită în timpurile când mijlocele antiseptice nu erati 

suficiente, astădi după părerea chirurgilor, se pâte fără pericol între- 

buinţa. Acâstă ghiară constă întrun aparat făcut a nume ca prin nisce 

cârlige îmfipte în fie-care fragment, să le apropie unul de altul menți- 

nându-le ast-fel prin mijlocul unui șurub. 

Trelat pentru a evita înfigerea directă a aparatului în ose, care ar 

putea să se însoţescă de accidente inflamatorii sai septice, pune prea- 

labil două brățări de cauciuc formate din gutapercă topită în apă fiartă, 

pe cele două fragmente. După-ce le fixeză prin feși sai diachilon, a-
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plică pe ele ghiara lui Malgaigne prin care apropie fragmentele rotulei. Fig. 201 arată aparatul lui Trâlat, 
In fine putem imagina precum fie-care chirurg face la rîndul sti, ori-ce mijloc, care va avea de scop imobilisarea în extensiune, căutând a anihila contracțiunea tricepsului şi ori-ce mijloc găsit necesar şi sufi- cient pentru apropierea fragmentelor. Dar iluziuni mari nu trebue să avem, de Gre-ce e grei a reuși în scopul ce ne propunem. Nu trebue însă nici să ne descurajăm, căci după cum am vEdut, un calus fibros chiar lung, nu compromite cu totul funcționarea membrului. Ceia-ce trebue să ne preocupe, făcând abstracție de teorie, este a lupta contra atrofici tricepsului, care este inevitabilă în ori-ce fractură însoțită de o imobilisare prelungită a membrului. 

  

Fig. 201. Aparatul lui Trelat pentru fractura rotulei. 

Experiența a arătat că nu calusul asigură un mers convenabil individului, ci starea în care se află mușchiul triceps. In adevăr un in- divid pote să aibă un calus mult ros, quasi osos şi cu tâte acestea să umble prost; și invers un altul cu un calus lung, fibros şi subțire să umble bine. Lucrul se explică prin aceia că în casul întâi fibrele tri- 
cepsului sunt atrofiate, degenerate, iar în al II-lea cas dinsele se găsesc în starea normală, 

De aceia noi recomandăm a se pune un aparat gipsat în gutieră pe tâtă lungimea membrului pentru a relaxa toți mușchii. Apoi nu vom întârzia a practica masaj şi faradisarea pe partea anteridră a cpsei în special pe triceps, pentru a favorisa nu numai menținerea tonicităței sale, dar și ipertrofia fibrelor laterale ale tendonului, cari vor fi sufici- ente a asigura mai târzii mișcarea de extensiune a gambei, chiar în casul când calusul fibros ar rămânea prea lung. 
Membrul nu trebue ținut în aparat mai mult ca 20 dile ; dar nici individul nu trebue să umble de cât după 40 dile și încă cu forte mari precauţiuni; vom aplica un aparat sai o atclă posteridră pentru a îm-
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pedica flexiunea prematură a gambei, care ar fi capabilă să rupă sait 

să lungiască în mod demăsurat calusul fibros. 

Alţi autori și în special Tilanus nu aplică absolut nici- un aparat 

în fracturile rotulei, ci le trateză da dreptul prin masaje permiţând bol- 

navului la a 8-a di să useze de membru săi. Noi nu recomandăm a- 

cestă metâdă, preferind pe cea expusă, care represintă media între me- 

tâda de fixație și cea de mobilisare. | 

Când însă fractura e complicată sau însoțită de complicațiuni, 

chestiunea e mai dificilă. In asemenea casuri ne vom comporta după 

circumstanțe, recurgând chiar la deschiderea antiseptică a articulației, 

pentru a ridica corpii străini sati a face spălături largi în casul de in- 
fecțiune iminentă. _ 

lar când fractura nu e complicată de plagă penetrantă, ci numai 

de complicațiuni, în special de emartrosă, unii autori ca Guyon reco- 

mandă imediata evacuare a sângelui prin aparatul aspirator, pentru a 

nu aștepta coagularea sa, care după cum am vEdut se face forte repede. 

Alţii însă ca Tillaux, susţin a recurge la mijlâcele de resorbțiune 
a lichidului, fie prin aplicare reiterată de vesicători sai ușdră compre- 

siune, căci ori-ce sar dice tot e mai bine a evita deschiderea articula- 

ției, de re-ce cea mai mică neglijență antiseptică pâte da accidente 
grave. 

Încurajaţi de frumosele resultate ale antisepsiei, Lister e cel din- 

tâii care a practicat și recomandat deschiderea focarului fracturei și 

sutura fragmentelor os6se. Aceste suturi se pot face cu fire de argint 

sati de mătase, aplicându-se atâtea puncte câte se cred suficiente. Doc- 

torul Assaly întrun cas de fractură cominutivă, a imaginat un procedeă 

care constă în a trece mai multe fire de cat gut în diferite direcțiuni 

pe sub fața posteridră a rotulei, coprindând tâte fragmentele ca într'un 

coșuleţ. In fig. 202 se arată modul acestui tratament. 

Alți autori și în special Trendelemburg, nu recurg imediat la su- 

tura fragmentelor numită primitivă, ci numai în casul când consolidarea 
nu se efectuiază, dându-i pentru acesta numele de sufură zardivă. 

In fine există procedeul lui Van der Meulen numit sură zuterype- 

diară anleridră. Acesta constă că sutura nu se practică de cât după 

formarea calusului fibros, şi nu se aplică de cât pe partea anteridră a 

fragmentelor, respectând cavitatea articulară ascunsă de calusul fibros, 

Credem că pe cât posibil e bine a evita aceste suturi, cari cu tâtă 

antisepsia nu numai nu ne dă o consolidare sigură, dar s'a însoțit chiar 

de msrtea individilor precum s'a întâmplat lui Langenbuch, Brull, Wood, 
Mac Cormac, etc., care a făcut mare sgomot în sciință, și un motiv
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destul de puternic pentru a cugeta serios mai nainte de a întreprinde 
acestă operațiune. a 

Numai în căsul deci când fractura va fi complicată, articulația deja 
deschisă, sati bolnavul amenințat de septicemie, putem fi legitimați a 
recurge la acest mijloc, fără a ne teme de nici-o imputare. 

  

Fig. 202. — Fractură cominutivă a rotulei tratată prin procedeul D-lui Prof. Assaky 
(personală). 

In consecință, când va exista o lipsă de consolidare şi mai ales 
când funcțiunile membrului vor fi cu totul compromise, fie primitiv sai 
în urma fracturilor iterative, avem dreptul dacă și bolnavul consimte, 
să recurgem la acest ultim mijloc de sutură și încă fără a lua angaja- 
mente prea mari. 

În asemenea casuri, pentru a asigura și mai bine reunirea, putem 
practica avivarea fragmentelor, ridicarea lamboutilor de aponevrosă, de 
coaguli, etc. și apoi sutura lor precum recomandă Malgaigne şi Berenger 
Feraud. 

In afară de aceste casuri, să ne menţinem la tratamentul cel mai 
simplu pe care l-am recomandat, pentru a nu cădea în cea-l'altă extre- 
mitate propusă de Flajani, care respinge ori-ce aplicare de bandaje şi 
sfătuesce mobilisarea repede și continue a genuchiului, 

In fine terminăm menționând o altă intervențiune și mai îndrăs- 
n€ță. preconisată de Coust6 în 1803 și practică de Percy, Larrey etc. 
Dinsa constă în resecțiunea totală a rotulei. Acestă conduită ar fi justi- 
ficată în casuri de fracturi cominutive, în cele eschilâse sati cu corpi 
străini, etc., etc. 

Chaput prin experienţele pe animale a probat că după resecția 
totală a rotulei funcțiunile membrului reveneati după un timp re-care. 

Noi putem recomanda că după ablațiunea rotulei să se aplice
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câte-va puncte de sutură, căutând a reuni ligamentul rotulien cu ten- 
donul, de dre-ce grație experiențelor ce am făcut, acestă reunire se 
pote obține prin mijlocul unci cicatrice destul de puternice. 1) 

$ VI. Luxaţiile rotulei. 

Rotula, după cum am arătat se află aședată în grosimea tendo- 
nului tricipital, iar în laturile sale se însereză tășii grâse de aponevrose, 
formând aripele rotulei. 

Pe fața posteridră a rotulei se află o ridicătură verticală destul de 
pronunțată, prin care dînsa se sprijină pe condilul extern al femurului. 
Rotula de și fârte mobilă, şi cu tâte acestea anatomicesce ar avea apli- 
caţia pentru a se luxa, totuși luxațiunea sa este excesiv de rară. In ade- 
văr, tendonul tricepsului, împreună cu ligamentul rotulien, tormâză un 
unghii deschis în afară, al cărui virf e dirijat către marginea externă a 
rotulei. In momentul unei extensiuni forțate a membrului inferior, aceste 
două tendâne tind a se pune în linie dreptă și caută a șterge acest 
unghiă. Dar în acelaș timp, şi drept consecință a lucrului, rutula este 
trasă în afară, putend părăsi posiția normală, de unde luxaţia. Cu tste 
acestea, luxația nu se produce, pe de o parte din causa acelei creste 
după fața sa posteridră, care nu-i permite a trece de condilul femuru 
lui, iar pe de alta că chiar dacă am admite acest obstacol învins, încă ne 
remâne un factor mult mai puternic, care ţine rotula în loc, și anume 
aripa internă a articulației. 

Se cere deci o anume predisposițiune pentru ca rotula să se potă 
luxa, predisposiție ce constă une-ori într'o ridicătură mai puţin pronun- 
țată a crestei sale cartilaginâse, intr'o distensiune, intro relaxare, ori 
chiar friabilitate mai ușră a ligamentelor laterale interne (aripi). O ase- 
menea predisposiție e determinată, fie printro veche idartrosă, artrite 
cronice, genuchiii valg, etc., etc., cari pun aceste ligamente într'o stare 
de inferioritate în fața unei violențe sati contracțiuni musculare brusce, 
făcându-le să se rupă mai cu înlesnire, 

Și în adever, ori de câte ori aceste condițiuni există, de atâtea 
ori observăm luxațiile rotulei, producându-se fârte lesne. Albert citeză 
casul unui individ care își luxa după voință rotula, ori de câte-oră se 
scula după scaun. 

Fergusson spune că a vă&dut luxaţiunea producându-se prin sim- 
plul fapt, că un copil mic și-a pus piciorul pe genuchiul unei persâne 
culcate în pat. 

1) Vol. II, pag. 332—352.
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Skey a vădut două casuri, unde luxaţia s'a făcut spontanată în 

timpul somnului. 

Cooper a cunoscut o cuconă tînără, care-și luxa fârte des rotula 

în afară, ori de câte-ori incerca să danseze. 

In fine se citeză casul unui copil, ce-şi producea luxaţia rotulei, 

ori de câte-ori gamba era flexată (Hamilton). 

Tâte aceste luxații numite obicinuite, nu se explică de cât graţie 

disposițiunilor ce am arătat, în afară de cari luxaţiile rotulei nu se ob- 

țin, de cât pe socotela unor violențe destul de puternice, pentru a în- 

vinge obstacolele normale, cari asigură situațiunea stabilă a rotulei. 

Luxaţiile rotulei recunosc două cause: dizecză și îndirectă. După 
posițiunea ce rotula ia în raport cu condilii femurului pârtă numele de 

luxaţie îzădunutru, înafară, orizontală şi verticală. 

Luxaţile rotulei prin cause directe se produc când membrul fiind 

în extensiune, o lovitură puternică se aplică pe una din mărginele sale, 
care dislocând-o din posiţiunea sa normală, o respinge în afară sat în 

năuntru. | 
Luxaţiile prin causă indirectă sati musculară se produc atunci când 

gamba este într'o extensiune forțată pe copsă. In acest cas, rotula e 

trasă ferte mult în sus, și anume în escavaţiunea supra condilicnă. 

Crâsta cartilagin6să ne mai având un punct de sprijin pe marginea 

externă a condilului, rotula cu înlesnire pote fi dislocată în afară, în 

urma unei contracțiuni brusce a tricepsului. Dar acestă contracțiune 

musculară oră cât de violentă ar fi, nu e în stare să rupă aripa internă 

a rotulei pentru ca luxaţia să fie complectă. De aceia Streibel susține 

că prealabil, în momentul accidentului individul prin instinct căutând a 

evita pericolul, gamba este mai întâiii cu violență dusă în afară, grație 

căruia fâșia internă aponevrotică se rupe. Şi numai după acestă con- 

tracţiune tricepsul pâte să complecteze luxaţia deja mult facilitată, atră- 

gând pur și simplu rotula în sus și în afară. 
Conciusiunea este, că luxațiunile rotulei prin causă indirectă tot- 

d'a-una sunt externe, pe când cele prin causă directă pot fi şi înterne 

și externe, după cum lovitua a fost aplicată pe una din mărginele sale. 

Luxaţiile rotulei sunt complecze şi încomplecte, după cum suprafața 

sa cartilagin6să mai păstreză sati nu puncte de contact cu condilul co- 

respondent al femurului. Ast-fel în luxaţia incomplectă, numai jumătate 

din rotulă iese afară, ridicând tegumentele înainte prin mărginea sa ex- 
ternă oblică, pe când cea-taltă jumătate rămâne aplicată pe un plan în- 
clinat format de porţiunea externă a trocleei. 

In luxaţia complectă din contra, intrega rotulă e respinsă în afară, 
ast-fel că marginea internă a acesteia se sprijină pe marginea externă
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a , condilului femoral, pe când marginea externă întinde cu putere tegu- 
mentele, producând o deformaţiune considerabilă. 

Dar acestă luxaţie complectă tip, numită încă și or/zontală e forte 
rață. Ajunsă î in acest grad, rotula nU- și păsteză situaţiunea, ci sufere o 
mișcare de basculă, probabil prin contracțiunea vastului extern, care 
face ca dinsa să, devie aprâpe verticală. Fața sa cartilagin6să se aplică 
pe fața externă a condilului femoral, iar marginea sa internă ridică te- 
gumentele înainte, pe când cea externă înapoi. Acesta formeză ut zrațiu- 
ea verticală a volulei în afară. 

Mai există încă o varietate cu totul rară numită, fzzafia verticală 
externă. Aci rotula e ridicată perpendiculară ca și în cea precedentă, 
remănând în șghiabul intercondilien. Marginea sa externă însă ridică 
tegumenţele înainte, pe când marginea internă stă călare pe șghiabul 
intercondilien, iar suprataţa sa cartilagin6să priveşte în afară. 

Mecanismul acestei luxaţiuni e obsur. 
Malgaigne susține contracțiune spasmodică a vastului extern, sin- 

gurul capabil a produce acâstă răsturnare a rotulei. 
Diagnosticul. In general e ușor de stabilit, căci bâla se impune 

de la sine. In atară de deformaţiunea caracteristică a membrului, de 
impotenţa funcțională și durerile vii ale bolnavului, vom explora cu 
atențiune tâte punctele suprafeţei rotulei, pentru a ne da sâmă de gia- 
dul deplasărei și deci de varietatea luxației. 

In luxaţiunea externă complectă orizontală vom constata proemi- 
nența mărginei externe a rotulei sub piele. Introducând degetele sub 
dinsa, vom simți suprafața posteridră și cartilagin6să a rotulei. Inaintea 
genunchiului vom constata o adincătură lăsată de osul dislocat. Depri- 
mând pielea cu degetele, vom simţi spățiul intercondilien cu cele două 
tuberosități ale femurului, 

In luxaţia incomplectă aceleași fenomene, dar mai puţin pronun- 
țate. În ori-ce cas, diametrul transversal al genunchiului va fi mai mare 
ca cel din partea opusă. 

Mișcările de flexiune ale gambei imposibile saă fârte grele. Vom 
examina cu atențiune, dacă luxaţia nu oferă Gre-care complicațiuni. In 
special vom căuta dacă există fractura marginală a condilului extern, 
produsă prin străbaterea mărginci interne a rotulei. Vom explora miş- 
cările de lateralitate ale genunchiului și gradul în care se găsesc. Vom 
lua în considerație existența de largi echimose, cari ne vor arăta rup- 
turi musculare, sai chiar os6se, etc. 

In luxaţiile verticale diametrul antero-posterior va fi mărit. Şi după 
Situațiunea ce vor ocupa marginele rotulei, vom deduce dacă luxaţia e 
complectă, verticală saii nu.
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Cat despre luxaţiile înăuntru cari ne oferă. aceleaşi varietăți și deci 
aceiași simptomatologie, e de prisos a insista. asupra lor, de re-ce 
printrun, examen atentiv ușor putem stabili diagnosticul fără a fi siliți 
a repeta cele dise la luxaţiile externe. 

Prognosticul î în tot-d'a-una serios, căci aceste luxaţiuni se însoțesc 
în mod inevitabil de ruperea ligamentelor (arip?) laterale interne sai 
„externe, de ruperi de muşchi și chiar de fracturi parțiale a condililor 
iemurului. Reparaţiunea acestor leziuni e lentă ; une-oră dificilă, sai pâte 
chiar imposibil de obținut. Să prevenim pe bolnav de jena ce va avea 
în funcțiunea regulată a membrului, căci casurile de luxaţiuni neglijate 
cu conservarea acestor funcțiuni sunt excepțiuni, dacă nu curiosități 
Sciințifice. 

Tratamentul. Constă în reducere. E indispensabil ca bolnavul să 
fie clorotormisat pentru a obţine relaxarea complectă a mușchilor, în- 
lesnindu-ne ast-fel în mod simţitor reducerea. 

Procedeul rămas clasic este acela a lui Valentin: un ajutor pune 
gamba în extensiune forțată, iar câpsa flexată pe basin, pentru ca tri- 
cepsul să fie cu totul relaxat. In acest timp chirurgul apucând rotula o 
împinge către troclea femorală, sai îi împrimă, dacă luxaţia e verti- 
cală, o mișcare de rotațiune asupra axei sale. Luxaţia odată redusă vom 
pune un aparat inamovibil și nu vom permite bolnavnlui să- și reia ocu- 
pațiunile de cât forte târziu și anume după 2—3 luni, şi încă și atuncă 
purtând un aparat protetic. Vom uza de masaj în mod persistent pentru 
a ajuta repararea rupturilor produse; în special vom avea atențiunea a- 
supra ligamentelor pentru a evita luxaţiile recidivante. 

Casurile sunt rari ca luxaţia rotulei să fie ireductibilă. Nu se ob- 
servă de cât atunci când marginea internă a rotuiei se înfige în con- 
dilul extern al femurului, sa când rotula luxată e și fracturată. 

In asemenea casuri ne vom conforma după circumstanţe. După-ce 
„am încercat tâte mijlâcele, și când funcțiunile membrului sunt compro- 
mise, vom putea cu consimțimântul bolnavului Și prevenit de ori-ce ac- 
cident, să recurgem la deschiderea antiseptică a focarului, să ridicăm 
obstacolul și să reconstituim ruperea învelișului fibros, a ligamentului 
oră tendonului rotulien. 

-$ VII. Luxaţiile genuchiului. 

Sunt excesiv dc rară, din causă că pentru a se produce se cer 
violenţe extraordinare spre a învinge puternicele ligamente de cari este 
provădută acâstă articulație. 

Luxaţiile genuchiului sunt zrazmazice Și sfontanate sai patologice.
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Acâsta din urmă se observă mai des cu deosebir=. în tumorile albe, 
precum și în diferite afecțiuni cari produc relaxarea sai distrugerea li- 
gamentelor, cum sunt artritele uscate, nevropatice, etc., etc. 

Luxaţiile traumatice sunt directe și indirecte. Ele se divid în luxa- 
țiuni znaznti, înapoi și Jaterale, după cum platoul tibial se aşeză pe faţa 
anteridră a condililor, pe cea posteridră sai pe una din fețele lor in- 
terne ori externe. 

Fie-care din aceste varietăți pote să fie complzetă şi încomplectă 

  

Fig. 203. Schemă de luxaţia complectă a tibiei înainte (personală). 

În luxapa complectă a genuchiului înainte, platoul tibial se ridică 
pe fața anteridră a condililor pe o înălțime de 2—7 c. m;; pe când a- 
ceștia sunt respinși înapoi aşedându-se în fosa poplitee pierdend ori-ce 
punct de contact cu suprafaţa articulară a tibiei. 

Fig. 203 ne arată un model de luxaţie complectă a tibiei înainte. 
Când din contra platoul tibial își păstrâză încă contactul cu con- 

dilii femurului printr'o porţiune a suprafeței sale articulare, luxaţia este 
incomplectă. Aci marginea posteridră a platoului tibial se pune în con- 
tact cu fața inferidră și anteridră a condililor. 

In luxaţiile înapoi fenomenele sunt cu totul inverse, adică platoul 
tibial în cea incomplectă, prin marginea sa anteridră, se pune în con-
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tact cu fața infero-posteridră a condililor femorali, cari de fapt rămân 
proeminenți înainte. In cea complectă platoul tibial se ridică în sus pe 

fața posteridră a femurului pe distanţe variate, iar condilii proemină pe 

fața anteridră a tibiei atingându-i tuberositatea. 
Fig. 204 ne dă un model de luxație complectă a tibiei înapoi. 

În luxaţiile laterale, cari sunt externe sait interne, suprafața tibială 
articulară trece în totalitate sai în parte, înăuntru sati în afară de con- 

dilii femorali, după cum va fi complectă sai incomplectă. 

Tâte aceste luxaţiuni pot fi de causă directă saii indirectă, 

In luxaţiile înainte, membrul flind în extensiune sat chiar în flexi- 

une; o violență cexteridră aplicată pe fața anteridră a copsei pote să 

rupă ligamentele laterale și posteridre, determinând luxaţia, respingend 

condilii înapoiul platoului tibial. 

  

Fig. 204. Schemă de luxaţia complectă a tibiei înapoi (personală). 

Acesta era teoria lui Malgaigne. Astădi însă se admite că dislo- 

carea genuchiului înainte, se produce de preferință în timpul flexiunei 

combinată cu mișcări de rotațiune și lateralitate. 

La același resultat ajungem dacă violența e aplicată pe fața pos-
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teridră a gambei, care fiind respinsă înainte iarăşi determină luxaţia 
menţionată. 

| Când din contra, traumatismul se aplică pe fața posteridră a c6p- 
sei, condilii femurului trecând d'asupra platoului tibial determină luxaţia 
înapoi. 

| | 
In fine o lovitură aplicată cu putere pe fața internă saă externă 

a c6psei ori a gambei, pste provoca o luxaţie laterală internă sai ex- 
ternă, după direcțiunea și situația ce va ocupa platoul tibial în raport 
cu unul din condilii femorali. 

| Dar aceste luxaţii se pot produce și prin causă indirectă, adică 
„Prin contracțiunile musculare, şi anume când gamba fiind fixată, pro- 
pulsiunea corpului însoţită de contracțiuni musculare, produc aceste 
luxaţiă. 

In specia! pentru luxaţiile înainte, Malgaigne dă mecanismul ur- 
mător: gamba fiind în extensiune forțată pe copsă, femurul lucreză în 
modul unei pârghii de primul grad. 

Puterea este representată prin greutatea corpului, care împinge 
înainte extremitatea superidră a femurului și face să basculeze înapoi 
extremitatea sa inferidră ; punctul de sprijin este la partea anteridră a 
-condililor tibiei, iar resistența e constituită prin ligamentele posteridre 
și laterale. Ele cedând condilii femurului vor aluneca înapoiul tibiei. 

O înclinare a corpului înapoi, gamba iarăși fiind fixată, ar da un 
resultat invers, adică propulsiunea femurului înainte și deci o luxaţie a 
genuchiului înapoi, 

In fine mai există o luxaţie excepțional de rară, numită prin zo- 
Zație şi în diagonală. In luxaţia prin rotaţie, tibia se întârce pe axa sa 
longitudinală, ast-fel că condilul intern devine anterior sai posterior, 
iar peroneul se dirige înapoi către fosa poplitee, sati din contra înainte 
după situația condilului tibial. 

In luxaţia în diagonală, platoul tibial prin marginea externă și an- 
teridră atinge marginea externă și anteridră a condilului extern al fe- 
murului, formând varietatea înapoi şi înduntru. Inainte şi înafară este 
când marginea externă și anteridră a platoului tibial vine în contact 

cu marginea internă și posteridră a condilului intern al femurului. 
Diagnosticul acestor luxaţii nu presintă nici-o dificultate, dându-se 

enorrele deformaţiuni ce presintă articulația. Nc va fi deci uşor printr'o 
explorațiune metodică și constatarea posiţiunei condililor și a platoulni 
tibial, a recunâsce aceste luxaţii precum şi varietățile lor. 

Ele sunt de un prognostic fârte serios, căci în afară de ruperile 
întinse a ligamentelor articulare și încrucișate produse cu ocasiunea dis- 
locărei, se pot însoți de o mulțime de complicaţiuni, ca compresiunea
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trunchiului vasculo-nervos din regiunea poplitee, sai chiar ruperea a- 
cestor organe, asupra consecinței cărora e de prisos a insista. 

De aceia imediat trebue să procedăm la reducerea acestor luxaţii! 
In casurile simple lucrul e ușor. 'In adevăr, cloroformisând bolnavul, 
vom exercita o trațiune în axa membrului, căutând a împinge cu mâna 
sau cu degetele extremităţile dislocate pentru a le pune în contactul 
lor normal. : 

Când aceste luxaţii vor fi complicate de tracturi, ruperi de vase 
ȘI iminenţă de gangrenă, vom lucra în consecință ; iar în casuri extreme 
vom recurge imediat la amputația membrului saă dacă e posibil la re- 
zecția sa. 

Luxaţia articulaţiunei peroneo-tibială supericră. 

Se observă în mod cu totul excepţional. Mecanismul ar fi o con- 
tracțiune violentă a mușchilor extensori ai piciorului cari se înseră pe 
faţa anteridră a peroneului, unită și cu o resturnare puternică a picio- 
rului înăuntru. Atunci ligamentele se rup, iar capul peroneului este tras 
înainte apropiindu-se de crâsta tibiei, Acesta formâză luxaţiunea înainte. 

Când din contra mușchiul biceps se contractă în mod brusc şi cu 
violenţă iar ligamentele sunt rupte, capul peroneului este tras înapoi 
către fosa poplitee şi tuberositatea externă a tibiei. Sub tegumente vom 
simți o cârdă puternic întinsă care va fi tendonul bicepsului. 

Semnele acestor luxaţii se deduc de la sine, prin existența unei 
ridicături os6se anormale înainte, oră înapoi, și presența unei depresi- 
uni ce indică locul ocupat înainte de capul peroneului. Reducerea e 
ușoră, obținându-se printr'o simplă presiune aplicată pe capul osului 
luxat, gamba fiind probabil pusă în flexiune pe câpsă. Dar menţinerea 
acestei reduceri este dificilă, ceia-ce constitue seriositatea, dacă nu chiar 
gravitatea acestei luxații. 

Luxaţia cartilagelor semi-lunare şi corpi streini intra- 
articulari. 

Am reunit aceste două afecţiuni într'un Singur capitol, din causă 
că luxația cartilagelor semi-lunare are o simptomatologie identică cu a- 
ceia a corpilor străini articulari. Ori cât de violentă ar fi mișcarea ce 
sar imprima membrului, !uxaţia cartilagelor semi-lnnare e imposibilă 
fără o alterațiune prealabilă. 

Deja Bassius, care a observat cel întâiti în 1731 luxaţia cartilagiu-
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lui semi-lunar extern, susţinea intervenţiunea unei alterațiuni patologice 
anteridre a articulației. 

Luxaţia acestor cartilage se manifestă în mod subit, cu ocasiunea 
sculărei individului după scaun, sai în timpul mersului, când de odată 
este oprit din causa unei dureri din cele mai violente. După un mic 
repaus sau o atitudine anumită dată membrului, ori-ce fenomen dispare 
iar bolnavul își continuă drumul. După aceia, un timp îndelungat trece 

iarăşi pe neașteptate, aceleași fenomene se reproduc, pentru-ca din 
noii să dispară, iar cu altă ocasie să reapară. Și tot ast-tel lucrurile se 
rcpetă ani întregi. Bolnavii sunt succesiv tratați de alte afecţiuni, până 
când printr'un examen minuțios şi bănuind o asemenea luxaţie ne fixăm 
atențiunea asupra ei. Atunci constatăm în nivelul interliniei articulare 
și în special în partea sa internă, o mică ridicătură, care prin exclusi- 
une ne autorisă a admite luxaţia cartilagiului semi-lunar. Şi în ce constă 
Jeziunea ? 

Une-ori cartilagiul e deslipit numai pe o margine a sa; alte dăți 
pe cele două puncte antero-superidre, sai de iur împrejurul inserțiunei, 
ner&ămănând fixat de cât prin partea centrală, sati o porțiune dintrînsul, 
constituind un adevărat lamboi flotant, etc., etc. 

Ori-cum ar fi, resultatul e același și anume că, acest cartilaj în 
timpul mișcărilor membrului, se interpune între suprafețele articulare 
ale femurului și ale tibiei, împedicând, prin durerile ce provâcă, funcţio- 
narea regulată a membrului. Dacă, după cum am dis, bolnavul stă în 
repaos sai ia diferite atitudini, acestă deplasare a cartilagiului revine în 
starea sa normală și totul dispare întrun mod spontanat. 

Dar aceste simptome sunt în totul anal6ge cu corpii străini despre 
care trebue să vorbim. 

Corpii străini articulari numiţi încă de Panas şi azizofile, se împart 
în două: în anorganică veniți de dinafară, precum proectile de armă de 
foc, ace, cue, etc., etc. și ozganici cari provin din însuși părțile costitu- 
tive alc articulației. Aceştia din urmă sunt cei mai importanți și îi di- 
videm în alte două categorii: în erogezi sai extrinseci şi cudogeni 
sau intrinseci. 

Primii sunt aceia cari desvoltându-se împrejurul articulației, ajung 
în mod progresiv a intra în interiorul săi printr'o infracţiune secundară. 
Cei din a doua categorie nasc d'a dreptul pe sinoviala articulației, find 
ast-fel primitiv intra-articulari. Exemplu: Când într'o artrită tubercul6să 
procesul morbid începe prin extremităţile spongidse ale osului, agentul 
morbid încetul cu încetul distrugând cartilagiul de incrustare, la un 
moment dat perforză sinoviala și intră în interiorul articulației fie sub 
formă de puroiă sai de părticele os6se mai mari ori mai mici. Aceştia
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constituesc tot atăția corpi străini articulari extrinseci. Când am studiat 

artritele sifilitice, am v&dut că o gomă desvoltată în țesutul grăsos peri- 
articular, pote să înainteze treptat către articulație, pe care perforându-o 

îşi varsă produsul în interiorul s&ă, formând iarăși un corp străin ex- 

trinsec. Dar e posibil ca asemenea produse să nu deschiză articulația, 

ci numai să respingă sinoviala înaintea lor, și să se coafeze cu dinsa. 

Atunci treptat înainteză sub forma unui nodul și rămâne proeminent în 

interiorul articulației formând un corp străin. El va fi mobil sai sesil, 

după cum va presenta un pedicul sai o bază largă de implantațiune. 

O porțiune a extremităței articulare a unui os, ipertrofiindu-se, pâte să 

proemineze în interiorul articulației, formând iarăși un corp străin ex- 

trinsec sai extra-articular, ori exogen,. 

Mecanismul acesta a fost deja intrevădut de L.aEnnec. Corpii stră- 
ini articulari dicea dinsul, nu sunt la început de cât un produs pato- 

logic analog cu acea materie mai mult sait mai puţin dură, ce se gă- 

sesce în țesutul sub-pleural după inflamaţiunile repetate ale pleurei. Ar 

fi deci nisce cartilaje accidentale, desvoltate consecutiv în urma unei 

artrite în grosimea capsulei fibrâse, sati al țesutului celular sub-sinovial. 

Când însă artrita tubercul6să de exemplu, în loc de a începe prin 

extremitățile os6se, nasce după cum am v&dut d'a dreptul pe sinovială, 

atunci acele largi și lungi fongosități pediculisate și cădute în interiorul 

articulației, formâză un exemplu de corp străin articular intrinsec sai 

endogen. Artritele uscate și cele tabetice, caracterisate 'printr'o uzură 
sait exagerare a tutulor elementelor constitutive ale articulației, ne dai 

un exemplu de numeroși corpi străini intra-articulari endogeni. 

In fine, când în urma unui traumatism saii alte cause, se produce 

o revărsare de sânge în inieriorul articulației; coagulii ce se vor forma, 
vor representa încă un model de asemenea corpi străin, endogeni de 

natură traumatică. 

Diviziunea cea mai importantă a tutulor acestor corpi străini or- 

ganici este în corpi străină organisați și neorganisați. 

Corpiă străini neorganisați sunt represeniați: [) prin  coagulii san- 
guini proveniţi în urma revărsărilor de sânge în articulație, saă în gro- 

simea unui ciucure ori franje sinoviale și II) din acele mici mese albe 

cu aspect fibrinos, absolut analsge cu grăunţele riziforme ale sinovialelor 

tendinâse despre cari pe larg am vorbit în Vol. II. 

Corpii străini organisați sunt aceia cari aii o anumită structură fie 
grăsssă, fibrâsă, os6să, cartilagin6să sati osteo-cartilagin6să. 

[). Cozpii străini grăsoşi sai adipoși sunt formaţi din grăsime resultat 

al unei ipertrofii a celulelor grăsâse aflate între trangele sinoviale. Când
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acestă producțiune capătă o desvoltare mare și ia un caracter difus, se 
numesce /fom arborescent al lui Muller. 

Lancereaux a găsit la bătrâni mese cu totul libere în articulaţie, 
avend mărimea unei: migdale. Patogenia e obscură mai ales că articu- 
ţia avea cu totul caracterile normale. 

II). Cozpă streini pur fibroși sunt excesiv de rari. Mai adesea se 
găsesc amestecați cu cei adipoși, formând un grup mix de corpi streini 
fibro-grăsoși. 

III). Corpii streină osoşi ne sunt deja cunoscuți, arătându-le origina 
intrinsecă sai extrinsecă. Osteo-artrita tuberculdsă, și mai ales artropa- 
tiile tabetice şi artrita uscată sai deformantă, dai nascere prin leziunile 
de cari se însoțesc la acești corpi străini osoşi. Volumul lor e mic și par- 
celar în artrita tabetică, pâte însă deveni destul de considerabil în cea 
uscată. 

IV). Corpă streini osteo-cartilaginoşi. Patogenia și presența acestor 
corpi străini în articulaţie a dat nascere la cele mai frumâse discuțiuni 
sciințifice: Nimeni nu s'a ocupat mai cu asiduitate de acestă chestiune 
ca Poulet și Vaillard, ale căror articole se găsesc reproduse în tâte tra- 
tatele moderne. Noi însă vom căuta a extrage numai părțile esenţiale. 

Aceşti corpi osteo-cartilaginoși pot avea două origini: accidentală 
și spontanată, iar după autori traumatică și patologică. 

Corpii străini de origină traumatică n'aă trebuință de nici o demon: 
strație. In adevăr, în urma unor violențe puternice porțiuni mai mari sa 
mai mici din rotula saii condilii femorali oră ai tibiei, pot să se desli- 
pâscă sub formă de eschile primitive, și să cadă în interiorul articula- 
ției, formând corpi străini traumatici. Faptul acesta se adevăresce când 
facem artrotomia imediată sau tardivă. Atunci putem întilni asemenea 
corpi străini, representați prin fragmente deslipite, fie din cartilagiit diar- 
trodial, fie din țesutul osos. Dar dificultatea explicărei mecanismului 
producerei acelor corpi, începe când dînșii și-a perdut cu totul carac- 
terele de eșchile, și iai pe acelea a unor corpi cu forme fârte regu- 
late. In adevăr, câte-odată corpul este lamelar, una din feţele sale fiind 
convexă și os6să e provădută de un strat fibros. Alte dăți acest corp 
strein e format din straturi concentrice, cari sunt formate de din afară 
în năuntru de perichondru și cartilagiii, străbătut de raze fibrâse. De 
aci un nuclei osos inconstant, dar care când există, ele central sai mul- 
tiplu. Miller citeză chiar un caz, unde perichondru acoperea o serie de 
straturi concentrice alternativ, fibro-cartilaginbse şi os6se. 

In asemenea condițiuni, corpul străin nu mai represintă cătuși de 
puţin caracterele unei eschile, ci ale unui produs organisat și cu viață 
independentă.
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Cum se explică lucrul? Poulet şi Vaillard au emis o opiniune pe care o credem fârte excentrică. Dinșii susţin că fragmentul deslipit de 
traumă şi devenit liber în articulaţie, pâte să r&mâie vii, cu tâtă sepa- raţiunea sa de circulaţiunea generală. Fără a-l asimila, dic dinșii cu un parasit vegetant într'o articulaţie, nu-i se pote însă refuza un re-care grad de activitate positivă. EI nu se mărginesce să reziste causelor de mortificaţiune; el e capabil să-și modifice structura, să-şi schimbe 
forma primitivă, să-şi transforme elementele din cari se compune şi 
câte-odată chiar să le multiplice. După dinșii acest corp strein se pâte hrăni prin imbibiţiune, iar țesutul osos în mod treptat sa revie la forma sa primitivă, embrionară, la aceia de cartilagiii. De aci presența acestor corpi străini în interiorul articulației, având une-ori composiția cartila- giului, iar alte dăți pe cea mixtă, adică osteo-cartilagin6să. 

Și se aducea în sprijinul acestui mod de a vedea, nisce expe- riențe forte interesante ale lui Tillmann. Acest autor a abandonat frag- 
mentele de ficat și rinichi în peritonei și le-a vadut după puțin timp că se înconjora de țesutul conjunctiv. 

Tot ast-fel, dice Poulet şi Villard, lucrul se petrece cu un frag- ment osteo-cartilaginos deslipit dintr'o epifisă ososă şi devenit liber în articulaţiune; el își pâte tranforma elementele din cari se compune, își pâte creia o viață independentă și chiar să se multiplice. Și pentru a proba acâsta, aii făcut următorea experiență: aii întrodus în articulația unui câine fragmente osteo-cartilaginâse, și ai vădut că se învelesc de o membrană fibrâsă vasculară. 
Dar s'a obiectat că aceste fragmente se grefaseră pe un punct al sinovialei, de unde își pescuiai vasele nutritive, ast-fel că nu ar mai fi vorbă de transformaţiuni a unor corpi mobili nepediculați. 
Dar aceste idei asupra vitalităței corpilor străini articulari liberi, nu mai sunt primite adi și s'a căutat să se explice în alt mod modifi- cațiunile lor indiscutabile. S'a susținut și lucrul s'a adeverit prin obser- 

vaţiuni că, aceşti corpi de proveniență traumatică, nu se deslipesc com- 
plect de partea mamă, ci posedă pentru un timp mai mult sat mai puțin îndelungat un pedicul vascular. Dar chiar dacă am presupune ca- sul unei deslipiri complecte, încă acești corpi pot să contracteze ade- rențe secundare cu faţa internă a membranei sinoviale, grație căreia ei pot să se hrănâscă, să se modifice și să se prolifereze. Și dacă un ase- menea pedicul nu sa găsit tot-d'a-una în timpul operaţiilor sai autop- siilor, causa este că dinsul s'a resorbit, sai a fost distrus prin inter- vențiunea unui noi traumatism. Presența sa însă a fost direct constată în mai multe casură. Ast-fel Boeckel în 1887, într'o artrotomie a cotu- lui, făcută mai multe luni după un traumatism, a găsit doi corpi străini 

Dr. I. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
a
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osteo-cartilaginoși. Unul din ei era legat cu suprafața os6să printr'o 

bandeletă fibrâsa 

Burghard a vădut un corp străin aderent printrun asemenea pe- 

dicul fibros cu condilul intern al femurului, forte -aprâpe de un punct, 

presentând o perdere de substanță de formă şi volum identică cu acela 

â corpului articular însuși. 

| Flesch din Wiurzbourg a arătat şi el fragmente din condilul fe- 

moral, aderend la vechiul s&ă loc printr'o punte strimptă şi subțire. 

Barth a descris o altă piesă, unde partea pediculată a corpului 

străin se acoperise puţin câte puţin de la periferie la centri de o gr6să 

pătură fibrâsă. Dacă pediculul s'ar fi rupt, dice autorul, şi dacă exa- 

menul articulației n'ar fi permis să se fi găsit punctul de plecare, ni- 

meni n'ar fi ezitat să facă din acest corp străin traummatic un corp 

străin spontanat saă patologic. (Le Dentu) 

Cu tote aceste există corpi străini spontanați saii patologici înafară 

de intervențiunea celui mai mic traumatism. 

Mecanismul producțiunei lor e fârte important și a dat nascere . 

la multe și interesante discuțiuni. 

Trebue să deosebim mai multe categorii de corpi străini. Unii pe 

cari i-am numit exogeni, ati o origină cu totul extra-articulară. Ei nasc 

în grosimea capsulei, sub cartilagiul de încrustare, în epifisele os6se sai 

în țesutul celular sub-sinovial. De aci în mod treptat înainteaă către ar- 

ticulaţie, ridică în mod progresiv sinoviala, o împinge înainte și finesc 

prin a cădea în interiorul articulației, devenid ast- fel corpi străini intra- 

articulari. Artropatiile sifilitice și osteo-artritele tuberculâse ne oferă. ade- 

sea asemenea fenomene, al cărui mecanism fusese deja admis Laânnec 

și . susținută de cei mai mari autori, ca A. Cooper, Bonnet, Ollier, K5- 

g, Volkmann, Poncet, etc. Este adevărat, sa ridicat obiecţiunea forte 

seri6să că, de ce aceste produse ar avea predilecțiune să se dirige către 

articulaţie, iar nu către tegumente? Respunsul nu sa dat în mod clar. 

Singur Richet a emis opiniunea, că secretul ar consta într'o atracțiune 

a acestor corpi, provocată de golul (vidul) ce se află în articulație, aju- 

tat şi de mișcările neîncetate ale membrului. 

O altă categorie de corpi străini sunt aceia proveniți din artritele 

uscate și tabetice, unde iarăși produsele acestor leziuni cad în interio- 

rul articulației. Astădi tendința este a se considera toți aceşti corpi 

străini ca provenind dintr'o artrită uscată, formând chiar semnul pro- 

dromic al afecțiunei 

Dar există un alt grup de corpi stăini, cari nu pot intra în nică 

una din aceste grupe. Acestea ar proveni, după unii, d'a dreptul din 

serâsa articulară. Rațiunea lor constă în exagerarea unui fapt normal,
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în desvoltarea excesivă și osificațiunea ulteridră a nodulilor cartilaginoși, 
cari fac parte integrantă din acesă membrană. 

Kolliker a găsit în adevăr în mijlocul ciucurilor stufoşi ai sinovia- 
lei existența de celule isolate de cartilagiă! Rokitansky a insistat cel 
d întâiit asupra rolului acestor celule cartilagin6se și a susținut că des- 
voltarea lor neobicinuită în grosimea vegetațiunilor arborescente, putea 
să dea nascere la corpi străini articulari. Tot de aceiași opinie era și 
Virchow. După Panas presența acestor capsule de cartilagii în axa. vi- 
losităţilor, era o circumstanță favorabilă pentru a cxplica mai adesea for- 
mațiunea de corpi streini articulari. 

Mai mult, Tourneux și Hartmann merg până a constata natura 
epitelială a învelişului celular al sinovialelor; ei consideră întregul înveliș 
ca format din celule cartilagin6se modificate. 

Dar constatarea acestui fenomen fiind fârte rară, iar de unii chiar 

negată, remâne și acest mod patogenic ca o pură ipotesă, de și de 
alt-fel posedă cele mai multe caractere sciinţifice. 

Simplomele. Nu insistăm asupra morfologiei acestor corpi străini, 
cari pot să aibă un volum şi o formă, trecând ork-ce imaginaţiune. Ei 
pot fi mică, multiplii, sai de un număr considerabil, căci sa găsit până 
la 450 de corpi mobili. 

De regulă volumul e în raport cu numărul. Corpiă străini multipli 
vor fi parcelară forte mici ; cei solitari vor fi mult mai mari. Rostock 
a extras un corp străin articular din genuchii, ce avea un volum mai 
mare de cât rotula. | 

Sediul lor de predilecțiune este articulația genuchiului, apoi a co- 
tului, a șoldului și a um&rului. Cu tâte acestea s'a observat și în arti- 
culația femurului, temporo-maxilară și chiar a degetelor. 

Simptomul caracteristic al acestor corpi străini este că, un individ 
fiind sub influenţa unei mișcări spontanate sait comunicate, de o dată 

e coprins de o criză durerâsă din cele mai violente, care-l pune în im- 
posibilitate de a se mai mișca din loc. Acâstă durere exasperantă pro- 
vine fie din interpunerea corpului mobil între suprafețele articulare și o 

extensiune bruscă a ligamentelor, fie după Richet, din prinderea sino- 

vialei între acest corp şi extremitatea os6să, întocmai ca întrun picior 
«de rac. Une-ori însă durerile sunt mult mai puţin pronunţate, iar alte 

dăți chiar nule, cu t6tă constatarea presenței unui număr considerabil 
de corpi străini. 

Noi credem că acâsta e în legătură cu starea particulară a sino- 
vialei, care, dacă nu e relaxată, nu pste fi prinsă. De asemenea feno- 

menele subiective lipsesc, dacă acești corpi străini se însoțesc de o 
idartrosă, a cărui patogenie alta nu e de cât dinşii.
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Graţie acestor fenomene putem presupune presența unui corp 

străin articular. Vom examina deci cu atențiune interlinia articulației 

bolnave, punctele unde sinoviala e mai accesibilă şi adesea vom des- 
coperi corpul străin, pe care vom căuta a-l prinde între degetele ambe- 

lor mâini, dacă voim să nu ne scape, precum dic Germanii, întocmai 

ca un șorece. 
In ceia-ce privesce natura acestor corpi străini ca fiind de origină 

traumatică ori spontanată, fără structură ori organisată, vom lua în con- 

siderabile antecedentele bolnavului, starea lui presentă și diferite alte cir- 

cumstanţe, păzindu-ne a fi prea afirmativi. 
Tratamentul. Atât cât acești corpi streini fie ei cât de voluminoşi 

sai mobili, nu aduc o compromitere seri6să a tuncțiunei membrului, 

nu trebue să întervenim. 
Un bandaj compresiv saii un aparat ortopedic apropriat pâte aduce 

mari fol6se bolnavului. In casul contrar însă, dacă e vorba a interveni, 

e de preferat a recurge da dreptul la incisiunea antiseptică a articula- 

ției, extragend de o dată corpul străin. 
Şi cu atât mai mult vom avea curagiul pentru acestă operațiune, 

când e sciut că însuși Ambroise Pare e cel întâiu care a practicat-o 

pentru prima Gră cu deplin succes. Tote cele-lalte mijloce constând în 

fixarea acestor corpi străini, daă extragerea lor în doi timpi, după cum 

recomandă Goyrand din Aix, sunt imaginare sai inutile. 

Dar iată procedeul acestui din urmă autor imaginat în 1841: în 

primul timp numit de dislocare, dînsul armat cu un teritorii lung, di- 

viza printr'o incisiune sub-cutanată tote țesuturile ce acoperea corpul 
mobil, preblabil ţinut prin degetele mâinei stângi; prin deschiderea ast- 

fel făcută se expulsa artrofitul din cavitatea articulară. In al doilea timp, 

după 10—20 dile, atunci când credea că sa obținut cicatrisarea des- 

chiderei pe capsulă, tăia tegumentele și extrăgea corpul străin. Dar as- 

tădi, după cum am dis, grație mijl6celor antiseptice, putem recurge d'a 

dreptul Ja artrotomie pentru sustragerea acestor corpi străini, remănend 

ca după circumstanţe să închidem perfect articulaţia, sai să o drenăm. 

Cât privesce tratameniul luxaţiilor cartilagelor semilunare, dacă 

nu reuşim a obține reducerea prin diferitele mișcări imprimate mem- 

brului, după care îl vom fixa printrun aparat inamovibil, nu ne rămâne 

decât iarăși artrotomia, prin care vom executa operațiunea radicală. 

Acesta conține două metâde: aceia a lui Annaudal, care constă 

în a apuca cu degetul sai cu un croșet bont cartilajul luxat, pe care 

îl vom fixa de periostul tuberosităței tibiale corespondente, închidend 

apoi articulaţia şi imobilisând membrul. In casul când cartilajul e rupt
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în mai multe lambouri, vom reconstitui acest cartilagiii, suturând lam- 

bourile dintre dînscle. 

A doua metâdă constă în extirparea totală a cartilagiului luxat. 

Croft a ridicat întregul fibro-cartilaj intern, pe care-l găsise desli- 
pit înainte și la periferie, ne mai ţinând de cât prin inserțiunile pos- 

teridre, 

In asemenea caz condilul femoral se rezămă direct pe cavitatea 

glenoidă tibială., Acesta însă nu trebue să ne îngrijescă, de dre-ce miș- 

cările articulației nu sunt compromise. 

Kocher care a practicat extirparea cartilagelor semilunare pentru 

alteraţiuni patologice, a constatat revenirea mișcărilor articulației. 

Entorsa genuchiului. 

Prin acâsta se înţelege distensiunea forțată a ligamentelor care 

constitue articulația. Acâsta ar fi casul cel mai simplu. In adevăr, alte 

dăți atecţiunea se însoțesce de o rupere parțială a unora din fibrele 

ligamentelor sai chiar și de smulgerea inserțiunilor lor după extremi- 

tățile os6se. De asemenea cu ocasiunea mișcărilor brusce și violente, 

capsula articulară suferă o distensiune mare şi une-ori chiar o deslipire 

în punctul inserțiunei sale. i 

Scim că deosebirea între luxaţie și entorsă constă în aceia că de 

și în ambele casuri avem o pierdere a raporturilor normale ale extre- 

mităților articulare, acestă pierdere însă e permanentă în luxaţie și pro- 

visorie în entorsă. Este permanentă în luxaţie din causă că în momentul 

violentărei articulației, capsula s'a rupt pe o întindere suficientă pentru 

a permite ieşirea osului din cavitatea articulară. | 

Dinsa este provisorie în entorsă prin faptul că aci capsula de și 

întinsă la extrem sai deslipită pe o mare întindere nu oferă însă nici 

un orificii capabil de a permite ieșirea osului în afară. Ast-fel că în 

entorsă de și extremitățile articulare își pierd contactul normal grație 

laxităţei capsulei, dar ele își reiaă posiția anteridră mai tot-d'a-una în 
mod spontanat. 

lată leziunile diverse ce pot însoţi o entorsă: 

|. Întinderea sai ruperea parţială, ori smulgerea ligamentelor ar- 
ticulare. 

II. Distensiunea saă deslipirea parțială a capsulei. 

HI. Violentarea mai mult sai mai puţin pronunțată a însăși sino- 

vialei articulare. 

IV. Înterpunerea între suprafețele articulare de mici lambouri din li- 
gamente sai porțiuni de cartilaj.
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V. Ruperea ligamentelor incrucișate. - 
VI. Ruperea ligamentului adipos din interiorul articulației. 

VII. Sub-luxaţia cartilagelor semi-lunare. In fine 
VIII. Smulgerea inserțiunilor tendinâse din jurul articulației precum 

în special laba găștei, tricepsul etc. 
Ehiologia. O propulsiune bruscă a membrului într'o direcțiune fă- 

cându-l să exagereze o mișcare mai mult de cât permite starea fisiolo- 
gică, dă nascere unei entorse. 

În special pentru entorsa genuchiului mecanismul cel mai simplu 
dat de Bonnet constă într'o mișcare bruscă a gambei pe câpsă fie înă- 
untru sait în afară. Resultatul era distensiunea sat ruperea ligamentului 
opus mișcărei forțate. 

Cu alte cuvinte dacă gamba era cu violență împinsă în afară, li- 
gamentul lateral intern oferea tâte leziunile dându-ne entorsa internă a 
genuchiului și vice-versa, 

O extensiune exagerată s'ar însoți de întinderea sati ruperea liga- 
mentului posterior și a ligamentelor încrucișate, mai rar a celui adipos. 
O flexiune forțată pâte provoca ruperea ligamentului rotulien. 

Entorsa cea mai gravă este când individul cădând își apucă gamba 
cu totul flexată sub câpsă și în rotație înăuntru. 

Segond susţine că în acestă situațiune totul depinde de posiția pe 
care o ia călcâiul și anume: dacă călcâiul menținut flexat sub câpsă, se 
dirijeză în afară de axa femurului, tâte leziunile vor fi la partea internă 
genuchiului, în casul contrariă ele îşi vor avea sediul pe regiunea 

externă, 

In primul cas se constată smulgerea inserțiunei femorale a liga- 
mentului lateral intern, desinserțiunea parțială a unuia din ligamentele 
încrucișate și ruperea ligamentului adipos. 

In casul al II-lea când se produce o entorsă externă, leziunile sunt 
mult mai pronunțate și chiar grave din causă că de-o-dată cu ruperea 
ligamentului lateral extern, se produce și smulgerea unei bandelete o- 
sose de dimensiune variabilă (5—10 m. m. de adâncime) aședată pe 
marginea tuberosităței externe a tibiei, imediat inapoiul tuberculului lui 
Gerdy. Acest autor arată că smulgerea os6să resultă din distensiunea 
externă a unui grup de fibre sidefii și resistente, cari depind de apo- 
nevrosa femorală și formeză partea antero-externă a învelișului fibros 
peri-articular. Aceste fibre se inseră pe tuberculul de inserțiune al muș- 
chiului gambier anterior și înapoia lui pe marginea tuberosităței externe 
a tibiei. 

Din acestă smulgere os6să resultă deschiderea areolelor din țesu- 
tul spongios al tibiei, în nivelul tundului de sac format prin unirea car- 
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tilagiului semi-lunar extern cu sinoviala. Și prin acâstă cale accidentală, 

sângele care irigeză epifisa se revarsă în cavitatea articulară. 

In fine în entorsele grave mai sunt și alte leziuni precum ruperi 
musculare, ruperi de vase, distensiuni de nervi, etc., ete. cari constitue 

tot atâtea complicațiuni unele mai seri6se de cât altele. 

Diagnosticul entorsei se recunâsce prin antecedente, și starea lo- 

cală. Un individ în momentul unei căderi saii călcând în sec e coprins 

de o durere forte violentă ce-l împedică de a mai umbla. 

Une-ori acâstă durere e pasageră sati de puţină intensitate, ast-fel 

că individul nu-şi întrerupe ocupațiunile. Acesta se întîmplă când en- 

torsa se află în gradul cel mai simplu, adică ne fiind însoțită de cât de 

o distensiune a ligamentelor. In acest cas examenul local nu ne arată 

nici-o schimbare în fisionomia articulației și nu constatăm de cât o du- 
rere prin palpaţie pe direcțiune cunoscută a ligamentelor. 

Când însă aceste ligamente se rup în totalitate saă în parte, și 

mai cu s6mă când entorsa genuchiului fiind externă a produs o smul- 

gere a unei părticele os6se, pe lângă durerea inerentă ork-cărei entorse, 

vom constata largi echimose și o tumefacție destul de pronunțată a 
articulației, a cărei cavitate va fi plină de un epanșament sanguin for- 
mând ceia-ce se numesce emartrosă. | 

Caracteristica acestei emartrose este că apare imediat după acci- 

dent, dacă nu chiar în momentul producerei sale. Sângele nu întârzie 
a se coagula dându-ne sensațiunea unor crepitațiuni fine. lar dacă în 
urma violentărei articulației sa produs o iritație a membranei sinoviale, 
atunci după 2—3 dile observăm că genuchiul treptat se măresce de 
volum grație acumulărei de lichid, care constitue idartrosa. 

Une-ori acest lichid e în cantitate destul de mare pentru a ne 
permite perceperea șocului rotulien. Acâsta constă că împrimând o lo- 
vitură bruscă cu degetele pe fața anteridră a rotulei, dînsa isbesce con- 
dilii femurului dând nascere unui sgomot paiticular. 

In fine în casuri mai grave vom constata rupturi de mușchi, luxa- 
țiunea cartilagelor semi-lunare, smulgerea unor porţiuni os6se din epi- 
fisele articulației, care vor forma tot atâtea complicațiuni și pe cari prin 

examen minuțios nu vom întârzia a le recunâsce. 

Trebue însă a sci că stabilirea cu preciziune a părților întinse sai 
rupte din aparatul ligamentos ce produce o entorsă, adesea e fârte grei 
de fixat, atât din causa profunzimei și multiplicităţei mijlâcelor de unire 
a articulației, cât și a durerilor ce provocăm bolnavului în timpul explo- 
rației. Cu tâte acestea constatarea unor mișcări anormale e de mare 
preț în diagnosticarea varietăței de entorsă. In adevăr iată ce dice 
Tillaux : Dacă există mișcări laterale, genuchiul fiind în extensiune, este
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probă că unul din ligamente extern sai intern s'a rupt; dacă linia de extensiune intrece limita normală vom conchide că leziunea ocupă liga- mentul posterior și pâte chiar ligamentele încrucișate. Dacă e posibil să executăm pe suprafețele articulare mișcări de alunecare de dinapoi înainte şi de dinainte înapoi, acâsta va fi o probă de ruperea ligamen- telor încrucișate. 
Când durerile vor fi prea mari, putem cloroformisa bolnavul spre a ne convinge de sediul leziunilor. 
Prognosticul entorselor genuchiului variază putând une-ori fi destul de grav după complicațiile ce vor exista. 
In ori-ce caz trebue să fim reservați cu acâstă afecțiune, recoman- dând bolnavilor un repaos destul de prelungit pentru a asigura repa- rarea leziunilor, dacă voim a preveni recidivele sai isbucnirea unor ar- trite cronice și chiar tuberculâse. 
Tratamentul. Există în popor obiceiul ca în momentul unei entorse Saii scrânteală să se apuce membrul de extremitatea liberă și să-l sgu- due cu violență, în credință că prin acestă manoperă osul se pune 

la loc. - 

Astădi acestă practică empirică e cu totul gonită din sciință mai ales când se efectuâză de &meni ignoranți. In adevăr printr'o mișcare bruscă putem provoca accidente grave, precum complectarea unor ruperi Sai chiar a unor fracturi ce eraă numai în stare de fisuri etc. 
Cu tâte acestea nu putem tăgădui că prin asemenea mișcări co- municate membrului entorsat, de multe ori empiticii obțineaii resultate 

strălucite, 

Causa este că manopera după cum dice Bonnet şi Cooper nu e 
cu totul iraţională, căci se întâmplă ca prin ea să degajăm deplasarea 
unui cartilaj sinovial, ori pișcătura sinovială prinsă între suprafețele articu- lare, precum și aceia a unui lamboă fibros resultat din ruperea sai 
smulgerea ligamentelor, etc., etc. 

E bine înțeles însă că acesta nu constitue un cuvînt de a se per- 
mite celui dintâiă venit plăcerea să se bucură de o intervențiune pe 
care n'o pricepe, plăcere care abia unui medic i se tolereză şi încă 
avend cunoscințe speciale. 

Astădi tratamentul entorselor constitue o luptă între partisanii 
masajiului şi aceia aj imobilităței. Masajiul aplicat din timpuri imemo- 
rabile a fost înviat în Franţa de Bonnet, unde însă nu a găsit mulți 
adepți. 

Metziger din Amsterdam a ridicat la favârea cea mai înaltă reu- 
șind a-l respândi pretutindeni în practica chirurgicală. 

Rațiunea e că prin masaj activându-se circulațiunea periferică se



649 

răsfrânge și în părţile profunde prin care se obține mult mai ușor re- 
pararea țesuturilor lezate. Și mai cu deosebire acest lucru e necesar 
când sunt în joc ligamentele a căror nutrițiune chiar în starea normală 
fiind slabă, cu atât mai puţin se vor hrăni, și deci mai grei se vor re- 
para, dacă membrul va fi supus unei imobilisări prelungite. 

O asemenea imobilisare mai e vătămătâre și prin aceia că aduce 
atrofia mușchilor vecini şi în special a tricepsului, care e agentul esen- 
țial al extensiunei gambei pe copsă. 

In fine prin imobilisare tavorisăm retracția celor-Valte apone- 
vrose și ligamente peri-articulare, care vor pune genuchiul într'o stare 
de anchilosă falșă, contra căreia adesea trebue să luptăm mult timp. 

Noi fără a fi contra acestei teorii preferăm însă un trarament mixt 
Și anume o imobilisare perfectă, asigurată printr'un bandaj de gips în 
formă de gutieră, care nu ne împedică de a practica și masajul pe păr- 
ţile lăsate descoperite. 

Suntem convinși că lăsând membrul cu totul liber, țesuturile di- 
visate nu-și vor putea conserva posiția normală și deci cu tot masajul, 
repararea nu se va putea obţine sait se va efectua în mod viţios. 

De aceia Billroth în tratatul s&ă spunea, că de când trateză 
entorsele prin imobilisare, resultatele obținute aii fost fârte satisfăcătore. 
Şi mai cu deosebire va trebui să recurgem la imobilisare când conco- 

itent se va fi produs şi vre-o fractură, 
Majoritatea autorilor recomandă că în casul unei entorse compli- 

cate de epanșament sanguin, imediat trebue să procedăm la evacuarea 
sa printro puncție antiseptică exploratrice, căci din cele ce am vedut 
la fracturile rotulei acest epanșament are o tendință iresistibilă la coa- 
gulare, lucru care formând nisce adevărați corpi străini articulară, vor 
irita în mod continuă sinoviala și vor fi punctul de plecare al artritelor 
“cronice. 
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CAP. VII. 

Afecţiunile câpsei. 
  

$ IL. Leziunile traumatice ale câpsei. 

Sunt forte frecuente și constitue locul de elecție al epanșamente- 
lor serdse, când contusia e aplicâtă pe fața externă, 

In vol. | am insistat mult asupra acestor colecțiuni ser6se, stu- 
diate de Morel Lavalce, arătând și mecanismul producţiunei lor şi de 
aceia nu mai insistăm, 

Menționăm că une-ori aceste colecţiuni se pot întinde de la ma- 
rele trochanter până Ia genunchii. Pe bătrâni aceste epanșamente supu- 
reză şi pot cauza mârtea prin septicemie, precum s'a întîmplat întrun 
cas citat de Kirmisson. 

Contusiunile câpsei fârte des se însoțesc de revărsâri sanguine. 
Acestea colectându-se în țesutul celular sub-cutanat, sai în grosimea 
meselor musculare, pot cu timpul să irite părțile vecine și să determine 
apariţiune de flegmâne profunde, cară prin mersul lor lent adesea cau- 
seză erori de diagnostic. Un asemenea cas s'a întîmplat în serviciul met 
la un individ slăbănog, care în urma unei contusiuni musculare și-a 
produs un ematom. După dou& luni a venit în Spital cu o tumefacție 
forte mare, ocupând partea mijlocie a c6psei. "Tegumentele fiind nor- 
male, fluctuația manifestă, iar individul slăbit, am conchis la un abces 
osifluent, cu tâte că bolnavul ne-a declarat că cu cât-va timp înainte 
fusese coprins de frisâne! Deschidend acâstă tumoră, am scos o can- 
titate enormă de puroiii cremos şi amestecat cu coaguli sanguini (he- 
matom). Prin explorarea cu degetul am constatat fața internă a abce- 
sului fârte bine limitată, mai mare ca un pumn, și aședată sub planul 
muscular profund, d'asupra femurului. Nu sa găsit absolut cea mai 
mică denudaţie sait leziune os6să. 

O altă varietate de abcese, asupra căreia Tillaux atrage atenţiu-. 
nea, este următorea: reamintesc, dice acest autor, că artera femorală 
profundă dă rămuri cunoscute sub numele de perforante şi cari 
sunt imediat în contact cu linia aspră a femurului. Sub influența unei
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alterațiuni a acestei linii, ca de exemplu o osteită, artera este suscep- 
tibilă să se ulcereze; și dacă se mai adaugă și fenomene inflamatorii, 
lucrul se pâte lua drept abces profund, pe când în realitate e un anevrism. 
Acestă confusiune e cu atât mai ușcră, cu cât semnele patognomonice 
proprii ale anevrismului pot lipsi. Trebue deci să fim preveniți pentru a 
nu avea regrete. 

Cele alte plăgi ale câpsei presintă pericole când ocupă fața in- 
ternă, unde se află artera și vena femorală, precum și fața posteridră, 
unde se află nervul sciatic. 

In afară de plăgile prin armă de foc, baionete, sdrobiri, fracturi 
cominutive, etc., deschiderea arterei femorale se observă în special pe 
măcelari, când în momentul tăierei unei vite, sai a jupuirei de piele 
ori ridicarea de cărnuri, cuțitul scăpând cade pe faţa internă a câpsei. 
larăşi plăgile femorale se observă în casuri de lovituri de boi cu câr- 
nele, saii cădere într'o țepușe. 

Am avut în servicii! un măcelar, care s'a înțepat într'o țepușe de 
la căruță unde se atârna carnea, și al cărui rezultat a fost mai tărdiii 
desvoltarea unui anevrism la partea mijlocie a câpsei, pe care lam tra- 
tat cu succes, făcend legătura sub arcada lui Fallope şi deschiderea 
antiseptică a sacului. 

Simptomele sunt proprii oră-cărei emoragii. Dacă deschiderea va- 
sului nu e complectă, iar paralelismul buzelor plăgei distrus, emoragia 
se pote opri, remâind ca în urmă să apară o emoragie secundară 
prin ramolirea coagulului, sai un anevrism consecutiv prin întinderea 
cicatricei de tensiunea sanguină. 

Trebue însă să scim că, aci ca și la artera axilară, adesea emo- 
ragia e produsă prin una din colaterale, fie femorala profundă, perfo- 
rantă sai circonflexă, aşa că mai 'nainte de a recurge la legătura fe- 
moralei, trebue întâiă să ne asigurăm bine de sorginte. Ajungem la 
acesta, explorând plaga, când vom lega artera. Ast-fel se citeză un cas 
al lui Rose, unde, cu tâtă legătura femoralei sub arcadă, emoragia nu 
înceta, de dre-ce s'a descoperit că dinsa provine din rănirea arterei fe- 
morale profundă. De asemenea Tillaux a făcut legătura femoralei, cre- 
dend că are a face cu un anevrism consecutiv, pe când în realitate era 
vorba de o ulcerație a femoralei profunde, în urma unei osteite a fe- 
murului în dreptul liniei aspre. In casuri desesperate deci, suntem ne- 
voiți a recurge la legătura iliacei externe, precum a făcut Forget, Blan- 
din și David Cheaver, cu tote că resultatul a fost gangrena membrului 

De aceia unii recomandă tamponarea directă, unită cu compre- 
siunea, iar Duplay secțiunea arcadei crurale, pentru a pune o legătură 
d'asupra și sub plaga arterială.
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Deschiderea venci femorale se pâte observa în următârele cir- 
cumstanțe: în plăgile prin instrumentele înțepătâre sai tăiose, în perfo- 
rarea organului prin proectile sai eschile, ca în fracturile cominutive, 
prin aplicarea de paste caustice pe ganglionii inguinali, precum și prin 
secțiunea de însuși chirurgul în timpul extirpărei de tumori în triun- 
ghiul lui Scarpa, etc. 

Plăgile venei temorale, dice Albert, eraii considerate de Hyrtl ca 
cele mai periculdse. Dînsul profesa că rămurile acestei vene erai tot 
atât de distrugătore ca și însăși o decapitare. In adevăr, ori de câte-ori 
se încercase legătura la distanță și în special sub arcadă, a dat lui 
Roux, Dupuytren, Boyer, Chassaignac, etc., tot-d'a-una gangrena mem- 
brului. 

De aceia Gensoul stabilise ca principii legătura femoralei corespon- 
dente, principii ce fu sprijinit și de Langenbeck. Verneuil a arătat 
însă, că între basin și rădăcina câpsei există destule colaterale, spre a 
asigura circulația de întorcere, ast-fel că probabil atât gangrena cât şi 
mortea individilor erai consecinţa lipsei de antisepsie, iar nu a legăturei. 
Cu tâte aceste e mai de preferat, când lucrul e posibil, ca emoragia 
să se oprescă prin compresiune directă, sai legarea vasului în plaşă. 
Ollier a obţinut un succes într'o plagă a venei prin simpla aplicare de 
secțiuni de piele. Se recomandă încă aplicarea unei legături laterale, 
sai aplicarea unei pense, puind în contact buzele plăgei. 

Pentru ce legătura venei femorale se însoțesce de gangrena mem- 
brului? 

Am arătat că grație cercetărilor lui Verneuil există numerâse anas- 
tomose între vena femorală şi acelea ale basinului, și prin urmare lo- 
gica ar fi să nu determinăm gangrena prin legarea venei femorale. Cu 
tote acestea Braun, dice Albert, a adus o lumină fârte mare asupra a- 
cestor fapte. Acest autor a găsit în adevăr între vena femorală Şi ve- 
nele trunchiului multe anastomose. Dar valvulele lor în cea mai mare 
parte din casuri nu eraii invinse de cât printr'o presiune de 180 m.m. 
de mercur. 

Ce se întîmplă când aplicăm o legătură pe vena femorală sub ar- 
cada lui Fallope? S'ar părea la prima vedere că noi mărim presiunea şi 
deci valvulele cu atât mai ușor vor fi învinse; în realitate însă lucrul 
este invers. In adevăr, prin acestă legătură pe canalul principal nouă ne 
trebue o desvoltare de forță mult mai mare ca în starea normală, pen- 
tru ca totă acestă colână sanguină să fie î împinsă prin colaterale. Și de 
Gre-ce acestă forță în majoritatea casurilor lipsesce, valvulele nu vor 
putea fi învinse și deci restabilrrea circulaţiunei periferice cu aceia a 
basinului neputându-se obține, va resulta o stagnare a mesei venbse



654 

sanguine, de unde gangrena umedă a-membrului. Modul acesta de a 
vedea se confirma prin următârele linii date de Braun. După legătura 
venei sub arcada lui Fallope, dice autorul, aceste valvule adesea se o- 
pun la întârcerea sângelui de la gambă către basin. Trebue dar să ne 
așteptăm că, la un dre-care număr de individi, legătura isolată a vene 
să fie urmată de gangrena membrului inferior. La acești individi ar tre- 
bui o presiune enormă în vena femorală, pentru a învinge valvulele 
anastomoselor, dar o asemenea presiune mai că nu există, mat ales la 
individi al căror cord e slab. 

Un fenomen curios, şi care conform celor aci arătate ar părea 
lipsit de logică, este metda lui Gensoul. Acest autor a propus contra 
emoragiilor venei femorale legătura arterei corespondente. Principii care 
a fost urmat și de Langenbeck. Gensoul explică oprirea emoragici prin 
micșorarea presiunei sanguine. In adevă:, artera o dată legată, sângele 
venind mai puţin în membru, emoragia înceta. Dar atunci ar trebui cel 
puțin, conform arătărilor lui Braun, ca membrul să fie coprins de gan- 
grenă, căci presiunea fiind mică, valvulele anastomoselor nu pot fi în- 
vinse, de unde stasă sanguină. Cu tâte acestea practică arată contrariă. 
Noi înșine în trei casuri am legat artera femorală imediat sub arcadă, 
pentru anevrisme, fără cea mai mică iminență de gangrenă a membru- 
lui. Credem deci că prin legătura arterei micşorarea presiuuei în vene 
nu este nici bruscă, grație arterelor colaterale şi anastomotice, pe unde 
sângele arterial încă circulă, și nici masivă, de Gre-ce calibrul venelor 
remâne liber ca și mai înainte. Deosebirea deci este enormă: când le- 
găm vena producem un surmenaj forte mare, căreia trebue să respundă 
cordul pentru a putea lupta cu eficacitate, a răspândi în tâte venele co- 
laterale acea masă mare sanguină, destinată venei fomorale acum în- 
chisă. Și de dre-ce asemenea forță adesea lipsesce, valvulele nu vor 
putea fi forțate, de unde gangrena. 

Anevrismele femorale. Sunt cele mai frecuente după cele po- 
plitee. Sediul de predilecție este mai mult la partea superidră a arterei. 
Acâsta ar proveni, după Follin, din aceia, că în acestă regiune artera 
e mai superficială și pote ușor să fie atinsă de violențele exteridre. 

Forte rar anevrismul ocupă artera femorală profundă; din contra 
mai des este atinsă femorala propriii disă. Aci mai ales observăm 
forma de anevrisme tusiforme multiple. Când tumora ocupă partea su- 
peridră a câpsei în triunghiul lui Scarpa, ia o desvoltare mai mare și o 
formă globulssă. La partea inferidră însă, dînsa devine turtită și chiar în 
bisac, din causa mușchiului cuturier, care o stranguleză. 

Prognosticul e mai puţin grav nu numai că adesea s'a observat 
vindecări spontanate, dar chiar și legătura femoralei sub arcadă dă re-
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sultate bune, grație femoralei profunde, care asigură în mod larg cir 
culațiunea colaterală. 

Și aci tratamentul cel mai radical e deschiderea sai extirparea 
sacului. Anevrismele arterioso venâse, cari se observă une-ori în urma 

diferitelor plăgi, fie tăi6se sai prin armă de foc, se pot ușor vindeca 

prin compresiunea directă, pe care Broca o consideră ca metâdă prin 

excelenţă. 

Pentru mai multe detalii asupra acestos anevrisme trimitem la 

vol. II. 1) 

$ II. Tumorile câpsei. 

Tumorile câpsei divisate în benigne şi maligne oferă caracterele 
generale ale ori-cărei tumori, pe care le-am studiat în Vol. Il. 2) 

Lipomele pot fi sub-cutanate sati sub-aponevrotic. Se observă în 

special pe fața supero-internă a câpsei unde aii tendință a se pedicu- 

lisa luând forma unui clopot. 

După Liicke mixolipâmele se desvoltă mai de preferință pe fața 

posteridră a c6psei şi aii tendința a se viră în adâncime până în sco- 

bitura sciatică. Adesea aceste tumoră a părților moi ating un volum 
considerabil. 

Pitha a extirpat de la faţa posteridră a câpsei o tumoră care se 

întindea de la ischion până ia jumătatea gambei și care căntărea 25 

livre. În țesutul celular și mai ales pe fața internă a câpsei și în triun- 

ghiul lui Scarpa se observă din când în când chiști cu echinococi. 
Inapoi pe nervul sciatic se pot desvolta nevrome. 

Sa observat deja de Velpeau tumori ale nervulul sciatic, ca f- 

brome şi chiar sarcome, cari mai tot-d'a-una se însoțesc de dureri forte 
vii și de tâte fenomenele de iritațiune și compresiune nervâsă. 

Diagnosticul tumorilor câpsei e uşor de şi une-ori fârte delicat. 

In special când lipomul are o consistență prea mâle, s'a putut confunda 

cu chiști idatici. Este adevărat că sediul acestor două afecțiuni e cu 

totul diferit. Lipomul este o afecţiune desvoltată în țesutul grăsos, iar 

chistul idatic mai des în grosimea mușchiului. Cu tâte acestea deose- 
birea clinică une-ori e fârte dificilă, căci ambele aceste tumori sunt mo- 
bile în timpul relaxărei mușchilor, și fixe în timpul contracțiunei lor. 
Ast-tel că dacă lipomul ocupă spaţiul grăsos intermuscular diagnosticul 
diferenţial devine forte greii, dacă nu chiar imposibil, fiind nevoiți a re- 
curge la o puncție exploratrice. 

  

1). Vol. II, pag. 512—518. 

2) Vol. II, pag. 56—162.



656 
7 

Sarcomul presintă două varietăți, al părților moi inclusiv periostul, 
și al osului. Sarcomul părților moi s'a întâlnit une-ori pe fascia lata, 
alte dăți în grosimea mușchilor și chiar pe teaca vaselor femorale. Mai 
de ordinar însă el apare pe suprafața periostului când se numesce saz- 
com periferic, pentru a se deosebi de sarcomul central când se des- 
voltă în însăși substanța os6să. 

Se pâte observa pe ori-ce punct al femurului, dar de sigur casul 
cel mai grav e când apare pe terțul superior. Sarcomul central aduce 
o deformațiune colosală a membrului transformându-l întrun adeverat 
picior de şuncă, și fiind cu desăvârșire fix. Sarcomul părților moi și 
cel periostic oferă î în general o mobilitate, dacă nu absolută cel puţin 
relativă. Mai avem încă posibilitatea desvoitărei de enchondrâme, cari 
ca și sarcâmele pot avea punctul de plecare în părțile moi sa os6se. 

Tratamentul. In casuri de secţiune a nervului sciatic prin diferite 
plăşi nu vom ezita a practica. imediat sutura după regulele stabilite în 
Vol. II. Contra celor-lalte atecțiuni ne vom conduce după circumstanţe, 
extirpând pe unele și abținându-ne în fața altora, dacă amputaţia mem- 
brului nu e posibilă sai cel puțin desarticulațiunea sa. 

Tumorile regiunei inguinale. 

Tumorile cele mai principale sunt representate prin adenite vene- 
rice numite bubâne ; pleiada ganglionară consecința unei infecțiuni sifi- 
litice şi adenitele scrofulo-tubercul6se. 

Asupra tutulor acestor afecțiuni însă am insistat destul de pe larg 
în Vol. II 1) și deci nu avem nimic de adăugat. Dar chiar și pentru 
tumorile ce se observă mai rar încă sunt descrise în Vol. II, afară de 
acelea ceri nu sunt proprii acestei regiuni, ci apar prin invasiune, origina 
lor fiind mult mai depărtată. De aceia ne vom mărgini a reaminti nu- 
mai în câte-va linii diferitele tumori ale acestei regiuni precum și di- 
visiunea lor. Ast-fel : 

In prima linie avem //pâmele cari pot fi sub-cutanate sati sub- 
aponevrotice. Vom reaminti lipâmele desvoltate asupra unui sac erniar- 
provenite în urma aplicărei prelungite a unui bandaj r&ă făcut. 

Varicile limfatice ca şi a venci safene le-am arătat deja. Avem în 
fine tumori os6se în special osfeo-sarcome „Și condrâme provenite fie 
din femur saii din basin, cari pot face proeminență în acestă regiune. 

In resumat vom face diagnosticul între tumorile gazose represen- 
tate prin ernii; între tumorile lichide pulsatile și reductibile, în care 

1) Vol. II, pag. 268—297.
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intră anevrismele ; între tumorile lichide seductibile dar nepulsatile, ca 
abcesele reci şi abcesele psoasului iliac, precum şi varicele și adeno- 
limfocilele, și în fine între tumorile moi ca adenite, sarcâme, epite- 
lime, ctc. 

Mai avem încă tumori lichide, cari nu sunt nici reductibile nici 
pulsatile, ca abcesele reci desvoltate în țesutul celular sub-cutanat, în 
ganglioni etc. 

Igromele şi chistii idatici intră tot în acestă categorie. 
După acesta vom căuta a stabili conexiunea ce aceste tumori at 

cu vasele femorale, precum și cu truuchiurile nervose. 
Cât privesce tratameutul, extirparea tumorilor oferă dificultăți forte 

mari, dacă ne gândim la presenţa, arterei și venei femorale. 
Aceste vase având conexiuni intime cu tumora suntem adese siliți 

a tace o adevărată disecțiune. La cea mai mică neglijență putem comite 
crima cea mai mare, emoragia fiind adesea repede mortală. 

Anevrismele inguinale şi iliace. 

Ele se împart după Follin în două categorii: unele cari își ai se- 
diul în regiunea inguinală, recunoscând ca punct de plecare anevrismul 
desvoltat la origina arterei femorale sai iliace externe, iar altele cari își 
aii sediul chiar în fosa iliacă, provenind din dilatarea arterei iliace pri- 
mitive. 

Diagnosticul e fârte grei de stabilit în ceia-ce privesce proveni- 
ența, când e vorba a stabili, dacă un anevrism inguinal provine din fe- 
morală saii iliaca externă. 

Ca etiologie, pe lângă causele generale avem traumatismele și 
profesiunile laboridse, cari cer eforturi mari musculare. 

Intrun cas s'a observat un anevrism inguinal în urma unei contu- 
siuni a arterei de capul femurului luxat. Se mai atribue încă, în special 
de Malgaigne drept causă a acestor anevrisme, presența de abcese şi 
adenite. 

Aceste anevrisme aă un mers repede şi se însoțesc de dureri 
forte vii. 

Când dînsele ocupă partea superiGră a femoralei, tumora trimite 
o prejungire în jos pe câpsă și alta în sus spre fosa iliacă. Ligamentul 
lui Fallope o stranguleză şi-i dă o formă bilobată. Când anevrismul în- 
cepe prin iliaca externă sau primitivă, atunci tumora ia o desvoltare 
considerabilă putând umplea tâtă cavitatea abdominală. 

Câte-odată însă diagnosticul e Clar, dar adesea s'aă confundat aceste 
anevrisme cu sarcâmele; iar alte dăți cu bubâne sai erni. 

Dr. L. Kiriac, Patologie chirargicală, 42
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Prognosticul este excesiv de grav mai ales în anevrismele iliace, 

unde suntem nevoiți a recurge la legătura aortei. Cu atât mai mult 
prognosticul e grav în casul de anevrisme arterioso-venâse, cari de 
alt-tel sunt forte rari. 

$ III. Afecţiunile inflamatorii ale articulației coxo-femorale. 

Printre tote inflamaţiile fie acute sait cronice ale acestei articulații, 
artrita imberculosă este mai presus de tâte. Dinsa presintă un interes 
capital, atât din punctul de vedere al patogeniei ȘI discuțiunilor sciinţi- 
fice la cari a dat nascere, cât și din consecințele practice. 

De aceia restul celor-lalte bâle inflamatorii rămâind pe o treptă 
mult mai inferidră, nu se obicinuesce a se face capitole aparte pentru 
fie-care, ci cu ocasia diagnosticului diferențial se menţioneză și ele, dân- 
du-li-se punctele cele mai principale, constituind în același timp și ba- 
sele bâlei însă-și. 

Bâla ce. voim a descri este cunoscută sub numele de coxalaie ; 
cuvînt, care în el însuși nu însemneză de cât durere în şold. De sigur 
acestă expresiune numai corespunde absolut întru nimic cu cunoscin- 
țele ce avem asupra naturei acestei bâle. Cu tote acestea, pentru respectul 
și admirațiunea ce datorim spiritului de observaţie al vechilor autori, 
cuvintul coxalgie trebue conservat și perpetuat, căci dinsul ne exprimă 
durerea, care constitue stâlpul cel mai puternic pe care se rezămă bâla. 

In adevăr, putem susține că o coxalgie fără durere nu se admite 
şi nici că se pste închipui alt-fel. Mai există încă un -alt nume vechii 
prin care se represintă acestă bâlă, numit cozxar-trocace ce exprimă eti- 
mologicesce articulația rea a șoldului. Nici contra acestui nume nu avem 
nimic de dis, căci prin nimic nu sar fi putut exprima mai bine difor- 
mitățile și atitudinele vicidse ale articulației în ultima peri6dă a bâlei 
de cât prin acest cuvent, lucru de care ne vom convinge când vom 
studia luxaţiile patologice. Dar tocmai pentru faptul că cuvintul coxar- 
trocace exprimă ultima peri6dă a bâlei, iar nu simptomul iniţial prin 
care să ni se atragă atențiunea, precum este coxalgia, de aceia acestă 
din urmă expresiune a fost şi va rămâne neștersă din cadrul nosologic. 

Prin cozalgie întelegem astăqdă nimic alt-ceva, de cât o artrită tu- 
berculisă a articulației cozxo-femorale. 

Din cele deja arătate în Vol. II tratând despre tuberculosă în ge- 
nere, lesne ne putem explica pentru-ce acestă bâlă este proprie etăței 
copilăriei. Aci găsim în adevăr, pe de o parte o supra-activitate de nu- 
triţiune a sistemului osos, iar pe de alta o periddă din cea mai turbu- 
lentă a vieței; deci doi factori, cari asigură în gradul cel mai mare
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-desvoltarea bacilului tuberculosei. De aceia statisticele și clinica au a- 
rătat că coxalgia este apanajul copiilor între 3 și 12 ani, adică în pe- 
ridda când ei alergă mai mult și cresc mai repede. Mai jos ca trei ani: 
casurile sunt forte rari ; iar casurile de coxalgie desvoltate chiar în timpul 
vieţei intra-uterine sunt contestate. Frecuența coxalgiei se micşoreză de 
la 12—15 ani, devine rară la adult și cu totul excepţională la bătrânt.. 

Este adevărat că pentru desvoltarea acestei afecțiuni se cere ne- 
apărat o predisposițiune diatesică a individului. Dar iarăși causele de- 
terminante jâcă un rol forte important, căci fără acestea bâla fârte rar 
ar putea surveni în mod spontanat. 

Ca pentru :6te casurile de desvoltarea tuberculosei, traumatismul 
Și aci e pus în prima linie. E cu totul de prisos a mai cita discuţiu- 
nile pro și contra traumatismelor, de dre-ce experiențele moderne fă- 
cute de Max Schuller, despre cari în mai multe rînduri am vorbit, sunt 
în afară de ori-ce iudoială. (Vedi tumora albă a genuchiului). Și chiar 
în casuri când o traumă directă nu se pâte constata, totuși coxalgia 
încă e datorită acestui agent, însă lucrând în mod lent şi continuă. Deja 
simpla greutate a corpului, care apasă pe articulația coxo-femorală, este 
suficientă a ne explica contusiunile lente, produse în timpul mersului. 
Și dacă la acesta mai adăogăm diferitele greutăți ce un individ sărac 
este nevoit a purta în spinare pentru căştigarea existenței, ar mai r&- 
mânea Gre vre-o îndoială despre acțiunea directă a greutăței corpului 
în producerea coxalgici? Și nu este acesta causa pentru care tubercu- - 
losa coxo-femorală este de cinci ori mai frecuentă de cât aceia a mem- 
brului superior? Dar observaţiunea clinică precum și statisticele ati pro- 
bat ca juste vederile “lui Mayolin. Acest autor cel dintâi a arătat, că 
acestă artrită tubercul6să se observă în special pe copii săraci, r&ă hră- 
niți, r&u aerați, supuși la intemperii, la traumatisme, la purtări de greu- 
tăți, etc., pe când copii bogaţilor, crescuţi în condițiuni cu totul opuse 
și feriți de asprimele vieței, sunt mult mai scutiți. Și dacă dinșii devin 
coxalgici, acesta numai graţie unei vicieri profunde a organismului de 
diastasă tuberculosă, pe când săracul de şi nu are în sine de cât o fârte 
mică dosă de intoxicație, îi provâcă însă manifestarea la exterior numai 
prin prâsta hrană şi r&ul traiiă. 

Anatomia patologică. Credem de prisos a insista asupra diferitelor 
forme de tuberculosă os6să ce putem întâlni în coxalgie, de dre-ce și 
aci vom găsi aceleași tipuri clasice, ce pe larg am descris în tumora 
albă a genunchiului.. Ne vom ocupa deci numai de unele puncte mai 
principale. 

Discuţiuni forte mari aii existat, pentru a se sci dacă tuberculosa 
începe primitiv prin sinoviala articulației sati prin schelet. In afară însă
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de aceste două feluri de varietăți, Holmes înclina a susține că afecțiu- 

nea începe prin ligamentul rotund, pe care La găsit într'o stare de ero- 

siune. Barwell însă obiecteză, că toți aceia cari apără acestă teorie, de 

şi se baseză pe o funcţiune fisiologică, totuși sunt în erre, de Gre-ce 

examenul lor nu e complect, căci mărginindu-se în a constata numai 
leziunile ligamentului rotund, mai toţi din ei neglijeză de a face sec- 

țiunea 6selor. In adevăr capul femurului până la etatea de 18 ani își 

trage elementele sale de nutrițiune dintr'o arteră ce-i vine prin interme- 

diul ligamentului rotund; dar necrosarea acestui ligament nu implică 

mârtea celui dintâi, de dre-ce dinsul este efectul iar nu causa. Şi iată 

cum se petrec lucrurile: Când epifisa sai capul femurului se inflameză, 

de sigur artera se dilată, de unde o iperemie, o presiune, și deci o ra- 

molire inflamatorie, o alterațiune profundă a ligamentului, ce va pro- 

duce erosiunea sai necrosa sa. Dar precum ramolirea sai deslipirea li- 

gamentelor încrucișate ale genunchiului sait a tendonului biceps în umăr, 

nu pot fi consideraţi ca factori iniţiali ai tuberculosei acestor articulații, 
tot ast-fei şi distrugerea ligamentului rotund nu este causa coxalgici. 

Şi drept probă avem că Barwell facând autopsia unui copil de 5 ani, 

mort după 6 s&ptămâni de la apariţiunea primelor simptome de coxal- 

gie, a găsit pe fața inferidră a capului și a gâtului femoral o enormă 

excavațiune plină cu puroiii, ce se deschisese în articulație. Aceleaşi 

fapte ai fost constatate și de Lannelongue, care în mai multe casură 

de. coxalgii recente a găsit caverne pline de puroiii în capul femurului, 

pe când articulația şi ligamentul rotund păreaii forte puţin atinse. De 

aceia majoritatea autorilor admit astădi că coxalgia mai tot-d'a-una în- 

cepe prin părțile os6se. 

Ră&mâne însă chestiunea, care din 6se este mai întâiu atins ? femurul 

saă cavitatea cotiloidă ? Cei mai mulți autori susțin că femurul, din causă 

că în el travaliul de osificaţiune este mult mai activ ca în cavitatea co- 

tiloidă. 

Sunt alți autori însă, între cari și Volkmann, cari susțin o fre- 

cuență mai mare din partea cavităței cotiloide, basându-se pe nisce sta- 

tistică forte elocuente. Noi însă admitem opinia lui Ollier, care susține 

că tuberculosa acetabulară pare mai frecuentă, din causa gravităței sale 

mai mari și deci a intervențiunilor mai frecuente; pe când tuberculosa 

capului femurului având o revoluție mai lentă, intervențiile fiind mai 

rari, de aceia dinsa pare mai puţin frecuentă. 

Dar ori-cum ar fi, anatomia patologică ca și cercetările clinice ai 

demonstrat că sunt casuri unde coxalgia începe prin femur şi rămâne 

localisată în acest os, precum de asemenea sunt altele, unde procesul 

morbid apare în mod primitiv și manitest prin cavitatea cotiloidă. Deja
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un vechiu autor Blasius observase acest lucru și stabilise chiar o divi- 

ziune fârte logică, adică o cozaleie femorală şi o coxalgie pelotenă. 

In fine, ca origină os6să în coxalgie intră și marele trochanter, însă 

într'o prorțiune mult mai mică. 
Cercetările macroscopice şi chiar microscopice, dar mai ales ob- 

servațiunile clinice arată că în coxalgie, tuberculosa în majoritatea ca- 

surilor începe prin capul femurului. Deci epifisita este forma cea mai 

comună a acestei afecţiuni. Dinsa se manifestă forte repede prin simp- 

tome articulare, de dre-ce membrana sinovială a articulației acopere ca- 

pul femurului inclusiv linia sa epifisară. 

De. aceia, dacă de multe ori focarele tuberculse ai o evoluțiune 

lentă, une-ori însă procesul mergând repede sai chiar focarul cronic 

deschidându-se subit, întrega articulaţie la un moment dat e pe ne- 

așteptate copleșită, dându-ne nisce fenomene proprii unei artrite supra 

acute. Acesta ne face une-ori a crede că dinsa e prima manifestațiune 

morbidă, pe când în realitate, focare tubercul6se fârte vechi existait deja 

în grosimea osului. 

Incă odată repetăm, fenomenele acestea se explică numai grație 

extensiunei sinovialei articulare pe d'asupra capului femuruiui, până la 

linia epifisară. 

Dar fie că focarul iniţial se desvoltă pe femur sati pe basin, ar- 
ticulaţia tot-d'a-una sfișesce să fie copleșită în totalitatea sa. Pe cât însă 
e ușor de înțeles ca un focar al cavităței cotiloide să înfluențeze ime- 

diat articulaţia, pe atât e necesar de dre-cari explicațiuni, pentru a în- 

țelege cum un focar desvoltat în capul femoral sai la supratața sa, pste 

să iniecteze articulația. In adevăr, la umăr tuberculosa os6să provine 

forte rar dintrun focar umeral, dar e mult mai frecuent a constata ab- 

cese reci peri-articulare, datorite unei caverne os6se. 

Diferenţa ce există între aceste două articulațiuni se explică ime- 

diat, când considerăm disposițiunea capsulei articulare. La umăr capul 

singur este în contact cu cavitatea glenoidă; la femur din contra capul 

osului este cu totul băgat în interiorul articulațiunei os6se, în spațiul 

circumscris de burulete. Mai mult de cât atât, gâtul femoral în totali- 

tatea lui, cel puţin înainte, este coprins în cavitatea articulară, pentru 

că inserțiunile cele mai externe ale capsulei se fac pe linia intertro- 

chanterienă. 
La extremitatea superidră a umerului, un focar tuberculos are 

multă șansă a se deschide în afară de articulație; pe când un focar 

osos al extremităței superidre a femurului nu se deschide de cât ex- 

cepţienal în afară de articulaţie; el se sparge în cavitatea articulară o-
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s6să saii capsulară, și dacă natura sa este infecţi6să, finesce a provoca 
distrucțiunea totală a articulației. 

Când e vorba de o articulațiune superficială, ca aceia a genuchiu- 
lui, e ușor a spune de la început dacă procesul tuberculos se însoțesce 
de o colecțiune lichidă abondentă (idartrosa tuberculssă a lui Kânig); 
sai dacă acest proces a modificat numai structura sinovialei (proces 
fongos). La câpsă însă acestă deosebire este mult mai dificilă, pentru 
că articulațiunea este aședată mult mai profund. Cu tâte acestea leziu- 
nea articulară pâte să fie diagnosticată de timpurii. In adevăr, pe când 
la genunchii este forma exteriră a articulației care ne permite să dia- 
gnosticăm leziunea de care dinsa e coprinsă, la câpsa sunt tulburările 
funcţionale, cari ne conduc a recunâsce leziunile. 

Intregul acest studii clinic, dice Albert, este datorit marelui geniti 
de observaţiune a lui Bonnet. 

In casurile comune mersul afecţiunei e lent; procesul tubercolosei 
înainteză treptat, mergând de la adâncime la superficie. In timpul acesta 
cartilajul articular se distruge, țesutul osos se ramolesce, putând chiar 
să dispară în punctele expuse neîncetatelor presiuni. De aci o defor- 
mație și micșorare de volum a capului femurului, numită de Volkmann 
decubi! ulceros, iar de Lannelongue icerafie comprestvă, 

Ne r&măne acum a arăta dacă coxalgia pâte începe primitiv prin 
alterațiunea membranei sinoviale a articulației. 

De sigur lucrul e posibil și chiar se confirmă prin observaţiunile 
clinice, dar acesta e mai rar. Dar și când există, dinsa constitue forma 
cea mai benignă, putendu-se vindeca prin repaos şi extensiune conti- 
nuă, dacă lucrul e luat în pripă. 

În casul contrariă, de unde sinoviala la început e simplu conges- 
tionată și roșietică, mai târdiă își perde aspectul lucitor. Apoi mici gra- 
nulații se desvoltă la suprafața sa, cari degenerând în fongosități, umple 
întrega cavitate articulară. Procesul supurativ apare, iar cu dînsul o ade- 
vărată piartrosă. Capsula fibrâsă se copleșesce și ea la rîndul săi, ra- 
molindu-se și infiltrendu-se de fongosități. Resultatul final va fi abcese 
și fusee purulente multiple, manifestându-se la exterior prin numerâse 
traecte fistulâse, ce înconjâră articulația, mergând une-ori în regiuni 
mult mai depărtate de sediul primitiv al r&ului. 

Simptomele. Pentru înlesnirea studiului vom descrie trei peri6de 
în coxalgie: perzoda de îndoială, de confirmare şi de distrucție. 

[). Perioda de îndoială coprinde următârele semne: 
a) Durerea. Acesta ni se presintă sub diferite forme: spontanată 

șz provocată. Durerea fie pur spontanată, sai viind în urma oboselelor 
sati unor sforțuri Gre-cari, dinsa pâte fi diuznă sai şi chiar matinală.
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O varietate de durere, care e patognomonică, e ţipătul nocturn. 
Dinsul se observă mai ales la copi, cari în miezul nopţii de o dată se 
scdlă într'un țipat îngrozitor. Explicaţia s'a dat, că mușchii nu mai sunt 
contractați ca în timpul dilei, spre a ţine într'o posițiune fixă extremi- 
tăţile osâse de a nu se atinge. Deci în momentul unei mişcări în somn 
Ssele se frec, dând acele dureri teribile, formând după Cazin semnul 
prodromic al abcesului osos. La adulți țipătul este înlocuit prin sgudui- 
tura membrului, care iarăși deșteptă pe bolnav. 

De o intensitate variabilă, durerea, căte-odată devine violentă, căci 
pe lângă întreruperea mersului, provâcă nisce adevărate țipete din par- 
tea bolnavului, puindu-l în imposibilitate a face cea mai mică mișcare. 

Alte -dăți însă durerea e fârte puţin pronunțată, iar une-oră — de 
și excepțional — pâte chiar lipsi cu desăvârşire. In adevăr, se v&d din 
când în când persâne cu leziuni înaintate de coxalgie, cu abcese, tra- 
iecte fistulose, etc., şi totuși fără să fi avut nici o durere. In fine, unii 
suferă numai la început, iar mai târdii de loc. Regula însă este că în 
coxalgie durerea să fie forte mare. După 1. L. Petit durere provine din 
întinderea ligamentului rotund. După Velpeau din întinderea capsulei și 
mai ales a părțci sale posteridre, iar după Lannelongue din compresiu- 
nea sati iritarea numerâselor raimificațiuni nervâse ale sinovialei, a capsulei 
și a ligamentelor. Când însă bâla începe prin leziuni, atunci nu mai e 
trebuință de nici o teorie, căci durerea se va descoperi acolo și va fi 
în legătură cu sediul leziune, adică în centrul articulațiti, în jurul ace- 
steia, sai în basin, după cum procesul tuberculos va ocupa capul fe- 
morai, trochanterul, cavitatea cotiloidă sai regiunile pericotiloidiene etc. 
Dar partea principală a chestiunei nu este acesta, unde explicaţia se 
pote găsi ușor. Principalul este atunci când durerea nu se manifestă în 
locul bolnav ci mult mai departe — în genunchii. 

Fenomenul acesta de durere în genunchi, formând semnul pato- 
gnomonic în casuri de coxalgie, a dat nascere la mai multe teorii pen- 
tru explicarea sa. Dintre acestea, mai principale sun trei: Zzoria nervâsă, 
Zeoria de leziuni în canalul medular şi teoria de simpatie. 

Teoria neroâsă sa a lui Cruveilhier se explică prin iritațiunea 
produsă asupra filetelor nervâse a sciaticului, cruralului și obturatorului 
ce aii conexiuni atât cu articulația coxo-femorală cât şi cu a genuchiu- 
lui. Se susţine în special că factorul principal este obturatorul, care 
trimițând o ramură până la genuchiii, anastomosându-se cu nervul safen 
intern, produce durerea clasică în genuchi ori de căte oră va fi iritat, 
Este deci vorba de o simplă durere nevralgică la distanța, analâgă cu 
tâte durerile ce am studiat la leziunile nervâse îa vol. II. Dar acestă 
nevralgie se pâte transforma într'o adevărată nevrită descendentă.



Teoria leziunelor medulare iarăși e bazată pe fapte positive. Dinsa 
aparține lui Richet. Fârte adesea, se constată în coxalgie nu numai o 
o inflamație întinsă a întregului canal medular al femurului, dar s'a 
găsit chiar granulații tuberculdse în măduva osului. In şese casuri de 
tumoră albă a genuchiului, că am constatat aceste leziuni în femur. De 
sigur şi în coxalgie acelaș lucru se petrece, precum de alt-fel a arătat 
şi Lannelongue. Nimic dar mai ușor pentru a explica durerea în genuchi, 
de cât prin aceste leziuni ale măduvei osului femoral. 

Teoria de simpatie sat a lui Brodie este de sigur mai greii de 
susținut. Dar calculele vesicale nu se diagnosticâză adesea prin dure- 

„rile simţite la extremitatea penisului adică în gland? Calculele nefretice, 
nu ai ca semn patognomonic retracția și durerile violenie în testicul? 
Durerile în umer nu prezic ele o afecţiune a ficatului? Dar orchita în 
urma unei parotidite, nu e cea mai mare probă de simpatie în aceste 
dou& organe? Richard Barwell a arătat că în trei casuri de luxațiă, oră 
de câte ori apăsa pe capul femurului luzat, de atâtea ori producea o 
durere manifestă în genuchi. Dinsul adaogă că aceste dureri os6se sim- 
patice sunt tot-d'a-una centriiuge, adică că ele nu sunt nici-o-dată mai 
apropiate de trunchii ca punctul bolnav, ci tot-d'a-una mai depărtate. 
Ast-fel, când extremitatea superidră a osului e afectată, atunci simpatia 
extremităţei inferiâre e mai mare, de cât în casul când diafisa osului 
ar fl bolnavă. De aci durerea coxalgică în genuchi, de aci durerea la 
gâtul piciorului în tumora albă a genuchiului, dacă bine înțeles tubercu- 
losa se desvoltă primitiv în platoul tibial. 

Noi credem că fiecare din aceste “teorii își găsesce aplicațiunea 
în anumite casuri. Un singur lucru însă trebue să observăm că acestă 
gonalgie nu intră în categoria simpatiilor, de re-ce dinsa e forte 
superficial situată și cresce în intensitate, dacă bolnavul privesce la exa- 
menul chirurgului. Ar fi vorba deci, mai mult de o iperestesie cutanată 
de cât de o leziune os6să ori nevritică. 

Credem interesant a menționa nu atât o teorie cât o simplă opi- 
niune, tot atât de originală și amusantă. Dinsa aparţine lui Fick. Acesta 
susține că în realitate durerea tot-d'a-una se află în articulația coxo- 
femorală și că dacă bolnavul spune că o simte în genuchiă, acesta pre- 
vine dintro erdre de sedii. In adevăr dice autorul, dacă întrebăm pe 
ori-ce om prin mijlocul căror mișcări el umblă, toți vor spune că prin 
acelea ale genuchiului. Este deci natural că boinavul influențat de acest 
lucru va crede că durerea o simte în genuchiă, când dinsa în realitate 
e în șold. 

Mai există încă o opiniune că durerile din genuchiă ar proveni
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dintr'o contracțiune spasmodică a lungului adductor, care tot-d'a-una e 

dureros la inserțiunea sa superidră. 

Din cele arătate vedem, că durerea de și constitue un semn torte 

preţios în coxalgie, este însă forte înșelător, manifestându-se în regiuni 

cu totul streine de cele bolnave. 

Este deci de o impoitanță colosală a determina sediul săi just, 

căci de aci depinde vindecarea sai compromiterea bolnavului. 

Vom examina deci cu cea mai mare scrupulositate tâte punctele 

articulației genuchiului, pentru a ne convinge dacă în adevăr durerea 

simțită în acestă regiune este saii nu adevărată ori falșă. In casul con- 

trarii vom procede la examenul articulației coxo-femorale, pentru a sta- 

bili adevăratul sediii al bâlei. La acest lucru vom ajunge prin explora- 

ţia directă și indirectă sai la distanță a articulației. 

Putem ajunge la explorarea directă palpând și presând adînc la 

baza triunghiului lui Scarpa. Lannelongue însă dă un mijloc mai practic. 

EI recomandă să flexăm copsa pe basin și să imprimăm o mișcare de 

adducție și rotaţie înăuntru, Atunci extremitatea superisră şi chiar capul 
femurului devine proeminent la partea posteridră a articulației sub mușchii 
fesieri. Apăsând în acest loc putem determina durerea, dacă capul temu- 
rului va fi bolnav. 

Dar tâte punctele din jurul articulației trebuesc cu minuțiositate 

şi în mod metodic explorate, precum îndoitura vintrelor (le pli de Paine) 
partea internă și superiGră a câpsei, regiunea iliacă, fesieră, pubisul, 

marele trochanter, etc. De obiceiii în atară de vasele femorale presiunea 
devine nai durerâsă (Gangolphe). 

Explorarea la distanțe se face presând pe marile trochanter, saă 

dând o lovitură bruscă pe călcâi. Dar acestultim semn nu e sigur mai 
ales dacă tuberculosa e stabilită în centrul capului femoral. Tot în pe- 

rioda întâi avem încă un semn și anume șc/iopătura. Acesta une-ori e 

manifestă, iar alte dăți se traduce prin o inegalitate în ritmul mersului, 

adică că piciorul bolnav nu se sprijină cu putere pe sol. O ureche exer- 

sată pote forte bine aprecia acest lucru puind pe bolnav să umble. 

Acâsta formeză ceia-ce Marjolin a numit seppz4/ giambașului. 

Expresiunea nu este rea, căci şi chirurgul recunâsce integritatea 

articulației după lovitura piciorului, întocmai precum fac și gembașii când 

aleg caii. 

Este sciut că în coxalgi€ mai ales cea os6să avem atrofia muscu- 

lară în triceps și fesieri. Când nu e manifestă, Lannelongue recurge la 

un artificii puind pe bolnav a sta în picidre. Repede se observă o u- 

Ș6ră tremurătură și sguduitură în partea bolnavă, după care individul 

se sprijină pe membrul sănătos, Acesta e senzau/ de probă.
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În acelaș timp cu atrofia, apare contractura adductorilor, de unde 

dificultatea de a pune membrul în abducție. 

Impăstarea gangli6nelor inguinali și iliaci se observă forte des și 
formeză chiar cel mai inițial semn a! coxalgiei chiar când cete-lalte 
lipsesc. 

Perioda a Il-a conţine următârele semne : 

]). Afindinea fixă a membrului. Este cu desăvârşire rar ca o coxal- 

gie să nu producă nisce atitudini anormale ale membrului. Nu există în 

adevăr de cât un singur cas citat .de Bonnet şi un altul de Kirmisson 

unde coxalgia s'a terminat printro anchilosă dreptă fără nici-o inter- 

vențiune. Acâsta s'ar petrece la individi cari umblă continuu; și pro- 

babil numai în casuri când tuberculosa este în centrul osului. 

Tot-da-una deci atitudinile vici6se ale membrului formâză caracte- 

ristica coxalgici. 

Aceste atitudini sunt de trei feluri pe cari le numim: afi/udine 

pasageră, durabilă şi permanentă sati definitivă. 

Atiludinea pasageră e representată prin flexiunea câpsei pe basin, 
însoțită de abducţie și rotaţie în afară. 

Acesta se observă inevitabil în peri6da inițială a coxalgiei şi este 

determinată prin aceia că numai în acestă posiţiune sinoviala articulară 
presintă cea mai mare lărgime. De alt-fel experiențele lui Bonnet ai 
arătat că ori-care ar fi situația membrului, dacă facem o injecțiune. în 
cavitatea articulară; dinsul se pune tot-d'a-una în posițiunea sus indi- 
cată, adică în abducţie și rotaţie în afară. - 

Prin urmare bolnavul în scopul de a micșora durerile își așeză 
membrul în mod instinctiv în acestă posițiune, căci numai ast-fel tote 
țesuturile articulare împreună cu sinoviala sunt mai relaxate. Dar o a- 
semenea atitudine este forte defavorabilă mersului. Atunci intervine o 
mișcare de basculă a articulațiunei sacro-lombare din partea bolnavă, în 
urma căreia basinul este înclinat, iar spina iliacă antero-superidră îm- 
pinsă înainte și in jos. In același timp regiunea lombară formeză o sco- 
bitură numită cambrură, asemănându-se cu o șea de călărie. Acestă 
cambrură se manifestă atât privind bolnavul de profil, cât mai ales cul- 
cându-l pe un plan orizontal, când cu ușurință putem introduce mână 
sub acestă excavațiune. Dar mai mult, pentru menținerea echilibrului, 
basinul fiind prea aplicat în partea bolnavă, colâna lombară suferă o 
mișcare de torsiune provocând o scoliosă a cărui convexitate privesce 
către coxalgie. Acâstă atitudine însă e fârte incomodă chiar pentru șe- 
derea în pat. De aceia dinsa nu dureză mult şi se transformă într'o. 
alta cu totul inversă, adică membrul se apropie de linia mediană pu- 
indu-se în adducție și rotaţie în năuntru. Dar atunci și fenomenele din



partea basinului şi a regiunei lombare sunt inverse ca în casul precedent. 
Vom avea deci o ridicare a basinului cu împingerea înainte şi în sus 
a spinei iliace antero-superidre, iar în regiunea lombară iarăși o scolioză 
însă cu convexitatea spre partea bolnavă; cambrura rămâne aceiași. 

Causa acestei atitudini ar fi provocată după unii prin faptul că 
bolnavul culcându-se pe partea sănătâsă, membrul opus va cădea prin 
propria lui greutate, puindu-se ast-fel în adducţie. Alţii atribue lucrul la 
relaxarea ligamentelor articulare etc. Explicaţiunea însă cea mai pro- 
babilă este că în coxalgie muşchii extensori, adică tricepsul și fesierii, 
se atrofiază fârte de timpuriii; atunci adductorit rămâind aprope singuri 
în acțiune trag cu înlesnire membrul către denșii puindu-l ast-fel în ad- 
ducție. 

Dar ori-care ar fi causa, fenomenul e constant și în urma sa ni 
se oferă în clinică două lucruri cu totul opuse și paradoxe ; anume că: 
dacă privim membrul aflat în abducţie și rotație în afară, ni se pare mai 
lung ca cel opus, pe când în realitate măsurăndu-l ne arată o scurtare; 
și vice-versa? în adducţie şi rotaţie în năuntru membrul ni se pare mai 
scurt, pe când în realitate prin măsurătâre el e mai lung. 

Lungimea se explică după unii prin împingerea capului femoral, 
fe de lichidul acumulat în articulație, fie de fongosități, fie de infla- 
mația țesutului celulo-adipos intra-articular, saă chiar d'a dreptul de 
însăși crescerea capului. Scurtarea se consideră ca provenită din ridi- 
carea basinului. Tâte acestea astădi nu se mai admit. „Lannelongue a 
arătat că atât scurtarea cât și lungimea sunt lucruri aparente iar nici 
de cum reale. Și pentru a proba acâsta dinsul dă o figură geometrică 
compusă din trei puncte: unul superior representând spina iliacă antero- 
superidră, altul la mijloc representând caviţatea catiloidă, iar altul în 
jos representând extremitatea inferiâră a femurului. Reunind aceste 
puncte A, B, C obţinem un triunghii cu un unghii în B. 

Dacă luăm latura B C care este femurul și o trecem în abduc- 
țiune depărtându-o de punctul B, punctul C va veni în D. Unind A cu 
D și D cu B obținem un al doilea triunghii A B D, al căruia unghii 
B evident este mai mic de cum era întâiă. Dar atunci și latura A D o- 
pusă acestui unghiii va fi și ea mai mică de cât latura A C, care co- 
respunde la un unghii mai mare. Pentru acesta dar în coxalgie, cu 
tâtă lăsarea în jos a basinnlui și a spinei iliace antero-superidre din 
partea bolnavă, membrul aflat în abducție deși la vedere pare mai lung, 
măsurătorea însă îl arată mai scurt. Dar ambele aceste fenomene nu 
sunt reale, căci după cum vădurăm ele depind de o simplă figură geo- 
metrică. Același lucru vom dice și de a doua atitudine, unde membrul 
fiind în adducţie şi rotaţie în năuntru, dinsul la vedere ni se va părea



mai scurt din causă că spina iliacă e ridicată mai sus, pe când la mă- 
„Surătâre el va fi mai lung. Explicațiunea este cu totul identică, însă luată 
invers. Ast-tel considerând iarăși triun- 
ghiul A B Cși A B D, dacă apropiem 
latura B D, care represintă femurul de 
punctul B, care represintă cavitatea co- 
tiloidă, atunci D vine în C, pe care u- 

nindu-l cu B vom aveatriunghiul A BC. 
La latura A C se opune un unghiă 
mai mare în B și deci avem ceia-ce tre- 

“buia să demonstrăm, adică lungimea. 

“Afitudinele permanente însoţite de 
lungiri și scurtări reale se datoresc lu- 

  

xaţiilor spontanate saii patologice. 

Aceste luxaţiuni recunosc astădi 
o singură causă și anume r6derea sai 
distrugerea cavităței coţiloide. Totuși Fig. 605. — Figura schematică, 
vechia teorie susținută de ]. L. Petit, care ne dă semă de modificațiu- 
că aceste luxaţii pot proveni din go- Nile apârente de lungime a mem- 
nirea capului femurului prin epanşa- brului la mesa ei 

> A. Spina iliacă antero-supe- 
mentele articulare saii mesele de ton-  sicră. 
gosități ce umple cavitatea, încă re- B. Cavitatea cotiloidă. 
sistă și astădi. Intre alte probe sunt ur- BC și BD femurul. 
mătârele două casuri ale lui Cruveilhier și 

Lannelongue. Aceşti autori at arătat luxa- 

țiuni patologice, unde nu s'a constatat nici-o uzură os6să, ci numai o cantitate 

târte mare de fongosități. Ele umpiând cavitatea cotiloidă sai însăși 
articulația, ai provocat la sigur ieșirea capului femoral afară din locul 
săi. Putem dar stabili că, ambii acești factori dai un gen aparte de 

luxație și anume: uzura os6să a cavităţei cotiloide făcându-se în sus și 

în afară, capul femurului neputând ieși de cât prin acest loc, va deter- 

mina o luxație iliacă externă. Dar acesta nu se pâte realisa de cât 

membrul fiind în a doua atitudine, adică în flexiune şi adducţie cu ro- 
tație în năuntru. 

In cel-lalt cas de cas de coxalgie fong6să, membrul am dis, că 

se pune tot-d'a-una în abducţie și rotaţie în afară, pentru a se pune în 
relaxare sinoviala articulară. Dar atunci capul apăsând în partea de jos 

-și înăuntru a cavităței cotiloide, dinsul fiind împins de fongosități și ne - 

putând eși de cât prin acest loc; o dată scăpat se va aședa în dreptul 

'găurei obturatrice; luxaţia deci va fi internă sait obturatorie. Dar înafară 
de. aceste două luxațiuni clasice sai mai vădut luxaţii în sus şi înăun-
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tru, adică pubiene (Nelaton), luxaţiuni directe în sus, capul aședându-se - 
între spina iliacă antero-inferidră și eminenţa ilio-pectinee (Lannelongue). 
Și iarăși tot acest autor a mai v&dut luxații directe în jos și pe ischion, 
saii în jos și înapoi. Roux a arătat o luxaţie în eșancrura sai scobi- 
tura sciatică. 

In fine s'a vădut intrarea capului femoral direct în basin, străbă- 
tând fundul cavităței cotiloide distrus. 

In tâte aceste casuri lungimea şi scurtarea ce se observă nu mai 
sunt aparente ci reale. 

In acâstă ultimă peridă a coxalgiei atitudile definitive sati anchi- 
losele se pot efectua fără supurație. De multe oră însă observăm des- 
voltare de abcese, cari recunosc trei origini: sait sunt de nabuză osdsă 
(femurul saă cotilul), saii de nazură sinovială, sati provine d? ramolirea 
ganglionilor ori a părţilor ce înconjără articulația. 

Aceste abcese se împart în trei categorii: crurale, fisiere şi pel- 
viene. Cele dout din urmă provin, după cum supuraţia își are punctul de: 
plecare de la partea anteridră sai posteridră a articulației, ori din cavi- 
tatea cotiloidă. Abcesele crurale apar pe faţa anteridră Şi superidră a 
copsei, putendu-se însă întinde în jos spre adductori saii vasele femo-. 
rale, ajungând până la genunchiii. Cele fesiere apar la început sub muș- 
chiul fesier, dar pot și ele să se cobsre în jos, trecând prin eșancrura . 
sciatitică şi urmând nervul cu acelaşi nume. Dar forte adesea ambele 
aceste categorii nu rămân isolate, căci ele se combină între dînsele stră- . 
bătend în interiorul articulației. Ajunse aci, ele împreună cu acele ace- 
bulare intră în basin, aședându-se fie în fosele iliace, fie în păreți ab- 
dominali, perforând aponevrosa iliacă și viind să facă proeminenţă la. 
spina iliacă antero-superidră, ridicându-se chiar până la ombilic. 

Diagnosticul. Pe cât este de important, căci de dînsul depinde 
viaţa bolnavului, pe atât e de grei de stabilit, mai ales la început. Une-- 
ori cste chiar absolut imposibil. Explorarea directă a articulației coxo- . 
femorale e grei de făcut, din causa situațiunei sale profunde şi pre- 
sența enormelor mese musculare ce o înconjâră. 

De aceia nu avem la disposiţie de cât simptomele funcționale şi 
anume acele arătate în cele trei periâde, adică durerea, șchiopălarea şi ! 
atrofia nu numai a mușchilor extensori, dar chiar a întregului membru 
împreună cu scheletul, atitidinele vițiose, luzaţiile patologice, etc. 

De sigur, importanța este de a stabili diagnosticul în prima pe-.. 
ridă, căci în cele-Lalte dînsul se impune de la sine. Am vEdut însă. 
cum durerea ne pâte înșela, de dre-ce dinsa se manifestă mai mult îm-- 
prejurul genunchiului de cât în șold. De aceia vom fi forte severi în 
determinarea sa, examinând cu multă scrupulositate genunchiul. Vom.
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uza prin urmare de tâte mijlâcele arătate și anume: scmaul giambaşu- 
lui, semnul de probă al lui Lannelongue și în stirșit de un artificiă, 
care constă în următorul lucru: ridicând pe un copil în sus de subțiori 
vom vedea că în mod spontanat, sai în urma unor înțepături, membrul 
sănătos va executa nisce mișcări fârte violente, pe când cel bolnav fârte 
puține şi escesiv de durerâse. Puind pe copil în pat în posițiunea ori- 
zontală şi întrebuințând aceleași înțepături, vom observa că membrul 
bolnav va executa nisce mişcări numite de reptațiune, pe când cel să- 
nătos mișcări cu totul violente. 

Cu acâstă ocasiune vom constate cambrura regiunei lombare. 
Puind individul să ridice piciorul în extensiune, dinsul va face a- 

câsta împreună cu basinul, lucru de care suntem convinși, aplicând de- 
getul pe spina iliacă antero-superisră, care va urma mișcările copsei. 
Loviturile imprimate pe călcâiii vor determina dureri în articulaţia co- 
xo-femorală. Mișcările de abducţie vor fi fârte limitate din causa con- 
tracturei abductorilor. 

In fine, etatea și antecedentele bolnavului ne va lumina asupra 
diagnosticului, mai ales în casuri de contusiuni și entorse, când prin 
repaos durerea dispare, pe când în coxalge cresce. 

In peri6da a Îll-a vom evita confusiunea cu luxaţiile traumatice, 
care de alt-fel nu e greii de făcut, dându-se că acelea vin pe adulți și, 
în mod subit, pe când acestea pe copii și în mod lent. 

Vom sci însă că luxaţiile patologice une-ori recunosc drept causă 
un traumatism, dar în general acesta e fârte ușor, iar nu violent ca în 
luxaţiile traumatice. In plus vom avea durerile cari a precedat luxaţia, 
precum și antecedentele, ceia-ce ne va arăta existența unei coxalgii an- 
teridre. Tot la copii mai trebue să deosebim coxalgia de luxaţiile con- 

„genitale. Dar acestea în general sunt duble, arătându-ne o deplasare ma- 
nifestă a capului și fără să fie însoţite nici de durere, nici de umflătură, 
nici de cele-lalte semne ale coxalgiei, care în imensa majoritate a ca- 
Surilor este unică. 

Cât pentru paralisia infantilă, de și atitudinile membrului sunt ana- 
16 se cu ale coxalgiei, se deosebesc însă prin lipsa de dureri, mobilita- 
tea articulației, absența de umflătură și presența altor paralisii în dife- 
rite membre. 

Sacro-coxalgia, de și presintă aceleași fenomene ca și coxalgia, 
mișcările articulației însă sunt libere, iar presiunile exercitate pe spinele 
iliace, vor da dureri în articulația sacro-iliacă. 

In fine sunt încă o mulțime de alte bâle ce pot determina ace- 
leași semne ale coxalgiei, dar deosebirea se va stabili prin examenul 
minuţios al articulației. O simplă menţiune ar fi de ajuns, ast-fel: oszzi-



671 

Zele epifisare ale femurului, psoita, periartrita, și cozalgia îsterică se 
impune așa de mult, în cât adesea numai sub cloroform putem stabili 
adevăratul sediii al bâlei. Dar asupra lor vom revini mai departe. 

Cât pentru adenitele inguinale, cară prin durerile și contracturile 
ce daii, pot să se impue drept coxalgie, lucrul nu merită atâta impor- 
tanță, căci aceste adenite aii un sedii precis, iar mișcările articulare 
sunt numai în aparență distruse. De asemenea osteo-sarcomul are un 
volum prea mare, consistență mai fermă și lipsă de supuraţie ; în plus 
repaosul nu aduce nici o ameliorare în dureri, precum se întîmplă în 
coxalgie. 

Cât privesce artrita reumatismală și blenoragică, pe lângă aceia 
că dinsele sunt mai rari, avem încă apariţiunea bruscă, lipsa de supu- . 
rație, antecedentele și presența altor manifestaţiuni reumatismale sait 
bienoragice. 

Este excesiv de grei a susține dacă coxalgia este pur sinovială 
ori os6să, precum și dacă în acest din urmă cas dinsa își are origina 
în femur ori cavitatea cotiloidă. Unii susțin că, făcând tușeul rectal și 
dirigind degetul în afară către articulaţie, dacă simțim o împăstare și 
provocăm durere, acâsta ar fi în favorul coxalgiei acetabulare, dar ni- 
mic de hotărât. 

Mersul este eminamente cronic, căci după cum vom vedea, 
casurile de coxalgie acută ai fost confundate cu osteo-mielita fe- 
murului. 

Prognosticul e grav, mai ales în ce privesce funcționarea membru- 
lui, căci cea mai bună reușită și vindecare nu se obţine de cât pe so- 
cotela unei anchilose. 

Prognosticul este iarăși grav când bâla a fost neglijată și ajunsă 
în perida a III-a, în peri6da de luxație și supurație. In acest din urmă 
cas, individii mor de septicemie, de tuberculose vișcerale, sati degene- 
rescența amiloidă a rinichiului, ficatului, etc. 

Prognosticul e mai puțin grav la copii și acesta din causă că la 
dinșii, după Lannelongue, epifisele sunt mai mult cartilagindse, ţesut | 
care este mai puţin propriă pentru progresarea tuberculosei. In regulă 
generală coxalgia tratată de la început şi în mod rațional adesea se 
opresce în mersul său, obțin&ndu- -se chiar vindecarea radicală. 

Tratamentul, Bonnet e cel dintâi care în 1845 a stabilit că re- 
paosul e singurul agent prin care putem lupta contra tuberculosei. 

Astădi pe lângă repaos se mai adaugă și extensiunea continuă, 
care ca prin farmec Suprimă ori-ce durere. S'a discutat mult asupra 
mecanismului supresiunei durerei în urma extensiunei. Lannelongue. sus- 
ține şi noi trebue să credem, că în extensiune suprafețele articulare se
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depărteză. Acesta are un dublu efect: pe de o parte frecarea ne mai 

existând durerea dispare; iar pe de alta că suprafețele os6se nemai 

fiind în contact, inocularea bacilului nu mai pâte avea loc. 

Sau făcut mari discuţiuni în acâstă privință. 

Unii ati susținut că prin extensiune se micşoreză tensiunea articu- 
lară, pe când după alți din contra acâstă tensiune c crescută, şi numai 

grație ei se efectueză în mod tavorabil resorpțiunea exudatelor infla- 

matorie (Bouch și Albert). 

Prima teorie e apărată de Konig, care a făcut experiența urmă- 

t6re : a întrodus prin părțile moi și până în interiorul articulației canula 

unei siringi plină cu un lichid colorat. Dinsul a constatat că ori de 

câte ori se practica extensiune forte pe membru, nivelul lichidului în 

canulă se cobora, ceia-ce arată manifest o. scădere în presiune și vice- 
versa. 

In ceia-ce privesce, dacă extensiunea determină o depărtare între 

suprafeţele articulare iarăși opiniunile sunt împărțite. Knig a arătat și 

aci că, congelând cadavre și practicând secţiuni pe articulație fără trac- 

țiune, a constatat că suprafețele articulare nu sunt în contact de cât 

prin unele puncte limitate, iar restul e ocupat prin subțiri straturi de 

ghiață. Aplicând o tracţiune pe membru de 4 chilograme stratul de ghiață 
interpus cresce până la 21!/, m. m. 

Un alt autor german Paschen a confirmat aceleași lucruri. După 
dînsul maximul de depărtare se obține când membrul e pus în abduc- 

ție. Lannelongue iarăși prin congelațiuni de cadavre a arătat o de- 

părtare de !|, m.m. între suprafețele articulare prin tracțiune. Dar Mo- 

rosoft din Charcow susține că suprafețele articulare sunt tot-d'a-una în 

contact intim. Chiar dacă am secționa tâte părțile moi, dice dinsul și 

nu ne-ar rămâne de cât dsele, încă ne-ar trebui o tracțiune de cel puţin 

30 chilograme pentru a obține o mică diastasă. Și iarăși chiar de am 

pune cavitatea articulară în comunicaţiune cu aerul atmosferic perforând 

cavitatea cotiloidă și conservând capsula intactă, încă ne-ar trebui o trac- 

țiune de 10 chilograme pentru a obține o depărtare de o !/2 m. m. Cu 

o tracție de 20 chilograme putea obţine o depărtare de un m. m. Deci 

după acest autor tracţiunea cum se face în practică nu servă aprâpe 

la nimic. _ | 

Puțin importă însă de experienţele cadaverice ; clinica arată efecte 

salutare de cari suntem datori a uza. 

Deci repaosul și extensiunea continuă sunt cele mai puternice arme 

contra coxalgiei. Un singur inconvenient există pentru acești doui tac- 

tori: secuestrarea individului. In adevăr repaosul și extensiunea conti- 

nuă în sensul cel mai simplu și acela care convine mai ales 6menilor
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săraci, este aşedarea individului pe un pat provedut cu nisce scânduri, pentru 
a nu se face înfundături. Extensiunca se face prin aplicarea de bandelete 
de diachilon fixate dincolo de genuchiii și coprindând tâtă gamba, for- 
mând o ansă sub talpa piciorului. De dinsa se legă o sfâră, care tie- 
când pe un scripet fixat pe pat,i se atârnă la extremitatea liberă greu- 
tăți de la 4 la 8 chilg. după etatea individului. 

Pentru a asigura și mai bine extensiunea şi a împedica înaintarea 
corpului individului, se ridică patul în dreptul picidrelor pe nisce cără- 
midi, ceia-ce face a cădea înapoi corpul bolnavului, executând singur 
contra extensiunea. 

icem că acestei metâde i se impută secuestrarea individului. 
Autorii ai căutat să obvieze la ori-ce objecțiune, inventând mijlâce de 
a pune membrul în extensiune, permiţând în aceiași timp bolnavului de 
a umbla. 

De sigur și aci nu vom descri tâte aparatele de extensiune ce 
sai imaginat de Americanii, cară pe lângă sistemul complect şi impo- 
sibil de descris mai sunt și de o eficacitate problematică. 

Noi preferim pe cel mai simplu, care constă în a aplica pe fața 
externă a membrului bolnav, plecând de la gâtu! piciorului până la un- 
ghiul inferior al omoplatului o atelă lungă, având la extremitatea sa su- 
peridră o lamă transversală pentru a îmbrățișa toracele. Acesta este a- 
tela lui Thomas din Liverpool. Peste dinsa aplicăm un bandaj inamo- 
vibil cu silicat, asigurând ast-fel repaosul articulației. Cât pentru exten- 
siunea se obţine prin aceia că piciorul sănătos pârtă o ghetă cu toc şi 
talpă forte grâsă, așa în cât piciorul bolnav remâne Suspendat în aer. 

Pentru a asigura și mai bine extensiunea, Ollicr aplică pe Shâta 
„piciorului bolnav o talpă de plumb, care de sigur nu numai că va exer- 
cita 0 tracțiune, dar va ţine membrul şi în aceiași direcție rectilinie. 
Este de prisos a mai spune, că dacă bolnavul are deja membrul în a- 
titudine vici6să, acesta tiebue mai întâiii corectată. Vom recurge tot- 
d'a-una la somnul cloroformic pentru a evita durerile și a pune membrul 
în atitudinea voită. Cu modul acesta bolnavul nu mai e secucstrat, căci 
dinsul «pote fârte bine să umble cu ajutorul unor cârji. 

Acest tratament trebue continuat un timp forte îndelungat, cel 
puţin 5—6 luni de dile și nu-l vom suprima de cât când vom fi siguri 
că cea mai mică urmă de durere a dispărut și nu mat-e percepută de 
bolnav prin ori-ce insultă adusă, articulaţici. O încetare prematură a trata- 
mentului expune la recidivă.. 

Am dis că idealul vindecărei e represcntat prin anchilosă, pentru 
care trebue să prevenim pe bolnav şi pe părinți, spre a nu ni se im- 
puta nimic. 

Dr.:1.. Kiriac, Patologie chirurgicală, 
43
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Mai trebuesc încă preveniți și în ceia-ce privesce scurtarea mem- 

brului, care este mai tot-d'a-una inevitabilă. Acestă scurtare recunosce 

cause multiple. Une-oră se datoresce unei ușore flexiuni și adducțiuni 

a membrului, iar alte dăți unei uzuri a capului femurului și a părței 

posteridre a cavităței cotiloide. 

De aci va resulta o micșorare în înălțimea scheletului, datorită as- 

censiunei capului femoral. 

Dar causa cea mai frecuentă, mai ales la copii, provine din însăși 

imobilisarea membrului. Acesta produce atrofia cartilagelor epifisare, - 

prin lipsa de activitate și de funcțiune. De aci va resulta nu numai o 

oprire de desvoltare în femur, dar chiar și în 6sele gambei. Scurtarea a- 

cesta va fi cu atât mai mare, cu cât peri6da de crescere a copilului nu 

s'a efectuat, așa că membrul sănătos va continua a cresce, pe când cel 

bolnav va rămâne staționar. 

Acesta este tratamentul ce se va aplica în prima şi a doua pe- 

ri6dă. 

Cât privesce conduita ce vom avea în a ]ll-a periodă, adică când 

există luxaţii mai tot-d'a-una nu ne rămâne de cât forte puțin de făcut, 

de re-ce reducerile luxaţiilor sunt forte dificile, dacă nu chiar pericu- 

l6se. Să nu uităm eroziunile os6se şi fragilitatea osului, cari se pot trans- 

forma în fracturi la cea mai mică tentativă de reducere. De aceia vom 

fl forte circumspecți în aceste încercări. 

Cât privesce atitudinea ce voin avea în casuri de supurațiuni a 

articulației, acesta după majoritatea autorilor trebue să fie expectativă. 

S'a vădut în adevăr casuri de abcese destul de voluminâse, cari prin 

simplul repaos s'a resorbit în mod complect. Deci aţât pe cât starea 

generală a bolnavului e bună, iar febră nu există și fenomenele de re- 

sorbție lipsesc, abcesele coxalgice trebuesc lăsate în pace. 

In casul contrarii putem procede la deschiderea lor preferind in- 

cisiunile largi antiseptice, drenarea şi chiar artrotomiile. Puncţiunile aspi- 

ratrice precum și diferitele injecţiuni recomandate în asemenea casuri, 

ca: eter iodoformat, glicerinat, creosotat, etc., etc. mai tot-d'a-una sunt 

-nisce simple paregorii. 

In fine ca ultimă resursă avem resecțiunea c6psei făcută pentru 

prima 6ră de Whit€ de Manchester în 1821. S'a obiectat că resecțiile 

provâcă inoculațiuni, astădi însă se practică de mulți autori cu resultate 

une-ori complecte. | 

De sigur că cu cât acâstă operaţie se va face mai de timpuriu, cu 

atât succesul va fi mai bun, în oposiţie de casurile inveterate compli- 

cate de luxățiuni, abcese “pelviene şi o stare prâstă a individului.
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Resultatul resecției este o neartrosă, apropiindu-se une-ori de tipul 

articulațiunei normale. 

Capul femurului îl sprijinim pe cavitatea cotiloidă, sait dacă și a- 

cesta e resecată, atunci îl fixăm direct pe osul iliac. 

Este adevărat că în urma resecției individul rămâne cu membrul 

scurt. Acesta însă numai la adulți, căci la copii exagerarea de crescere 

a cartilagiului de la partea inferidră a femurului înlocuesce scurtarea. 

Dar ori-cum ar fi, noi trebue să ne opunem prin bandaje inamo- 

vibile și menţinerea membrului în rectitudine, pentru a impedica ten- 
dința iresistibilă ce are membrul de a lua posițiuni vici6se. 

Iar în casuri cu totul desesperate altă resursă nu e de cât desar- 

ticulația câpsei, făcându-se dacă e posibil prin metâda sub-periostică a 

lui Ollier. 

In ceia-ce privesce îngrijirile post operatorii sunt pe larg descrise 

în volumul II Cap. Tuberculosei. 

Artrita coxo-femorală în urma osteo-mielitei. 

In interiorul articulației se află conţinut atât cartilajul de conjuga- 
ţiune al. extremităţei superidre a femurului, cât şi acela care resultă din | 

unirea celor trei 6se, cari constitue basinul și cari se află în fundul ca- 
vităței cotiloide. Deci nu e rar ca osteo-mielita, afecțiune proprie ado- 
lescenţilor, să se desvolte în aceste puncte. Atunci inflamaţiunea cople- 
şesce interiorul articulației, de Gre-ce ambele puncte de osificare sunt 
conţinute în membrana sinovială a articulației și pot să dea nascere 
tutulor fenomenelor cari caracterisă coxalgia. Şi lucrul în adevăr așa 
se întîmplă. Deosebirea însă constă, că acâstă coxalgie inflamatorie, 
dacă o putem numi ast-fel, apare forte brusc, iar nu lent ca în cea a- 
devărată. Mai mult încă, supurația viind cu cea mai mare repediciune, 

este precedată și însoțită de fenomene generale proprii osteo-mielitei. 

De multe ori dinsa produce msrtea bolnavului în câte-va dile. 

De sigur casurile citate de autori de coxalgie supra-acută termi- 

nându-se repede prin mârte, nu erai de cât osteo-mielite. 

Prin urmare, diagnosticul diferenţial se baseză tocmai pe aceste 

fapte: pe ivirea bruscă a afecțiunei, care e precedată și insoțită de cele 

mai vii dureri, fenomene generale _tifice și pe o terminaţiune repede. 
"Dificultatea e mai mare când osteo-mielita nu ia o formă supra-acută, 
"ci acută, sai chiar lentă. Dar și aci examenul minuțios al bolnavului şi 

mai ales antecedentele sale vor f de mare folos.
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Deci pronosticul e mult mai grav ca în coxalgie. Intervenţiunile 
chirurgicale trebuesc făcute imediat, mergând da dreptul la deschide- 
rea articulației, pe care o vom drena, practicând chiar rezecția fie a ca- 
vităței cotiloide, sai a extremităţei superidre a femurului, după cum 
recomandă Bardenhaur 

$ IV. Artrita uscată a şoldului, artrita deformantă sati 
morbus coxis senilis, 

Acestă afecțiune forte bine studiată de Adams presintă două ti- 
puri: unul zperzrofic şi altul atrofic. 

In forma, ipertrofică, capul femurului capătă o mărime une-ori con- 
siderabilă, mergând până la aceia a unui pumn, iar cavitatea cotiloidă 
se măresce şi ca în mod demăsurat. 

Forma atrofică se caracterisă printro micșorare din ce în ce mai 
pronunțată a capului femoral, al cărui gât se subțiază și se încovâie, aşa 
în cât capul femurului se pune în contact cu marele tonchanter. Une- 
ori remâne liber sai se produc luxațiuni. Mai speciale însă sunt frac- 

turile spontanate, ce vin la cel mai ușor traumatism sai mișcare. 

Ambele aceste forme aii un caracter distructiv, cu o rarefacție 
mare a țesutului osos și producțiuni de stalactit> ossse, ce merg dela 
un os la altu: şi cari rupându-se, dai nascere la corpi străini articulari. 

Pentru detalii să se caute artropatiila nervâse ale genunchiului. 
Simptome.e artritei diformante se asemănă mult cu ale coxalgiei. 

Și aci avem durere, atrofia tricepsului, lungiri și scurtări aparente şi 
„Chiar reale, etc. Dar două sunt caracterele diferențiale: că în artrita de- 
formantă avem crepitațiuni și cracmente articulare, percepute nu numai 
de bolnav și de chirurg în timpul explorațiunei, dar putându-se audi în 
depărtare; al II-lea caracter este, că ori-care ar fi gradul de distrucție, 

artrita deformantă mai nici o dată nu supureză. In fine artrita defor- 

mantă nu se observă de cât pe bătrâni și forte rar pe tineri. 

Tote aceste caractere sunt inverse de cele ce ne oferă coxalgia. 
Artrita deformantă se dezsibesce de nevralgia sciatică nu numai 

„prin presența cracmentelor, dar şi prin lipsa de dureri pe traectul pro- 
„priu al nervului. Fracturile colului se deosibesc forte cu greii de' ace- 
lea ale artritei detormante. Cât privesce 'artritele tabetice, sai bâla lui 

Charcot, avem mai întâiti fenomenele: proprii ale ataxici locomotrice ce 
ne oferă bolnavul, caracterul destructiv și în fine presenţa de cpanșa- 
mente intra-articulare, lucru ce nu există în artrita deformantă. 

E de prisos a insista asupra prognosticului, care e grav, de 6re-
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ce tratamentul este aprâpe nul. Totul se mărginesce în măsuri palia- 
tive, representate prin băi de mare, masaj, reconstituante la interior, etc. 

Imobilitatea nu dă nici un resultat, afară pâte de o anchilosă; din 
contra bolnavii se simt mai bine când se imprimă mișcări membrului. 

$ V. Coxalgia isterică. 

Acestă bslă descrisă pentru prima 6ră de către Brodie în 1837, 
şi care portă și adi numele stii, a fost reluată în timpurile din urmă 
de Paget, iar în Franţa de Charcot și elevii săi. 

Adi e bine stabilit că coxalgia isterică apare exclusiv pe persâne 
nervâse și isterice, și nu numai pe femei, dar chiar și pe bărbați. 

Primul cas observat de Charcot era cu privire la un om de 45 
ani Este adevărat că în urma unei căderi sai lovituri, coxalgia isterică 
se declară; dar ceia-ce formeză caracteristica sa e, că traumatismul e 
de o intensitate torte mică, iar une-ori putând cu desăvirșire lipsi. 

Ast-tel o persână isterică în urma unei simple oboseli, pâte fi co- 
prinsă de acâstă atecțiune. La altele e destul o spaimă, pentru ca bla 
să apară; iar drept culme se citeză casuri de coxalgie prin imitațiune. 
Ast-fel e casul unci tinere fete, care stând cu fratele s&ă, ce suferea 
de o coxalgie tubercul6să, fu și ea coprinsă deo coxalgie isterică (vedi 
genunchiul « Artropatiile isterice»), | 

Atitudinele şi modul cum se presintă coxalgia isterică sunt fârte 
apropiate de coxalgia tubercul6să. Se deosibesce însă prin acestea: 

[). Că coxalgia isterică vine în mod cu totul brusc, adesea fără 
causă apreciabilă, și fără a fi precedată de dureri. 

II). Că imediat membrul ia o atitudine viţi6să și mai tot-da-una e 
aceiași, adică flexiune cu adducţie și rotaţie înăuntru. In coxalgia ade- 
vărată am vădut că prima atitudine vici6să e abducţia şi rotația înafară, 
In ori-ce cas aceste atitudini nu vin de la început și în mod brusc ca 
în cea isterică. 

Il). Că durerile nu ati aerul a fi în legătură cu leziunile articulare. 
Ele în loc de a fi profunde sunt fârte superficiale. 

Există în adevăr dureri cutanate ce smulg ţipete din partea bol- 
navului la cea mai mică atingere, pe când lovituri violente aplicate pe 
călcâiă nu produc nică o durere în articulație. | 

In plus acestă durerere ia o formă geometrică, representând un 
triunghiti cu virful pe rădăcina scrotului la bărbat, sait a muntelui Venus 
la femee, iar basa în sus către regiunea inguinală sai fesieră.
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Acestă durere se exagereză și mai mult, când bolnavul privesce 
la exploraţiunile nâstre. 

IV). Şchiopătura nu e regulată, ci presintă un aspect spasmotic cu 
sguduituri, numită de Paget șchiopătură coreiformă. 

V). Aceste atitudini viţi6se mai tot-d'a-una dispar sub cloroform, 
afară de casuri cu totul vechi. Une-ori disparițiunea vine chiar în mod 
spontanat. Ast-fel este casul enei fete atinsă de coxalgie isterică, In 
urma unor rugăciuni ale preotului dinsa imediat a început să umble 
prin casă. Charcot a arătat că după cloroform, fiind vorba de o coxal- 
gie isterică, primele dureri ce le simte bolnavul sunt când atingem pie- 
lea, pe câtă vreme în coxalgia adevărată contracturile sunt cari pro- 
vâcă durerile şi anunță deşteptarea bolnavului. 

VI). In fine, în coxalgia isterică nu avem nică adenopaţie, nică tu- 
mefacţie și nici apariţiunea de abcese. 

Tratamentul e mai mult moral și sugestiv. Charcot combate apli- 
carea bandagelor inamovibile, cari ar perpetua bsla, producând chiar 
anchilose. Mișcările articulației sub cloroform sunt fârte mult recoman- 
date, dând succese lui Trelat şi Gosselin; iarăși extensiunea continuă 
dă resultate bune, 

Cele-lalte intervenţiuni chirurgicale n'aă nici o rațiune, afară de 
casuri cu totul vechi și complicate de deformațiuni ireductibile (vedi 
genunchiul.) 

$ VI. Periartrita coxo-femorală. 

Este anal6gă cu periartrita scapulo-umerală. Dinsa constă în in- 
flamațiunea bursei serâse retro-trochanteriane, ce aparține tendonului 
marelui fesier. Mai există încă o bursă trochanteriană sub-cutanată. Dar 
acesta nu e atât de importantă în determinarea bolei ce ne preocupă. 

Acâstă bâlă de și întrevădută de Petrequin precum și de Cru- 
veilhier, însă Chassaignac e acela care a dat o descripţie clasică, iar 
după :dînsul Duplay în 1873. 

Fie că în desvoltarea inflamaţiunei acestei burse intervine un trau- 
matism, o diateză reumatismală și chiar o stare puerperală, dinsa tinde 
a lua caracterul fongos și chiar acela al grăunțelor riziforme, ceia-ce 
arată natura sa tuberculssă. Conţinutul e variabil; în traumatisme bâla 
pste începe printrun mare epanşament lichid, iar une-ori de a dreptul 
prin desvoltare de puroi sai fongosități. 

Volumul căte-o-dată e enorm, putând merge în sus până dincolo
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de îndoitura fesieră. De ordinar însă dînsul e mult mai mic. Dar ori- 

cum ar fi cu timpul pereţii bursei se ulcereză și se distrug, iar inflama- 

ţiunea se propagă la trochanter dând nascere unci osteite rarefiante 

tuberculdse. 

Une-ori procesul e invers, adică periartrita e consecutivă unei 

osteite a trochanterului, care treptat copleșesce bursa menționată. În 

fine periartrita pâte să rămâe localisată la bursa (punga) profundă, iar 

une-ori să copleșâscă şi pe cea superlicială sai sub-cutanată, pe care 

perforând-o să dea nascere unui abces ca butonul de cămașă. 

Dar şi întrun cas şi în altul cu timpui abcesul se deschide; tra- 

ecte fistulâse se formeză în diferite sensuri; bride fibrose se desvoltă 

în jurul articulației care-i împedică mișcările, așa în cât cu timpul putem 

avea tote deformaţiunile coxalgiei. 

Simptomatologia se apropie forte mult de a coxalgiei; ca şi dinsa, 

periartrita mai tot-d'a-una are un mers cronic însoțindu-se de aceleași 

deviaţiuni. Singura deosebire este că tumefacţia în peri: artrită se află 

la partea externă şi superidră a câpsei, la nivelul marelui trochanter ; 

iar printro explorațiune minuţi6să sai! sub cloroform ne vom convinge 

de integritatea articulației. 

Introducerea stiletului prin traectele fistulâse ne va conduce pe 

trochanter, iar nu la o adâncime mare ca în casuri de cosalgie. Chesti- 

unea de a se sci dacă primitiv bursa a fost atinsă sait însuși trochan- 

terul, acesta e fârte grei, deși fie dis în parintes, importanță multă 

nu are. 

Prognosticul e forte serios, căci vindecarea spontanată nu se ob- 

ține nici-o-dată, deși bolnavii pot purta acâstă afecţiune timp de 

10—18 ani. 

Prognosticul este iarăși grav prin presența fistulilor şi a supurației 

ce pâte slăbi pe bolnav compromițându-i chiar viața prin complicaţiu- 

nile septicemice. Tratamentul trebue să fie forte serios aplicat, şi în 

special vom recurge la deschiderea antiseptică a bursei spălând-o bine 

şi ridicându-i tâte fongosităţile. Numai ast-fel vom preveni întinderea 

inflamaţiei la trochanter și la articulaţie. 

  

CHESTIONAR. 

Leziunile traumatice ale câpsei. Caractere. Simptome. Plăgile 

venci şi arterei femorale. Când se produc aceste plăgi? Pentru ce le- 

gând vena femorală dăm gangrena membrului? Discuţiuni, Met6da lui 

Gensoul. Anevrismele femorale. Siptome, prognostic, tratament . , . Pag. 651-655
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Tumorile cspsei. Lip6me, fibrâme şi sarcâme, Diagnostic. Tra- tament. Tumorile regiunei inguinale. Lipâme, osteo-sarcâme și con- drâme. Tumori lichide, tratament. Anevrismele inguinale şi iliace. Di- viziunea lui Follin. Etiologie, diagnostic, prognostie.. . . - «+ Pag. 655-558 Afecfiunile inflamatorii ae articulație coxo-femorale. Artrita tu- berculâsă. Coxalgic, Definițiune. Istoria. Ce se înțele adi prin coxalgie 3 Peridda 1. Caracterile. La ce etate apare acestă afecţiune? Anatomia patologică. Unde începe primitiv tuberculosa 2 Discuţiuni, Cercetări ma- croscopice și microscopice. Simotomele. Trei periGde: peridda de în- doială, de confirmare şi de distrucţie. Caracteristica acestor peri6de. Teoriile emise pentru explicarea durerei de genunchiă: teoria nervosă, teoria de leziuni în canalul medular şi teoria de simpaţie. Argumentele aduse pentru susținerea acestor teorii. Opinia lui Fick, Explorațiunea metodică în coxalgie. Diferite semne: semnul giambașului, semnul de probă. Pericda II. Caractere. Atitudinea fixă a membrului, atitudinea pasageră, durabilă şi definitivă. Caractere. Cause. Lungimea aparentă, lungimea reală. Peridda III, Caractere. Abcesele și diviziunea lor . .  » 638-670 Diagnosticul coxalgici. Sacro-coxalgie, Diagnostic diferenţial în- tre coxalgie şi osteitele epifisare, psoita, periartrita, coxalgia isterică, artrita blenoragică, reumatismală, etc. Mersul și prognosticul. Trata- mentul. Experiențele lui Kânig. Tratamentul în peri6da a III-a, Artro- tomii, rezecții amputaţii . e» 6%70-673 Artrita coxo-femorală în urma osteo-mielitei. Consideraţiuni ana- tomice. Caractere, cause. Prognostic, Artrita uscată a şoldului. Divi- ziune. Caractere. Simptome. Diagnostic. Prognonostic. Coxalgia iste- rică. Când apare acestă afecţiune ? Observaţiunile lui Charcot. Etiolo- gia. Prin ce se deosibesce de coxalgia tubercul6să > Tratament. Peri- artrita coxo femorală. Caractere, cause, simptome. prognostic . . .  » 675-679 

CAP. VIII. 

$ 1. Fracturile câpsei. 

Femurul, avend multă analogie cu osul umerai, presintă aceleași genuri și varietăți de fracturi. Vom avea deci de studiat fracturile cor- Pului și fracturile extremităjei superidre şi înferidre ale femurului. Fracturile corpului saă ale diafisei sunt acelea coprinse între două linii: una superidră așezată la 1—3 c. m. dedesubtul micului trochanter, iar alta superidră la 3 c. m, d'asupra trocleei femorale. 
Fracturile extremităței superidre ale femurului sunt acelea aflate dincolo de linia sub-trochanterienă indicată, iar fracturile extremităţei
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inferidre sunt acelea aflate dedesubtul liniei trasă la 3 c. m. d'asupra 
trocleei. 

Osul femoral este tormat dintrun ţesut forte compact şi protejat 
de o enormă masă musculară și țesut grăsos. Acesta a priori ne-ar face 
a crede că fracturile sale să fie mai rari. Ele însă din contră sunt fârte 
frecuente. Și ceia-ce este mai curios e faptul că, aceste fracturi în loc 
de a urma regula generală a 6sclor lungi, de a fi adică mai frecuente 
la terțul inferior, din contră, contingentul cel mai mare ni-l oferă 
terţul superior, care tocmai e cel mai profund și mai bine protejat. 

Faptul la probat însuși Hamilton care a stabilit legea ce pârtă 
numele s&i, anume că în osele lungi este terțul inferior care se frachu- 
7eșă mai lesne. 

In adevăr, din 236 de fracturi ale femurului, Hamilton a găsit 114 
pentru terțul superior, 83 pentru cel medii și 36 pentru cel inferior. 

Statistica lui Malgaigne este şi mai demonstrativă, căci din 316 
fracturi 

104 sunt ale gâtului femoral 
207 ale diafisei şi 

5 ale extremităței inferidre, 

Causa pentru care fracturile extremităței superidre ale femurului 
sunt mai frecuente nu vom intârzia a o vedea. | 

Dintre tâte fracturile femurului, acelea cari ait preocupat mai mult 
pe chirurgi şi ai dat nascere ia discuțiuni înfinite atât din punctul de 
vedere al anatomiei patologice, cât și al simptomelor şi tratamentului, 
ai fost fracturile extremităței superidre. De aceia şi noi vom începe 
întâi cu ele ca fiind cele mai importante. 

Fracturile extremităței superidre a femurului. 

Fracturile acestei extremităţi, coprinde atâtea specii câte sunt și 
porțiunile din cari dinsa e formată. Ast-fel părţile care constitue extre- 
mitatea supericră a femurului fiind capul, gâtul, marele şi micul tro- 
chanter, va trebui să descriem fracturi separate a fie-căreia din ele. 

Mai întâi însă trebue să reamintim că în acestă extremitate su- 
peridră a femurului, se deosebesc aceleași părți principale ca și în extre- 
mitatea superidră a um&rului, adică un gât sait col anatomic, unul chi- 
rurgical și capul. 

Gâtul sai colul anatomic al temurului coprinde tâtă porțiunea 
os6să aflată între basa celor doui trochanteri şi capul femoral. Acest 
gât are o lungime, o lărgime și grosime mult mai considerabil Și putem 
dice fără comparaţie cu acelea ale umărului. In adevăr după cum am
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vEdut gâtul anatomic al umărului e representat printr'o simplă linie, 
fără a-i putea descri diferite fețe și mărgini ca la cel temoral. 

Gâtul chirurgical al femurului se află aşezat imediat la baza mi- 
cului trochanter. Fracturile sale sunt puţin importante căci nu se ob- 
servă de cât forte rar, și în ori-ce cas numai pe individă tineri unde 
constitue deslipirea epifisei superidre. 

Deci pe când în fracturile extremităței superidre a umerului a- 
celea ale gâtului chirurgical erai mai importante Și mai frecuente, aci 
la femur din contra fracturile gâtului anatomic ocupă prima linie. 

Vom mai avea încă de studiat în extremitatea superidră a temu- 
rului, fracturile marelui și micului trochanter precum și acelea exclusive 
ale capului femoral. 

Nu există nici-un exemplu de fractură a micului trochanter. Cât 
privesce pe aceia a marelui trochanter, aci putem avea două varietăți : 
fractura epifisei sai a virfului şi a corpului. Epifisa nu oferă de cât 
unul sai două exemple datorite lui Clarke şi unde nu era vorba de o 
fractură propii disă, ci de o smulgere prin contracțiunea mușchilor ce 
se inseră în acest punct (marele şi mijlociul fesier.) 

Fractura propri disă a marelui trochanter este și dinsa forte rară, 
căci tot-da-una e complicată cu aceia a colului, varietatea extra-cap- 
sulară. 

In ori-ce cas, acestă fractură cere intervenţiunea unui traumatism 
fGrte violent, de unde resultă că adesea ni se presintă sub forma unei 
fracturi cominutive. Marele trochanter fiind acoperit de un înveliș fibros 
şi resistent, scapă acțiunei traumatice. Acest înveliş dacă nu e distrus 
oferă un mare avantaj acestor fracturi când se produc, înlesnind con- 
solidarea lor os6să. In casul contrar, fragmentele nemai fiind proteiate 
de nici-un înveliș, ele se vor depărta între dinsele prin ascensiunea 
fragmentului superior în afară și în sus, de unde o piedică la consoli- 
dare. 

Semnele se apropie mult de fracturile extra-capsulare ale colului, 
însă mult mai atenuate, afară de crepitațiune care e destul de manifestă. 

In fine, mai pote exista o fractură numită îzer-frochauterienă. 
Linia acesta plecată de la micul trochanter, se dirije către cavi- 

tatea digitală. Aceste fracturi însă neavând semne speciale se con- 
fundă cu cele extra-capsulare saă mixte. 

In fine mai există fractură numită a lui Cooper sai fractura fe- 
murului în dreptul marelui trochanter. Linia plecă de la marginea infe- 
rioră a colului pentru a se dirije în sus şi în afară. Insă în loc dea 
divide complect colul, traverseză basa marelui trochanter. Și împarte 
ast-fel femurul în două fragmnnte: unul coprindând capul, colul și ma-



683 

rele trochanter, iar altul diafisa cu cele-lalte porțiuni a femurului. 

(Hamilton). 

Dintre tâte aceste fracturi însă, acelea care ati format şi formeză 

încă obiectul de predilecţiune al autorilor sunt de sigur fracturile colu- 

lui sati gâtului anatomic al femurului. 

Incepem deci cu dinsele. 

Fracturile gâtului anatomic al femurului. 

Ce este acesr gât sai col anatomic al femurului? Este după cum 

am menţionat, tâtă porţiunea os6să coprinsă între baza marelui și mi- 

cului trochanter, unde presentând înălțimea și grosimea cea mai mare, 

merge subțiindu-se întru cât-va pentru a se termina în capul femoral. 

Colul anatomic, care represintă continuarea și partea integrantă a 

diafisei femorale, oferă pin conformațiunea sa destul de desvoltată, o 

faţă anteri6ră, una posteridră, o margine superidră, una inferidră, o ex- 

tremitate externă sai bază ce privesce cu fața internă către trochanteri 

şi una internă ce se pierde în capul femoral. 

Ceia-ce ne interesâză din punctul de vedere clinic sunt următârele 

două chestiuni: 
D. Constituţiunea intimă sai țesutul osos propriit dis al gâtului. 

ID). Inserțiunea capsulei, precum și a sinovialei articulare. 

Incepem cu acesta din urmă. 

Este absolut necesar a sci în mod exact porțiunile colului femo- 

ral cari se află înăuntru sai în afară de capsulă, căciaci oscileză punc- 

tul cel mai important pentru înțelegerea acestor fracturi. 

Astley Cooper, care admitea că nu tâtă suprafața colului femoral 

e acoperită de capsulă, a stabilit divisiunea clasică care și adi a rămas 

în picidre, de fracturi ale colului numite extra și întra capsulare. 

Astădi însă, diferiți anatomişti ai căutat să distrugă acestă divi- 

ziune a. celebrului chirurg Engles, voind să probeze erdrea sa, demon- 

strând că întregul col femoral este înconjurat de capsulă. Atunci divi- 

ziunea stabilită de dînsul nu-și mai are loc, de re-ce tâte fracturile 

sunt intra-capsulare. 

Alţii ati arătat că numai fața anteridră a gâtului în totalitatea ei 

e acopcrită de capsulă, pe când cea posteridră, la terțul său extern e 

afară de dinsa. Deci cel mult aceste fracturi pot fi mixte, adică intra- 

capsulare înainte și extra-capsulare înapoi. Packard din Filadelfia sus- 

ține că capsula articulară, plecată de la fața externă a bureletului 

glenoidien, vine de se inserâză la basa gâtului femoral, adică la 

rădăcina fie-căreia dintre trochanteri precum și la ambele creste ce for-
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“meză câte-o linie aspră și care unesc înainte și înapoi basa marelui și micului trochanter. 
Deci nu există nici o porțune din colul femoral, care să fie în „afară de capsulă. După șcâla francesă însă, capsula articulară nu are "0 extensiune totală asupra colului, Ast-fel Testut, susţine că terțul ex- tern al feței posteridre al colului e lipsit de capsulă. Dinsa acopere în- ttrega față anteridră a acestui col. Se însereză pe linia ce plecă de la marele la micul trochanter înainte, trece pe d'asupra acestuia, pentru a “se ridica în sus Și înapoi pe crâsta ce duce la marele trochanter. De «aci se dirige către fața posteridră a colului la unirea terțului extern cu cele două interne, și vine să se reunâscă la baza colului în punctul de unde a plecat. 

Din acestă disposisiţiune, dice acest autor, avem că: 
I), capsula fibrâsă se întinde pe gâtul femoral mult mai departe înainte de cât înapoi. 
II. Că o porţiune a colului femoral și a nume, treimea externă a feței sale posteridre, este în mod constant aședată înafară de capsulă. III). Că o fractură a colului când își are sediul pe partea sa ex- ternă, inevitabil va fi intra-capsulară înainte Și extra-capsulară înapoi. Tillaux este mai darnic, dacă ni se permite expresiunea, de âre- ce dinsul lasă în afară Şi o porțiune din marginea superidră a gâtului, pe lângă aceia a feţei sale posterioră, admisă de Testut. In adevăr, iată ce dice acest autor: | 
Capsula articulară acopere t6tă fața anteridră a gâtului și se în- seră pe linia întinsă de la marele la micul trochanter. In sus dinsa nu acopere în mod complect marginea superidră a colului, ci se înseră la unirea cuartului extern cu cele trei quarturi interne ale acestei mărgini. Înapoi capsula nu învelesce de cât cele două terțuri interne ale colu- lui, iar în jos răspunde la micul trochanter. De aci se ridică oblic în “Sus și în afară, pentru a se uni cu punctul situat pe faţa posteridră. Dar și după acest autor, după cum vedem, o fractură totală ti- pică extra-capsulară a colului femoral nu pote să existe, de dre-ce în- trega sa față anteridră e acoperită de capsulă. Dar cel mult putem avea o fractură a cuartului extern a mărginei superidre și a feţei pos- teridre a colului, care să fie extracapsulară, căci aceia a feţei sale an- teridre, tot-d'a-una va fi intra-capsulară. 

Din cele arătate vedem că, în adevăr diviziunea lui Astlei-Cooper astădi nu se mai admite, lucrul fiind demonstrat că întinderea capsulei articulare e mult mai mare de cât o susținea dînsul. 
O singură diviziune ar rămâne și a nume că, fracturile coluluă pot
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PR mixte, adică intra capsulare înainte și extra înapoi, iar nici de cum. 
fracturi pure extra și intra capsulare. | 

Astădi chirurgii propun o altă clasificațiune, basându-se pe datele: 
anatomice ale sinovialei. In adevăr, sinoviala articulației pleca din cavi-. 
tatea cotiloidă și căptușesce întregul cap femoral precum și fața an-- 
teriâră a capsulei. Ajunsă pe gâtul femoral însă, ea se opresce la o dis- 
tanță de 1:/,—2 c. m. de inserțiunea capsulei, pentru a se reflecta în 
sus. Deci toţi sunt unanimi de acord, că adevărata clasificațiune a frac- 
turilor colului femoral ar fi în fracturi intra şi extra-articulare. 

Fracturile extra-articulare ar fi acelea ce ar ocupa porțiunea co-. 
lului femoral, plecată de la basa marelui trochanter, până în punctul de 
refjexiune al sinovialei, pe care lam vădut producându-se la 6re-care dis-- 
tanță de inserțiunea capsulei. Deci fracturile numite de Cooper extra- 
capsulare, iar de șcâla franceză intra-capsulare înainte și extra înapoi, 
ele rămân constant extra-articulare, căci nu sunt coprinse în sinovială. 
Cele-Palte fracturi, ocupând porțiunea colului mai aprâpe de capul fe- 
moral și fiind copleşite de sinoviala articulară, sunt definitiv zutra-arii- 
culare şi a torţiori intra-capsulare. 

Cu tâte aceste argumente basate pe cercetări anatomice positive,. 
usagiul a făcut ca divisiunea stabilită de Cooper să rămâie și în pre- 
sent clasică. Clinicesce şi astădi fracturile colului femoral se descriii ca. 
intra și extra-capsulare. Vom face, bine înțeles, reserva dedusă din con- 
siderațiunile arătate cari nu trebue să le pierdem din vedere. 

Trecem acum la mecanismul fracturilor gâfului femoral. 
Pentru a înţege bine chestiunea acâsta, e absolut necesar să ne fixăm 

atențiunea asupra a două lucruri și anume: să scim unghiul cel face 
gâtul femurului cu diafisa osului, și al doilea, unghiul ce-l face diame-- 
trul transvers al marelui trochanter cu acela al gâtului femoral. Noi dăm 
numele acestor unghiuri de azafowic şi chirurgical. Primul este intra-- 
articular, iar secundul extra-articular. 

I). Unghiul anatomic sai intra-articular, Făşiile osâse compacte, 
plecate de la diafisa femurului, aă o direcțiune aprâpe paralelă și ver- 
ticală până la extremitatea superidră a osului. Ajunse în acest punct, 
dinsele devin destul de oblice, dirigindu-se înăuntru. către capul femo-. 
rai, pentru a constitui gâtul sa colul anatomic al acestui os în totă. 
lungimea sa. 

Oblicuitatea acestor fibre este ast-fel dispusă, în cât în nivelul ca- 
pului femoral atinge punctul maxim și formeză un unghii obtus destul 
de pronunțat deschis în năuntru și În Jos, aşa precum sc vede în urmă- 
t5rea schemă fig. 205, unde se văd duse mai multe tangente. Existenţa. 
acestui unghii j6că după noi principalul ro! în fracturile intra-capsulare.. 
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Unghiul acesta e cu atât mai obtus, cu cât individul e mai tînăr 
și din contra mai puţin deschis când individul înaintâză în virstă. 

După Rodet el ar fi de 131 grade la adulți, iar la bătrâni de 128 
și chiar și mai puțin. 

3 

  

Fig. 206. Schema unghiului cervico-femoral cu maximum la unirea capului cu a 
gâtului (personală). 

Il). Prin faptul că marginea posteridră a marelui trochanter e mult 
mai proeminentă ca cea antericră înaintând mult înapoi, resultă că axa 

  

Fig. 207. Unghiul, cervico-trochanterien (personală). 

transversală a colului femoral nu cade drept pe mijlocul feței interne 
a marelui trochanter, ci mai mult către partea sa anteridră. Ast-fel fiind
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diametrul transversal al marelui trochanter, nu corespunde pe aceiaș li- 
nie cu acela a! gâtului femoral, și nici nu sunt paralele, ci se întil- 
nesc întrun punct. Întersecţiunea lor formeză un unghiii obtus deschis 
în sus. Vîrful unghiului corespunde la basa gâtului și anume pe linia 
inter-trochanterienă anteridră, plecată de la marele la micul trochanter. 

In fig. 207 avem o schemă ce ne dă o idee de formarea acestui 
unghii, resultat din intersecțiunea celor două diametre. 

Cunoscând aceste două lucruri, adică pe de o parte unghiul co- 
lului cu diafisa femorală, numit cervico femoral, iar pe alta unghiul co- 
lului cu trochanterul — numit cervico trochanterien — putem înțelege 
cu înlesnire mecanismul acestor fractură intra și extra capsulare. 

Chassaignac e cel dintâi care a susținut că, ori de câte-ori prin- 
tro causă Gre-care unghiul obtus (cervico-femoral) se măresce prin as- 
censiunea capului femoral, tot-d'a-una se obține o fractură a colului. 

  

Yig. 208. Fractură intra-capsulară a gâtului femoral, 

Mai în urmă, alți autori ca Rodet, căruia se datoresce descoperi- 
sea acestui unghii, Brunn, precum și însuși autorii celor 8 volume de 
chirurgie susţin, că atât micșorarea cât şi crescerea acestui unghiă, for- 
meză causa principală a fracturilor colului femoral.



Ast-fel, dacă capul femurului se înclină în jos, tindând a micşora 
unghiul obtus apropiindu-! de cel drept, fractura va fi extra-capsulară. 
Din contra, dacă capul femurului e împins în sus, și prin acâsta un- 
ghiul obtus cervico-femoral se măresce, fractura va fi intra-capsulară. 

Fig. 208 luată din Tillaux ne dă un model de fractură intra-câp- 
sulară, 

Noi ne deosebim de aceste vederi şi credem că nu numai acest 
unghii cervico-femoral jScă rolul în fracturile colului, ci și cel cer- 
vico-trochanterien, și că micșorarea acestui unghii e singura care ne 
pote explica mai ușor fracturile extra-capsulare. 

Ast-fel să presupunem că individul cade și primesce o lovitură pe 
marele trochanter. Capul femurului va fi prins în cavitatea cotiloidă. 
Dar acestă cavitate nu cedeză, fiind bine protejată de presenţa liga- 
mentului rotund și a țesutului celular. Atunci capul temoral se sprijină 
pe pereţii resistenți a cavităței, ridicându-se puţin în sus. Dar prin a- 
cesta unghiul cervico-trochanterien se micşoreză. Colul femoral căutănd 
a se îndrepta, se va rupe, și se va rupe acolo unde cele pouă diametre 
ai punctul de intersecțiune. Acest punct lam v&dut că sc găsesce la 
basa colului, și anume pe linia de unire anteridră a trochanterilor. Frac- 
tura deci, producându-se în partea cea mai externă a colului, este în 
acelaș timp la sigur exrra-capsulară Și cztra-articulară. 

Din contra, dacă presiunea. se exercită direct pe capul femurului, 
precum e casul când un individ cade pe piciâre saă genunchi, atunci 
capul femurului tindând a se lăsa în jos, va căuta să micșoreze unghiul 
obtus ce gâtul face cu capul femoral: Dar în urma acestui fapt, osul se va 
rupe în nivelul acestui unghiă, care fiind mult mai intern de cât cel 
precedent și trte aprâpe de capul femoral, fractura va fi înfra-capsulară 
sait mai binc dis intra-articulară.. | 

Acâsta, credem, este adevăratul mecanism al fracturilor colului fe- 
moral, care, cel puţin din punctul de vedere teoretic, ni se pare a fi 
cel mai simplu și mai explicit... -: 

Lerminăm deci resumând : 
[). Că micșorarea unghiului obtus format din intersecția celor două 

diametre transverse ale gâtului și marelui trochanter, resultat din ridi- 
carea capului femoral, produce o fractură la baza colului femoral, care 
va fi exfra-căpsulară, saă cel puţin extra articulară. 

II). Că dacă capul femoral se cobâră, va avea ca resultat o ten- 
dință iarăşi la micșorarea unghiului obtus, dar acum al celui cervico- 
femoral. Fractura va fi intra-capsulară sa intra-articulară, din causă că 
acest unghiă, în loc de a fi la basă, se află către faţa antero-internă a 
colului, care e acoperită atât de capsulă cât şi de sinovială.
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Am mai putea încă susține și următorul lucru, care ni se pare forte judițios din punctul de vedere teoretic şi anume Că: unghiul cer- vica-trochanterien, fie că se micșorâză sait se măresce prin ascensiunea sai coborârea capului femoral, fractura ce dinsul va produce va fi tot- d'a-una extra-capsulară saă extra-articulară, din causă că dinsul se gă- sesce la baza gâtului femoral, care în ori-ce cas e în afară .de _sino- vială, dacă nu după Cooper chiar și de capsulă. 
Același lucru vom dice de unghiul cervico-femoral. Acâsta tot-d'a- una ne va da o fractură intra-articulară, fie că el se va mări ori mic- şora prin ridicarea sai coborârea capului femoral. Fractura dicem că este tot-d'a-una intra-articulară sat intra-capsulară din causa situațiunei acestui unghiii, care inevitabil se află în interiorul capsulei şi a sino- vialei din causa situațiunei sale târte aprâpe de capul femoral dacă nu nu chiar aprâpe de basa sa. 
Următârea figură 209 luată din Tillaux ne represintă aceste două tipuri de fracturi numite intra Și extra-articulare. 

  

Fig. 209. Fracturile gâtului femoral. — A, Intra-capsulară B. Extra-capsulară. 

Din cele arătate resultă că, fracturile colului femoral fie intra sat extra-capsulare, tot-d'a-una' sunt de causă indirectă, căci ele se produc în căderi ori lovituri pe trochanter sai căderi pe picisre ori genuchiiă. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală. 
Aă
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Fracturile prin causă directă sunt excepționale și chiar nu se ci- 

teză nici un cas. 

Acesta uşor se explică prin situațiunea profundă a gâtului femo- 

ral, care devine inaccesibil oră-cărui traumatism, nefiind posibilă aplicarea 

directă asupra sa a ori-cărui fel de violență. 

Dar fracturi ale colului prin contracțiuni musculare există? De și 

negate de unii, lucrul pare probabil, dîndu-se inserțiunea atâtor mușchi 

ce se face în special pe fața externă a marelui trochanter, precum şi 

în adâncătura digitală așezată pe faţa sa internă. Deci o contracțiune a 

acestor mușchi, de și la rigore ar putea determina o smulgere a ma- 

reluj trochanter, pot însă rupe și gâtul la baza sa. In adevăr, se citeză 

casuri precum este acela a lui Pouel, Dupuytren, Nicaise, etc. unde s'a 

constatat fractură nu numai extra-capsulare, dar chiar și intra-capsulare. 

Aceste fracturi s'aii produs fără nici-o violență exteri6ră, ci numai în 

urma unei sforțări musculare desvoltată de individi, pentru a nu cădea 

în momentul când aă călcat în sec alunecând după un trotuar. 

Casul lui Dupuytren și Nicaise e cu privire la femei dincolo de 

50 ani, cari şi-aii produs asemenea fracturi fie în momentul când ai 

voit să se urce în pat, sait chiar întorcându-se în aşternutul lor. 

S'a susținut de Riedinger şi Rindhard, tractură ale colului chiar şi 

prin contracțiunea spasmodică a ligamentului lui Bertin. 

In adevăr, acest ligament, care plecând de la spina iliacă antero- 

inferidră vine de se inserâză pe linia inter-trochanterienă ce plecă de la 

marele la micul trochanter, ar putea la rigâre printr'o tensiune forte, 

să producă fractura colului printr'o adevărată smulgere. Dar acest me- 

canism e contestat de mulți, mai ales că unele disecțiuni nu ai pro- 

pat o inserţiune atât de puternică pentru a fi capabilă să determine o 

fractură. 

Malgaigne susține că la aceste cause, trebue să adaugăm și unele 

atitudini ce ia membrul în momentul accidentului, precum adducţia, 

abducția săi rotația. In acest timp capul femoral, neputând rupe capsula 

pentru a produce o luxaţie, rămâne el singur învins dând nascere unei 

fracturi, 
Btiologia. In afară de intervențiunea causelor traumatice repre- 

sentate prin lovitură directe pe trochanter, căderi pe pici6re, genuchiii, 

oră contracțiuni musculare, există o causă predisponentă a acestor frac- 

turi, fără de care dinsele nu se obțin, ori-care ar fi felul traumatismu- 

luă precum și violența sa. 

Acesta constă în rarefracțiunea țesutului osos ce constitue gâtul 

femoral, rarefracţiune al cărui factor principal stă în. etatea individului. 

In starea fisiologică şi în periâda adultă, gâtul femoral este asi-
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gurat printr'o disposiţiune architectonică de lamele os6se, cari îl fac 
destul de puternic, dându-i o: soliditate excepțională. Graţie unei ase- 
menea disposițiuni, dînsul pâte să suporte nu numai greutatea corpului, 
der şi pe cele adaugate în spinarea individilor, condamnați a-și întreţine 
viața prinur'o muncă penibilă. 

Cunoscinţa acestui lucru se datoresce celebrului anatomist din 
Ziirich, Meyer. 

Acest autor a descoperit, prin mai multe secțiuni metodice prac- 
ticate pe femur, următârea relațiune ce există între substanța compactă 
a osului și cea spongi6să. Substanța compactă corticală a diafisei fe- 
murului, ajunsă la extremitatea superidtă a osului, se subţiază din ce 
în ce, ast-fel în cât nu represintă de cât grosimea unei foi de hârtie. 
Dar acestă extremitate deși slab protejată la periferie, devine însă de o 
resistență extra-ordinară, graţie desvoltărei și disposițiunei sistematice a 
fibrelor os6se din țesutul spongios. Privite în mod superficial, s'ar putea 

  

Fi». 210. — Structura gâtului femoral.-: 

crede că aceste lame încrucișate şi amestecate între dînsele, ar fi jocul 
unui caprițiă sai al unei întâmplări ; urmărite însă de aprope, se con- 
stată că tote aceste disposiţiuni diverse sunt calculate cu un anumit 
scop și anume că, din totălitatea lor să se formeze un stâlp puternic 
acestei extremități superidre a femurului și în special al gâtului s&ă. 
Iată cum: 

Există mai întâi! două rînduri de lamele os6se în țesutul spon- 
gios. Unele A—A, vedi fig. 210, plecând de la extremitatea superidră 
şi internă a diafisei aprope de micul trochanter, se ridică în sus diri- 
jindu-se către extremitarea internă a capului temoral. Altele B-—B se 
dirig în afară către marele trochanter. Acestea se încruciș€ză cu o altă
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serie de fibre aflate pe peretele extern al diafisei, dirijindu-se în formă 

de linii curbe către capul femurului, ast-fel precum sunt representate 

prin punctele C—C. Din acâstă încrucișare a âcestor numerâse lamele 

formând un sistem trajectoriă, resultă o infinitate de bolți, ale căror vir- 

furi în majoritate corespund la peretele superior al colului femoral și 

puțin înăuntrul marelui trochanter, precum se vede în punctele D—D. 

De aci deducem că, gâtul anatomic al femurui de și nu este îm- 

brăcat de cât de o pojghiță fârte subțire de substanță compactă, totuşi 

el, grație disposițiunei acestor bolți numite de Merckel ca/car femora/e, 

se găsesce înzestrat de un maximum de rezistență, care-l pune în po- 

sițiune de a resista nu numai greutăţei corpului, dar chiar și unor trau- 

matisme violente. 

  
Fig. 211, — Structura normală a gâtului femoral luată prin radiografie. 

Existanța acestor lame os6se, a căror disposițiune ar părea de pură 

invenţie saii imaginație, se găsesce perfect demonstrat în fig. 211 luată 

după natură prin radiografie de Gautsch din Minchen și pe care o
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reproduc dintrun atlas afiat la institutul de synecologie al d-lui prof. 
Assaky. 

Cunoscând aceste fapte, vom avea cheia ce ne va explica adev&- 
ratul și singurul mecanism al fracturilor colului. Și secretul acestui. me- 
canism constă că, în urma diferitelor bâle, dar mai cu deosebire cu 
înaintarea vîrstei, aceste lamele trajectorii ale țesutului spongios din 
extremitatea superidră a femurului, suferă o alteraţie fisiologică. Dinsa e 
constantă la bătrâni și cunoscută sub numele de medu/isațiunea gâru- 
Mui femoral, 

Fenomenul constă în aceia că acestă substanță numită calcar fe- 
morale, treptat intră în regresiune atrofiindu-se încetul cu încetul. 

In urma acestei absorbțiuni și distrugere atrofiantă, resultă formarea 
unor largi spaţiuri numite arzole gigantice. Ele din ce în ce mărindu-se, 
ajung să formeze adevărate găunoșituri separate între ele prin lamele 
fragile. In ele pot străbate chiar substanța medulară a osului, formând 
un adevărat canal. Deci, gâtul femoral pierdându-și stâlpul protector și 
neremânând înconjurat de cât numai de acea foiţă subţire ce-i procură 
diafisa femurului, care şi dînsa nu e scutită de procesul regresiv, înțe- 
legem fârte bine cum acest gât femoral devine de o fiabilitate fârte 
mare, putându-se rupe cu cea mai mare înlesnire. De aci frecuența 
fracturilor gâtului femoral la bătrâni în urma celui mai mic traumatism, 
saii chiar după cum am v&dut în urma unei simple mișcări în pat, sat 
voind individul a se ridica după un scaun, etc., etc. Și în adevăr, statistica a 
arătat că fracturile colului femoral nu se observă de cât pe bătrâni în- 
cepând minimum de la 50 ani în sus. Mai jos de acestă etate, fractu- 
rile colului nu se pot explica de cât printr'o predisposiţiune individuală, 
capabilă de a aduce o degenerescență grăsosă a țesutului osos, sati 
diferite alte bâle constituționale precum. sifilisul, cancerul, artrita uscată, 
leziuni organice ale sistemului cerebro-spinal, etc., etc. 

Rămâne dar stabilit că, adevărata causă a fracturilor colului stă 
în alterațiunea acestor trabecule os6se din țesutul spongios, alterațiune 
datorită exclusiv etăței înaintate a individului. 

Sa discutat și s'a susținut de mulți că, dintre bătrâni, femeile sunt 
mai predispuse la acestă fractură de cât bărbaţii. Și s'a basat acest lu- 
cru pe faptul că unghiul femoral la femee e mat oblic cu: două grade 
ca al bărbatului şi prin urmare unghiul cervico-femoral e mai puţin obtus. 

Dupuytren credea că gâtul femoral fiind mai lung la femee era 
mai expus la fracturi. In fine se susține că femurii par la feme mai o- 
blici, din causă că basinul este mai respins în afară. De şi multe din 
aceste puncte ati fost contestate, totuși rămâne că femeile sunt mai pre- 
dispuse ca bărbaţii. Acesta unită cu factorul precedent a și făcut pe
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Nelaton să dică, că în în realitate nu există de cât două cause de frac 
turi ale colului femoral: efazea şi sexul, 

Din parte-ne mărturisim că în întrega n6stră carieră chirurgicală, pe 
lângă numerbsele casuri de fracturi ce am observat pe bărbați, n'am 
vedut de cât o singură dată fractura colului femoral la o femee de 45 
ani, s6cra unui confrate. 

Cât pentru frecuența mai mare a acestor fracturi lă femei, după 
cum 0 susțin unii, noi ne-am permite a o atribui gravidităței, şi pote 
nenorocitului obiceiii ce are acest sex de a-și înfrumuseța figura cu 
diferite alifii, a căror bază fiind plumbul, ar avea o influență asupra 
alterațiunei țesutului osos. 

„ Anatomia patologică. In majoritatea casurilor fractura e unică. 
Fracturile cu trei fragmente formeză o curiositate sciințifică, mai lesne 
fiind posibilă o fractură cominutivă. Linia de fractură pste fi transver- 
sală şi situată aprope saii chiar la basa capului femoral, ce rămâne cu 
totul separat. 

In fig. 212 se vede un exemplu mai mult schematic dar tip de 
asemenea fracturi. 

  

Fig. 212. — Fractura intra-capsulară a gâtului anatomic. 

Alte dăți dinsa e oblică de sus în jos și de dinăuntru în afară, 
iar une-ori copleşesce capul femurului, pe care îl atinge în grosimea 
sa luând forma unei linii în zigzag. 

Acesta formeză fractura spiroidă a lui Bigelow. 
In ceia-ce privesce fracturile incomplecte, ele sunt cu totul rari și 
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nu se constată de cât la autopsie, diagnosticul pe vii fiind impo- 
sibil saă cel mult bănuit. 

Caracteristica acestor fracturi intra-capsulare sai intra-articulare 
este că fragmentele tot-d'a-una rămân isolate, cel inferior fiind tras în 
sus și înapoi. 

Din acestă lipsă de contact — căci de penetrațiune nici nu pâte 
fi vorba — resultă și lipsa de consolidare a acestor tracturi, cari încă până 
adi nu s'a putut verifica în mod cert. 

În fracturile extra-capsulare, observăm aceleaşi varietăți, cu deo- 
sebire că linia de fractură în mod natural va fi dirijată de dinafară 
înăuntru și de sus în jos. 

Caracteristica acestor fracturi este că în cazul când nu există pe- 
netrațiune, ceia-ce de alt-fel tormeză regula generală, atunci fragmentul 
inferior se va ridica în sus și înapoi suferind și o rotaţie de dinăuntru 
în afară. 

Dar am dis că penetrarea e de regulă și acesta lesne se înțelege 
din causa constituțiunei colului, care ori cât de alterat ar fi, încă oferă 
o resistență mai mare de cât țesutul spongios şi rarefiat al marelui tro- 
chanter, grație conservărei unora din stâlpii puternici, representați prin 
acele lamele compacte ce am descris. Ast-fel fiind, cu înlesnire gâtul 
femoral rupt va străbate destul de adănc în corpul trochanterului care 
lărgindu-se peste măsură pâte chiar să plesnâscă. 

Acestea sunt fracturile tipice ale colului femoral. Rămâne bine 
înţeles şi o altă clasă numită mixtă, caracterisată prin aceia că linia de 
tractură este în parte situată îu afară de capsulă, iar cea-l'altă în inte- 
riorul stă. 

Dar aceste fracturi n'aă o descriere deosebită, de dre-ce caracte- 
rele lor sunt imprumutate de la cele-/'alte două varietăți. 

Simptomele. In fracturile colului, semnele patognomonice, ce sunt 
inerente celor-lalte fracturi a 6selor lungi aci jcă un rol forte mărgi- 
nit. Ne oferă însă drept compensaţiune alte două semne cu totul spe- 
ciale, cară fac basa simptomatologică și a diagnosticnlui. 

In adever, în fracturile colului n'avem să ne preocupăm atâta de 
impotența membrului, de mobilitatea sa anormală, sati de crepitarea 
între fragmente, lucru fără de cari o fractură aiurea nu pote exista. 
Aci aceste semne nu jâcă nici un rol, ele fiind înlocuite numai prin 
scurtarea membrului şi rotațiunea piciorului în afară. 

Din anatomia patologică și mecanismul acestor fracturi, lesne putem 
înţelege cum limpotența membrului de exemplu, nu pâte decide de 
existența fracturei. 

O contusiune forte a acestei regiuni pote să determine impotenţa
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funcțională a membrului, cu tâtă lipsa unei fracturi, şi vice-versa, un individ pâte să useze de membrul să având totuși o fractură. 
In adevăr am vădut că caracteristica fracturilor extra-capsulare 

este o penetrațiune forte mare a colului în marele trochanter, care an- grenându-se în mod solid, pote permite individului o întrebuințare destul 
de convenabilă a membrului. Dar chiar și în fractura intra-capsulară 
sa vădut bolnavi că continuă să umble, graţie conservărei țesuturilor 
fibrâse peri-cervicale arătate de Boyer. 

Nu este însă mai puțin adevărat că, ori-care ar fi condiţiunile fa- 
vorabile, totuși aceste funcțiuni vor fi târte limitate. In special bolnavul 
nu va putea ridica călcâiul de la nivelul patului dacă este aședat în 
decubitul orizontal. Dar încă odată, nu absenţa funcțională va decide 
de existenţa unci fracturi. 

Tot același lucru vom dice de mobilitatea anormală a membrului, care în fracturile extra-capsulare cu penetrare pste lipsi, iar în cea intra- 
capsulară să fie greii de apreciat, 

Cât privesce crepitațiunea e şi mai puţin demonstrativă și nici 
chiar nu se recomandă a insista spre a ne convinge de existența ei, 
putând aduce mai mult prejudicii de cât folâse bolnavului. 

Ce să mai dicem de durere și îmflătura regiunei, cari nu merită 
o prea mare încordare a atențiunei n6stre, ca unele ce formeză ele- 
mente cu totul secundare a manitestațiunei fracturilor colului. 

Vom însista deci după cum am dis, asupra următârelor două 
semne : 

]). Scurtarea membrului. 
II). Rotaţiunea piciorului în afară. 
1). Scartarea membrului e constantă în fracturile colului, dar variază 

după cum fractura este extra sati intra-capsulară. 
In cea extra-capsulară scurtarea este considerabilă Și constantă, 
In fracturile intra-capsulare, scurtarea e mică și în același timp 

zariabilă, putându-se adică mări în dilele următâre. 
Pentru-ce? 
Scim mecanismul fracturilor extra-capsulare : o cădere saii o lovi- 

tură pe marele trochânter împinge cu violență capul femurului în ca- 
vitatea cotiloidă, care de n'ar fi protejată de un ghem grăsos și liga- 
mentul rotund, fundul s&ă forte subțire s'ar sparge permiţând capului 
a intra în basin. Dar acesta neputându-se îndeplini nici-o-dată, căci nu 
există în sciință de cât un singur cas dat de Dupuytren, capul femu- 
rului se sprijină pe pereții cavităţei cotiloide, cari fiind fârte resistenți, 
luptă contra sa. Atunci capul prins între putere și resistență cedeză, 
rupându-se la intersecția celor două diametre transverse ale marelui
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trocanter şi gât, care intersecțiune făcându-se la bază, fractura este e- 
fectuată. Dar lucrurile nu r&mân aci: gâtul femurului fiind provă&dut de 
acele lamele os6se care-i dai o putere fârte mare în raport cu marele 
trochanter, dinsul se supune violenței exteridre și străbate cu înlesnire 
în corpul marelui trochanter. Acestă penetrațiune une-ori e totală, așa 
că colul anatomic dispare cu desăvârşire, ceia-ce face ca marele tro- 
chanter și capul femurului să se atingă între dinșii. 

Este evident deci că scurtarea membrului depinde de porţiunea gâ- 
tului femoral intrat în marele trochauter. Și maximum se va observa 
atunci, când întregul gât dispărând capul se pune în contact cu tro- 
chanterul. 

Și de Gre-ce lungimea colului femoral variază între 3 și 4 c. m, 
scurtarea în fracturile extra-capsulare nu va putea fi mai mare. Se pri- 
vesc ca excepțiuni și curiosități patologice, scurtările arătate de Dupuy- 
tre de 7—8 c. m. 

Ceia-ce însă formeză caracteristica acestei scurtări este că, dinsa 
se produce de o dată în momentul accidentului și nu se mai pâtenici 
mări nici micşora. 

Invers se întâmplă cu scurtările în fracturile intra-capsulare. Aci 
scim că linia de fractură făcându-se la unirea capului cu colul, nu sa 
constatat nic-o-dată cea mai mică urmă de penetraţiune între tragmente, 
ast-fel că fie-care din ele rămâne cu totul independente unul de altul. 

Capul femoral, care represintă fragmentul superior rămas în cavi- 
tatea cotiloidă, nare unde se duce; fragmentul inferior însă fiind cu 
totul liber, el va fi tras în sus și înapoi de contracțiunea meselor mus- 
culare și în special de marele şi mijlociul fesier. Scurtarea deci depinde 
exclusiv de ascensiunea acestui fragment, pus el însuși sub dependinţa 
contracțiunilor musculare. 

De aci resultă, că dacă în momentul accidentului scurtarea e prea 
puțin manifestă, în dilele următâre ea e capabilă de a cresce de la unul 
sai 2 c. m. până la 5—6 c. m. Și de sigur, scurtarea ar fi şi mai mare 
dacă capsula articulară nu ar opune resistență fragmentului conținut în 
interiorul s&ă. 

Caracteristica însă rămâne că, în fracturile “intra-capsulare, scur- 
tarea e f6rte variabilă. Dinsa formeză o adevărată surpriză pentru chi- 
rurg, când constată că de unde în ajun nu era de cât o scurtare de 
unul sai două centimetre, o vede a doua di crescută cu 3-—4 și mai 
multe centimetri, 

Nu putem deci modifica scurtarea fracturilor extra-capsulare de 
cât distrugând penetrațiunea fragmentelor, lucru nu numai grei, dar și 
imposibil. Din contra, ne putem amuza cu scurtarea în fracturile intra-
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capsulare, făcând-o mai mare sati mai mică, tocmai din pricina lipsei 
de penetrare a fragmentelor. Bine înțeles, acestă amuzare va avea o 
limită, pentru a nu rupe capsula sati diferite ligamente. 

Și tocmai din acestă nestabilitate între fragmente; resultă une-ori 
în loc de scurtare o lungime, provenind din faptul că fragmentul extern, 
se pote aplica pe partea inferioră a fragmentului intern (Lisfranc). 

Rotaţiunea saii deviaţiunea Pictorului în fracturile colului. — Am 
arătat penetrațiunea constantă ce se produce de gâtul femurului în 
marele trochanter, în momentul efectuărei unei fracturi extracapsu- 
lare. Dar acestă penetrațiune după cum deja a arătat Robert, se 
efectuză mai cu semă înapoiul marelui trochanter, adică pe faţa sa 
posteridră.  Ast-fel fiind, femurul va suferi o mișcare de torsiune 
forțată, care ar tinde ca fața sa anteridră să devie externă, iar cea 
posteridră internă. Dar care va fi resultatul acestui fenomen? că între- 
gul membru și în special piciorul va fi deviat în afară. Acestă devia- 
țiune va fi mai mare sait mai mică, după gradul penetrațiunei gâtului 
femoral în marele trochanter. Ast-fel, în penetraţiuniie moderate piciorul 
va suferi o ușâră deviație în afară. Când însă marginea externă a 
piciorului se va sprijini cu totul pe planul patului, saă ceia-ce e și mai 
mult, când călcâiul membrului bolnav va atinge maleola internă a mem- 

“brului sănătos, ne va indica o penetraţiune totală și absolută a colului 
în trochanter. | 

Caracteristica acestei deviațiuni a piciorului în afară este de a fi 
încorijibilă, afară numai dacă am uza de violențe mari și am dispreţui 
durerile atrece ce am determina bolnavului. 

Sa susținut de unii autori că acestă resturnare a piciorului în a- 
fară, nu depinde numai de penctrațiunea colului în marele trochanter, 
ci și de ruperea ligamentului lui Bertin, care ne mai jucând rolul de 
piedică, permite răsturnarea femurului. S'a admis deci că în deviațiunea 
externă a piciorului în afară, avem concomitent cu penetrațiunea şi ru- 
perea acestui ligament. 

Ruptura ligamentului lui Bertin dice Brunn, determină o eversiune 
la maximum a piciorului în afară. 

Din contra, dacă acest ligament e conservat, şi este în același timp 
și forte ca de obiceiii, el pâte determina prin contracțiunea sa o devia- 
țiune fixă a piciorului înăuntru. ! 

După Tillaux însă, acestă deviațiune a piciorului înăuntru, care de 
alt-fel se observă forte rar, ar proveni de acolo că penetrațiunea colului 
în marele trochanter în loc d'a se face înapoi ca de obicei, s'ar face. 
prin excepțiune înainte, de unde resultatul va fi cu totul învers. 

Dar în fracturile intra-capsulare ce rotaţie a piciorului avem? După
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cum am arătat, aci ne existând nici-o urmă de penetraţiune, fragmentul 
inferior care represintă întregul membru, se va devia iarăși în afară. 
Dar acestă deviațiune va fi cu totul pasivă, supuindu-se greutăţei pro- 
prie a membrului și tendinței sale iresistibile de a se așeza în afară, 
tendință de alt-fel fisiologică. Și probă că acâstă deviațiune e pasivă, 
este că dinsa se pâte corije cu cea mai mare înlesnire, transformând-o 
după voință înăuntru sai în afară, atingând punctele cele mai extreme. 

Acesta deci este caracteristica fracturilor intra- -capsulare, da ne 
oferi o deviațiune a membrului constantă în afară, dar cu totul varia- 
bilă, iar nu fixă precum am vădut-o în fracturile extra-câpsulare. In 
urma fenomenului de penetraţiune al fragmentelor, mai avem un simp- 
tom de o fârte mare importanță. Asesta constă în lărgimea excesivă a 
feţei externe a marelui trochanter, precum si în ascensiunea virtului s&ă, 
lucru care e de cea mai mare impoitanță în a recunâsce o fractură 
extra-capsulară. | 

Diagnosticul. Din cele arătate credem că diagnosticul se impune 
de la sine în casurile simple. Rolul principal îljâcă etatea şi sexul. Un 
individ dincolo de 50 ani, e multă probabilitate dacă nu chiar siguranță, 
că în urma unei căderi își va determina o fractură a colului femoral ; 
și a fortiori acest lucru îl vom susține, dacă victima va fi fost de sex 
femenin. Același accident atingând un om tînăr, mult mai lesne își va 
determina o luxaţie de cât o fractură. De sigur există casuri, în special 
la Gmenii nervoși saă isteric, cari în urma unei simple contusiuni a 
articulației să ne ofere o impotență absolută a membrului, o deviaţiune 
a piciorului în afară, saă o scurtare etc. Dar tote acestea împreună cu 
durerea exasperată, vor dispare după un scurt repaus sau cel mult 
după o di sait două. In ori-ce cas, printr'un examen minuțios ne vom 
convinge de exagerarea simptomelor, saă de abolițiunea incomplectă a 
membrului ce vor sta în legătură mai mult cu contracțiunile spasmo- 
dice musculare, de cât cu leziunile proprii unei fracturi. 

Nu ne vom grăbi însă a fi prea afirmativă și a ne baza prea mult 
pe forțele n6stre permițând bolnavului să umble, credând cavem aface 
cu o contusie, câci fiind înșelați, am aduce mari prejudiții pacienților. 
Recomandăm deci expectativa. 

Deosebirea între fracturile colului şi acelea ale basinului nu e grea; 
în acestea vom avea apropierea spinelor iliace, mai ales în fractura 
verticală dublă a basinului, plus ridicăturile osâse ce le vom constata 
prin examenul rectal saă vaginal. 

Cât pentru diagnosticul diferenţial între luxaţii și fracturile colului, 
le vom vedea în capitolul următor. 

ReEmâne partea cea mai principală în a stabili dacă o fractură a
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colului femoral este intra ori extra-capsulară. De și Follin şi Nelaton 
spuneai că acest lucru e imposibil, totuși din cele arătate la simpto- 
matologie, am putea până la un punct să reușim a fi afirmativi, 

Baza diagnosticului diferențial constă în constatarea scurtărei și 
deviațiunei piciorului, pe care am studiat-o în destul pentru a mai 
reveni. 

Să resumăm însă că, dacă într'o fractură a colului avem o scur- 
tare dincolo de 4 c. m. însoţită de o deviațiune fixă a piciorului în a- 
fară; dacă pe lângă acestea vom constata lărgimea antero-posteridră a 
feței externe a marelui trochanter cu ridicarea vîrfului săă; dacă regi- 
unea inguino-crurală devine mai bombată, vom fi în drept a afirma o 
fractură extra-capsulară. 

Când din contra scurtarea membrului va fi forte mică, iar în di- 
lele următâre ea va cresce; când deviațiunea piciorului în afară este 
instabilă putând-o transforma după voință; când marele trochanter îl 
găsim intact, iar triunghiul lut Scarpa nediformat, şi când pe lângă a- 
cestea individul va fi destul de bătrân, e multă siguranță că fractura e 
intra-capsulară. 

Vom mai lua în consideraţie felul traumatismului şi modul săi 
de acțiune; echimosele ce sunt proprii fracturilor extra-capsulare sati 
bazale, presenţa sati lipsa de durere care e nulă în cea extra-capsulară 
și măi pronunțată în cea-laltă, etc. Tâte aceste vor forma atâtea ele- 
mente ce vor corobora în stabilirea diagnosticului. 

Am dis că scurtarea membrului j6că un târte mare rol în acestă 
chestiune. Să vedem deci, care sunt mijlâcele ce ne permit a o con- 
stata mai cu siguranță. Determinarea scurtărei se obține prin diferite 
mensurațiuni făcute între dou& anumite puncte ce sunt alese după 
voința chirurgului. 

Condiţiunea principală este, că aceste puncte!să aibă un sediu fix, 
şi să fie în același timp ușor și perfect explorabile. 

Punctele cele mai obicinuite sunt ombilicul și spina iliacă antero- 
superidră. De aci luând un a nume punct bine precisat, aplicăm o di- 
visiune a unui metru de pânză, întindându-l până la virful maleolei in- 
terne a membrului fracturat. Comparăm apoi lungimea găsită cu aceia 
din partea opusă corespondentă, uzând exact de aceleași puncte de 
reper. Excesul de lungime a membrului sănătos ne arată scurtarea ce- 
lui bolnav. 

Alţi autori iai de reper un punct Gre-care din rotulă sai con- 
«dilul intern al femurului, etc., raportându-l iarăsi la maleola internă, 
ori la călcâiii. Malgaigne procedeză ast-fel: aplică o panglică de la 
o spină iliacă antero-superidră la cea-Valtă, iar de la mijlocul aces-
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teia duce o linie la fie-care din călcâile corespondente. Dar ori-cari ar 
fi.procedeele, constatarea exactă a scurtărei membrului cere detalii forte 
rigurâse și multiple, pentru a nu fi înșelați de simpla aparență ce ne 
oferă membrul fracturat. In adevăr, scurtarea une-ori de și forte isbitâre, 
în realitate însă e mult mai mică, dacă nu chiar lipsesce cu totul, ne- 
fiind de cât o simplă aparenţă. Pentru a ne asigura deci de scurtarea 
reală, va trebui să depărtăm tote causele de erori. Ast-fel, o contu- 
siune a articulației sai o stare nervâsă a individului, sunt capabile a ne 
da scurtări ale membrului traumatisat cu totul anal6ge unei fracturi, 
fără ca dînsa să existe. Pe lângă acestea, e destul ca o posițiune vi- 
ci6să a membrului să fie dată bolnavului, pentru cao înclinațiune a ba- 
sinului să fie urmată de o scurtare departe de a fi reală. 

Pentru aceia vom căuta a pune pe bolnav în condiţiunile cele mai 
bune, spre a fi scutiți de ori-ce erdre posibilă. 

Corpul va fi aședat pe un pat având sub saltele o scândură lată, 
pentru a nu se determina adîncături. Ambele membre inferidre se vor 
aședa intr'o direcțiune paralelă, iar spinele iliace “antero-superidre vor: 
trebui să fie exact pe acelaşi plan transversal. 

In fine, bolnavul va fi aşedat în patul s&ă în posițiunea longitu- 
dinală, stând întrega față dorsală pe același nivel, fără a avea sub că: 
pătâiu vre-o pernă ori cât de subțire. 

Lucrurile fiind ast-fel aranjate, vom uza de următârele trei proce-: 
dee recunoscute clasice, pentru a măsura cu exactitate gradul scurtă- 
rei membrului. i 
3 1). Procedeul Iul Vernenil. Acesta este invers de al lui Malgaigne. 
Dinsul în loc de a căuta ca spinele iliace antero-superidre să fie pe 
același nivel, din contra, trage de membrul fracturat și presupus scut- 
tat, puindu-l pe același plan cu călcâiul din partea sănătoasă, ast-fel că. 
ambele să atingă aceiași linie rigidă şi exact orizontală, pusă prealabil 
la nivelul călcâiului sănătos. Dar prin acestă manoperă, spina iliacă an-- 
tero-superidră a membrului bolnav e trasă mai jos şi pe un plan mult 
mai inferior ca cea din partea opusă. Măsurând deci oblicuitatea aceste: 
linii ne va da noţiunea exactă de scurtarea membrului. 

II) Procedeul lui Bryant, constă în următorul lucru: se determină. 
mai întâiit marele trochanter, pe care-l găsim la un bun lat de mână 
de desubtul crestei iliace. Apucând între degetele nâstre trochanterul 
și palpând tâte punctele, vom marca virful stă C cu unghia degetului.. 
După acesta, determinăm spina iliacă antero-superidră A, de unde vom 
duce o linie exact verticală în jos pe câpsă AB. De la virful marelui 
trochanter ducem o linie perpendiculară pe cea precedentă CB, pentru a. 
forma cu cea dintâi un unghiă drept. Unind apoi virful trochanterului:



702 

  

cu spina iliacă antero-superidră, construim un triunghi dreptunghiii, a 
cărui ipotenusă va fi chiar acestă linie adică A C. Un asemenea triun- 
ghiă facem și pe membrul sănătos. Este sciut că 
scurtarea membrului provine din ridicarea sa în 
sus, și ast-fel fiind, vîrful trochanterului se va găsi 
pe un plan mai ridicat ca cel din partea opusă. 
Atunci basa triunghiului BC dusă perpendicular 
de la vîrful trochanterului pe linia verticală ri- - 
dicându-se mai sus, va fi evident mai scurtă 
ca cea din partea opusă. Măsurând prin urmare ambele aceste baze, 
scurtarea uneia ne va da scurtarea membrului, 

Triunghiul acesta a lui Bryant, numit încă triunghiul 7lio-femoral, 
ne pote aduce servicii reale în casurile simple, căci atunci 'când va 
exista o tumcfacțiune pronunțată a locului bolnav, construcția triunghiu- 
lui va fi dificilă. Dar în asemenea condițiuni şi unghiul marelui tro- 
chanter, deja grei de determinat în stare normală, ne va oferi dificul- 
tăți seridse, neputând găsi puncte de reper. 

Pe lângă acesta, după cum cu drept cuvint a observat Nelaton, 
de și marele trochanter se ridică în sus, el însă nu se apropie în mod 
regulat de crâsta iliacă, urmând o direcțiune verticală, ci se dirige de 
multe ori înapoi, ast-fel că baza triunghiului nu numai că nu va fi mai 
mică ca cea din partea opusă, dar egală, dacă nu chiar mai mare; ac€- 
sta ne-ar conduce la resultate falşe, anunțând o scurtare a membrului 
sănătos. 

III). Mai există încă un procedeii al lui Nelaton, numit procedeul 
zlio-trochanterien. Dinsul constă în a duce o linie dreptă de la spina 
iliacă antero-superidră la virful tuberosităţei ischionului. In starea nor- 
mală, vîrful marelui trochanter se află sub acestă linie, sai cel puţin în 
nivelul s&i. Resultă deci că, dinsul găsindu-se d'asupra acestei linii, ne 
va arăta gradul de scurtare a membrului, Procedeul lui Nelaton este 
însă și mai dificil de practicat, din causa dificultăţilor mai mari ca în 
cele-l'alte. 

După cum vedem, avem la disposiție o mulțime de elemente pen- 
tru a ajunge la un bun diagnostic; cu tâte acestea, de multe ori nu le 
putem atinge. 

Prognosticul și tratamentul. Fracturile colului femoral sunt grave 
nu numai din causa situațiunei lor, dar şi din imposibilitatea aplicărei 
unui tratament cu putinţa de a lucra în mod sigur și eficace asupra 
fragmentelor, cari nu pot fi puse în perfectă coaptație, precum e ne- 
cesar unei bune consolidări. Nu e trebuință de a insista asupra dife- 
ritelor altor complicațiuni ce se pot ivi în momentul accidentului, pre- 

A 

N 
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cum ruperea capsulei articulare, a sinovialei, facturi cominutive, sati 
fracturi concomitente a celor-l'alte epifise a extremităţei superidre. Vom 
trece peste ele, pentru a arata că dacă dinsele nu se manifestă, sunt 
alte complicațiuni ce sunt consecința fracturei. 

Ast-fel, cu timpul se pât€ desvolta o artrită uscată, ale cărei ur- 
mări nefaste deja le-am studiat. Acestea consta pe de o parte în dis- 
parițiunea progresivă a capului femoral și a fragmentului inferior, iar 
pe de alta, într'o putere osteogenică considerabilă, desvoltată în părțile 
moi și cartilaginâse, care distruge ori-ce urmă fisiologică a membrului. 

Dară admițend chiar absența ori-cărui fel din aceste complicaţiuni, 
și închipuindu-ne că fractura ar fi simplă, prognosticul încă ar fi defavo- 
rabil. In adevăr, în fracturile intra-capsulare, prin faptul contențiunei 
fragmentelor în interiorul articulației, consolidarea este aprâpe imposi- 
bilă, pentru motivele interpunerei lichidului sinovial între fragmente și 
neputința de a obţine şi menține coaptarea fragmentelor. Excepţiunile 
sunt excesiv de rari de consolidarea unei fracturi intra-capsulare prin- 
tr'un calus osos. 

Sunt cunoscute discuţiunile rămase celebre între Dupuytren. și 

Astley Cooper, discuțiuni cari ai degenerat în violențe, cel întâiă sus- 
ținend posibilitatea unei consolidațiuni os6se, iar cel de al Il-lea negând-o 
cu desăvârşire. Ascensiunea fragmentului inferior, înterpunerea de si- 
novie între părțile fracturate, slaba nutrițiune a capului femoral cu tâtă 
presența unei artere conținută în ligamentul rotund, dificultatea, dacă 
nu imposibilitatea de a pune fragmentele în contact, și mai ales de a 
le menţine, sunt argumente puternice cari ne autorisă a prevedea, că 
cel mult nu putem spera de cât la un calus fibros, nefiind nici vorbă 
de o consolidațiune os6să. 

Pentru fracturile extra-capsulare, a căror caracteristică, după cum 
am vEdut, e penetrarea saii angrenarea fragmentelor, consolidarea lor 
os6să mai tot-d'a-una se observă pentru faptul că, din causa fenomenului 
arătat, coaptarea și menţinerea fragmentelor sunt făcute de însăși natura, 
ceia-ce nici calusul osos nu cere mai mult. 

Conclusiunea însă este că, individul în mod fatal va rămâne cuo 
scurtare a membrului, ceia-ce dacă nu-l va impedica a uza de membrul 
său, va fi însă silit să umble şchiopând. Acest mic sacrificiă însă, tre- 
bue considerat drept colosal avantaj, dându-se gravitatea bslei. 

Care-i tratamentul fracturilor colului femoral 2 Dându-se că aceste 
fracturi sunt apanajul 6menilor bătrâni, la cari vitalitatea organismului 
începe spre declin, și unde deci speranțele vor fi fârte mică pentru o 
consolidare perfectă, vom sacrifica secuestrarea îndelungată a individu- 
lui, care ar cere două saă trei luni de imobilisare îu pat, pentrua nu-i
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compromite viaţa ce se pâte stinge mai nainte de obținerea unui suc- 
ces iluzoriii. Căci fi-va cre compatibil pentru un bătrân a-l ține în pat 
în decubitul dorsal în timp de cel puţin dou& luni, puind membrul 
fracturat în semiflexiune după metâda englesă? Credem că nu, căci 
la aceşti individi, o asemenea situațiune le produc escare, și adesea, 
pentru a nu dice tot-d'a-una, părăsesc lumea printr'o pneumonie ipo- 
statică, mai nainte d'a le da not voce a părăsi patul | 

Tot ceia-ce puțem face este a lupta pentru a corige deviațiunea 
piciorului în afară, dacă ar fi prea accentuată, recurgând la necesitate 
la cloroform, dăcă ne-ar permite constituțiunea bolnavului. În ori-ce cas, 
nu trebue să împingem lucrul prea departe, pentru a nu produce com- 
plicațiuni. In timpul încercărilor de reduceri, putem determina plesnirea 
trochanterului, transformând acestă tuberositate osssă într'o fractură 
complectă și cominutivă, precum mai nainte nu era. Mai cu deosebire 
ne vom abține a suprima scurtarea membrului, căci prin acesta am 
distruge penetrarea sat angrenarea fragmentelor, ceia-ce ar constitui un 
obstacol puternic pentru consolidarea os6să. | 

Avend dar aceste considerațiuni în spirit, vom căuta prin mijl6ce 
dulci a obține o corectitudine a deviațiunei şi a menţine folosul câștigat 
printr'un aparat apropriat. Hippocrat şi Guy de Ghauliac recomanda 
o atelă lungă externă. Berminghamm recomandă lipirea membrului bol- 
nav de cel sănătos prin feși sai alte legături. Aceste principii aă dat 
loc la aparate speciale datorite lui Hagedorn și Dzonde. 

Se mai recomandă încă ca după asigurarea corecțiunei atitudinei 
membrului şi a scurtărei, să practicăm o extensiune continuă unită cu 
o contra extensiune. Acâsta constitue metoda lui Vermandts și Desault, 
vulgarisată de Petit și Heister şi admisă de majoritatea chirurgilor 
actuali. 

Noi tratăm tâte fracturile colului femoral atât intra cât și extra- 
capsulare în modul următor: după-ce pe cât posibil am redus devia- 
țiunea membrului precum și scurtarea sa, aplicăm un strat de vată 
simplă, iar âpoi o lungă atelă grâsă de carton de la șold până sub 
genuchiii. Fixăm totul prin câte-va feși late, făcend de mai multe ori 
spica inguino-abdominală. Pe de asupra punem mai multe alte feși im- 
bibate în silicat de potasă, și complectăm în mod estetic acest bandaj 
inamovibil după regulele clasice. 

In timp de 48 ore bolnavul stă în decubitul dorsal și pe un plan 
înclinat ridicând în sus picidrele patului. Aplicăm un aparat simplu pe 
gambă și picior pentru a face extensia. Imediat ce aparatul de silicat 
sa uscat bine, ceia-ce e suficient 48 ore, putend la cas de trebuință
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să prelungim încă cu 1—2 dile, suprimăm secuestrarea bolnavului în pat, dându-i voe a umbla prin ajutorul unor cârje. 
In unele casuri, şi mai ales când suntem siguri că fractura este intra-capsulară, și unde scim că scurtarea membrului în dilele următâre are tendință a se mări, atunci pentru a ne opune acestei tendințe, con- fecţionăm o gheată, în talpa căreia aplicăm o placă de plumb în greu: tate de 2—300 grame după imprejurări. Acesră gieutate servă a exer- cita o extensiune continuă și suficient capabilă a se opune unei scurtări ulteridre. 
Cu modul acesta îndeplinim realizarea celui mai logic tratament, scutind pe bolnav, nu numai de ori-ce complicaţiuni periculăse exis- tenței sale, dar procurându'i plăcerea de a se vindeca pe picidre, adică plimbându-se. sai chiar ocupându-se de interesele sale. Când după o lună oră două, suntem convinși că am obținut tot ce ne putea da un tratament logic al acestor fracturi, ridicăm aparatul, și dacă credem ne- cesar instituim mai multe ședințe de masaj, pe cari dacă nu le admitem şi suntem contra lor la începutul ori-cărei fracturi, la sfârșit însă le a- plicăm ne mat putând avea nici-o acțiune vătămătâre. De Sigur vor exista în aceste fracturi diverse complicațiuni, dar contra lor ne vom conduce după citcumstanţe fiind imposibil a prevede totul. 

$ II. Fracturile corpului femurului. 

Am spus că aceste fracturi încep de la 2—3 c. m. sub micul trochanter, și se termină în jos la 3 c. m. d'asupra trocleci femorale. Când fractura ocupă limita Ssuperidră, pârtă numele special de fractura sub-trochanterienă. 
Malgaigne merge şi mai departe; el numesce fractură sub-trochante- riene acelea situate la 5—6 c. m. sub micul trochanter. Aceste fracturi mai adesea de causă indirectă, unde contracțiunea musculară ocupă primul loc, ne oferă tâte semnele clasice ori-cărei frac- turi, precum durere, crepitaţie, impotenţă, etc., etc. Fracturile sub-trochanteriene sunt de obiceiă oblice. Fenomenul principal în aceste fracturi este o deformațiune specială în formă de cârjă. Dînsa după Malgaigne resultă din contracțiunea mușchilor psoasul iliac și pectineul, cari trag fragmentul superior în sus și în afară, ridi- Când înainte extremitatea sa inferiră, pe când capul femoral are ten- dință a bascula în jos şi înăuntru. De aci deformaţiunea membruluj formând un unghii sai cot în partea externă. Alți autori atribue acâstă deformaţiune contracțiunei adductorilor, cari, odată osul rupt, vor exa- 

Dr. 1 Kiriac, Patologie chirurgicală, 
45
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gera cârda normală ce formeză, de unde va resulta deformațiunea 

menționată. 

Diagnosticul în general e uşor, adesea stabilindu-se de visu, grație 

acelei deformaţiuni în cârjă ce le este proprie. Când însă linia de frac- 

tură se afiă prea sus, adică aprâpe de micul trochanter, deformațiunea 

fiind mai puţin caracteristică, putem rămâne în dubii confundându-se 

cu o fractură extra-capsulară. Tratamentul e acela al fracturilor în genere. 

Fracturile propriii dise ale corpului femoral. 

Femurul prin situația şi disposiţia sa anatomică, ar trebui să se 

fractureze mai rar. In adevăr, acest os este protejat de cel mai gros 

înveliș posibil, representat prin numeroșii mușchi ai copsei și un țesut 

celulo grăsos fârte abondent. Pe lângă acesta, el aflânduse coprins între 

două articulațiuni destul de mobile, ar putea fi favorizat să scape de 

acţiunile traumatice. Totuşi fracturile sale sunt destul de frecuente, o- 

cupând rangul al III-lea din scara fracturilor. (Antebraţ, gambă, femur.) 

Dar frecuența acestor fracturi nu este egală la ori-ce etate. Gurtl 

a emis legea următâre: «Pe când dela 1—10 ani fracturile câpsei sunt 

aprâpe de 5 ori mai frecuente ca acelea ale gambei, de la 21—30 ani 

proporția este aprâpe inversă; de la 40 ani, etate când fracturile colului 

încep a fi frecuente, proporţia fracturilor câpsei se apropie de acelea 

ale gambei ; în fine de la 70 ani proporția este aceiași ca în etatea 

mică, din causa fracturilor colului femoral care atinge atunci maximum 

de frecuență.» 

De şi nu avem o practică specială pentru copii, căci casurile ob- 

servate nu sunt numerâse, nu credem însă la o frecuență așa de mare 

precum arată Gurtl. 

Mai întâiti suntem convinși că la copii, fracturile indirecte sunt 

rară, mai ales acelea prin contracțiune musculară, ce formâză adevărate 

excepțiuni dacă nu imposibilități. 

Faptul se explică prin lipsa unei desvoltări vigurose a mușchilor 

și deci a unei contracțiuni violente consecutive. 

La copii faptul e analog cu ceia-ce se petrece la individii cari 

căzând în stare de beţie de la înălțimi mari, nu-și produc nici-o frac- 

tură, tocmai din o asemenea lipsă de contracțiune musculară. 

Dînşii cad inerți ca și un cadavru, asupra cărora de asemenea nu 

putem produce fracturi, iarăși din causa lipsei de contractilitate mus- 

culară. 

Intre altele voii cita un cas a unui copil de 3 ani, care cădând 

de la al II-lea etaj pe un pavaj de piatră, na suferit absolut nici-o
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fractură ; totul s'a mărginit la o simplă contusiune a capului fără gra- 
Vitate. Pe de o parte deci, lipsa de contracțiune musculară, iar pe de 
alta elasticitatea scheletului la copii, ne fac a crede într'o trecuență mai 
puţin mare a fracturilor. 

Ne rămâne deci fracturile prin causă directă. Este adevărat că fe- 
murul prin curbura sa normală ce o formeză, și prin situațiunea sa re- 
lativ mai superficială în partea externă a copsei, e susceptibil a se frac- 
tura prin aplicarea directă a unui traumatism, care tindând a-i șterge 
curbura osul finesce prin a se rupe. Tot la același resultat se ajunge 
când individul ar cădea pe genuchii ; aci însă fractura se produce prin 
exagerarea curburei femurului. Dar din experienţele lui Meserer, resultă 
că pentru a produce o fractură a femurului prin presiune aplicată în 
direcțiunea axei femurului, se cere o forță de 756 de chilograme ; iar 
presiunea laterală exercitată pe mijlocul osului are 400 chilograme la 
bărbat și 256 la femee. Singură torsiunea sai sucirea osului, cere o 
desvoltare de forță mai mică, dar care nu e mai puţin de 90 chilo- 
grame. De aci înţelegem că fracturile femurului la copii încă e un cu- 
vînt de a nu fi tocmai frecuente, dinșii neavând ocasiunea să fie expuşi 
la nisce traumatisme atât de violente. 

DI. Prof. Romniceanu spune în lecțiunile sale clinice Vol. Il ur- ” 
mătârele : «Din statistica nâstră reese că în ceia-ce privesce copii, frac- 
turile femurului nu sunt cele mai frecuente. De ce? rar copil se expun 
la traume atât de violente ca adulții.» | 

Trecând peste acestă digresiune, vom recunâsce împreună cu toți 
autorii că, la adulți fracturile corpului femoral recunosc două cause. 
Directă, când fractura se produce just în punctul aplicărei traumei, pre- 
cum ar fi o lovitură de picior de cal, trecerea unei râte de trăsură, o 
lovitură de ciomag, bară de fier, etc., etc. In acest cas fractura recu- 
n6sce ca mecanism sforțarea din partea traumei de a șterge curbura 
femurului. 

Fracturile indirecte se produc intr'o cădere pe picidre sati genuchii. 
Aci linia de fractură ocupă unul din punctele diafisei şi recunsce drept 
mecanism tendința de a se exagera curbura normală a femurului. 

In ambele aceste casuri, tractura de obiceiii e transversală, dacă 
nu tipică, adică fără nici-o neregularitate pe suprafața sa (fractură en 
râve) cel puţin cu dinți, păstrând totuși caracteristica liniei de a fi 
orizontală. | 

Cât privesce fracturile prin contracțiune musculară, nu se admit 
de cât maximum cele sub-trochanteriene, deşi respinse de Boyer, 

Trebue însă să observăm că mecanismul fracturilor în căderea in- 
dividului pe picidre, dacă nu se pâte susține intervențiunea contracțiu-
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nilor musculare, nu putem nega o mișcare de rotațiune. În momentul 
acesta, femurul suferind o torsiune, sai răsucire fractura ce se va pro- 
duce va fi oblică. Avem deci ca etiologie trei cause în fracturile femu- 
rului, directe, indirecte și prin torsiune. Cele două dintâiii ne dau frac- 
turile transversale, iar al III-lea fracturile oblice. 

Cât privesce causele predisposante, precum a fost opiniunea emisă 
de Ambroise Par€, că în timpul iernei 6sele ar fi mai fragile şi s'ar rupe 
mai cu înlesnire, se considera adi ca fiind lipsită de ori-ce fundament. 

Tot acelaşi lucru vom dice de opiniunea lui Malgaigne, care sus- 
ținea că partea dreptă a corpului e mai predispusă. 

  
Fig. 213. — Fractura transversală a femurului (prof. Dr. Romniceanu). 

Nu trebue să uităm că unele diateze ca artritismul saă bâle 1o- 
cale ca sarcomul, cancerul etc., predispun femurul a se fractura în mod 
spontanat. 

Anatomia patologică. Fracturile femurului presintă două varietăți 
mai principale: ele pot fi transversale și oblice. Cele transversale sunt 
forte rari tipice adică fără dințături (en râve). De obiceitt mai tot-d'a-
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una ele oferă asemenea inegalitate dințată. Cu tte acestea în fig. 213 avem un model aprâpe pur de fractură transversală fără dințături. 

  
Fig. 214. Fig. 215. 
Fracturi oblice ale femurului (prof. Dr. Romniceanu). 

Din observaţiunile tutulor autorilor resultă că, fracturile transver- 
sale sunt propriii terțului medii al femurului. D'asupra şi dedesubtul 
acestei linii, fracturile mai tot-d'a-una sunt oblice. 

In fig. 214 şi 215 avem modele de asemenea fracturi. 
Fracturile elicoidale sa spiroide sunt fârte rari, şi nu se observă 

de cât în casuri de fracturi determinate prin torsiune sait sucire a mem-
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brului; iar cât despre fracturile longitudinale, aprâpe nu se citeză nici-un 
exemplu. 

Sai mai observat și tracturi iterative, precum e un cas dat de 
Gosselin unde un individ a avut șase tracturi ale aceluiași femur în 
timp de 20 luni. In fine se citeză fractură incomplecte mai ales la copii, 
precum și fracturile numite fisurale, constând după cum numele indică 
în simple sgărieturi cu totul superficiale și al căror diagnostic e im- 
posibil. : : 

Simptomele și diagnosticul. Nicăeri ca în fracturile femurului nu sunt 
mai clasice și mai evidente. Ele tot-da-una aă fost date ca tip și at 
servit ca obiect de instrucțiune. Asupra lor fie-care din noi am făcut 
practica ca studenți la patul bolnavului, la începutul carierei nostre. 

In adever, aci găsim tâte semnele patognomonice prin care se de- 
monstră soluțiunea de continuitate a osului. | 

Aci găsim în complectul lor simptomele subiective și obiective, 
semnele fisice și raţionale, cari constitue tipul ori-cărei fracturi clasice. 

Dintre semnele obiective vom studia: 

1). Deformaţiunea membrului. Acesta depinde de felul fracturei ; 
ast-fel, dacă dinsa va fi transversală iar periostul conservat, deformaţi- 
unea va fi moderată. La copii, periostul fiind destul de gros şi în ace- 
lași timp puţin aderent, dînsul rămâne intact iar deformaţiunea . cu frac- 
tură e aprope nulă. Dar pentru a fi mai expliciți vom arăta deforma- 
țiunile în fracturile câpsei, după cum aceste fracturi vor fi transversale 
sai oblice: 

1). Deformaţiunile îu fracturile transversale sunt: după grosime, 
după lungime, după divecțiune şi după circomferență (ad latus, ad lon- 
gitudinem, ad axim şi ad peripheriam). 

Ad latus este când extremitatea superidră a fragmentului inferior, 
sai chiar ambele extremități se depărteză în lături de punctul central, 
remănând însă ambele fragmente pe aceiași linie orizontală. Există în 
acest gen de deplasare două grade: primul când fragmentul inferior 
părăsesce pe cel superior numai cu o jumătate sai o parte din supra- 
tața sa, iar al Il-lea grad, când în totalitatea sa osul se așeză în latu- 
rea tragmentului superior, pe care-l părăsesce cu desăvârşire, sai cel 
mult nu are cu el de cât un singur punct de contact. 

„_Resultatul acestor deplasări este determinarea unei grosimi mai 
mare a membrului în nivelul focarului de fractură, grosime, care evi- 
dent va fi în raport cu gradul de deplasare. 

Dăm în fig. 216 şi 217 următârele două scheme pentru a arăta 
cele două grade a deplasărilor după grosimea saă lățimea osului — 
ad latus.
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II). Ad aim, adică după direcţie. Aceste deplasări sunt anal6ge 
cu cele precedente, observându-se ca şi acelea exclusiv în fracturile 

transversale. 

   
Fig. 216. Fig. 217. 

Deplasările fragmentelor după grosime (ad latus) (personală). 

Deplasările după direcțiune aă ca efect că axa normală a osului 
se găsesce schimbată, luând aspectul unei linii frânte, formând un un- 
ghiă in punctul fracturat. 

Acest unghiii format din extremitățile celor "două fragmente ce 
şi-au schimbat punctele de. contact, pâte fi anterior, posterior, intern, 
saii extern, după direcția unde aii fost atrase unul sati ambele fragmente. 

Ca şi deplasarea după grosime, unghiul acesta va fi mai mare sati 
mai mic, după gradul oblicuităței fragmentelor. In ori-ce cas însă, ele 
se mărginesc numai într'o tendință de separare unul de altul, fără însă 
a-și perde cătuşi de puţin punctele de contact a suprafeţei lor. 

Următsrele figuri 218 și 219 ne arată un model de deplasări după 
axă, unul având unghiul intern și altul extern. 

Este evident că, mărimea unghiului e în raport invers cu distanța 
ce separă depărtarea capetelor opuse ale ambelor fragmente: cu cât a- 
cestă distanță e mică, cu atât unghiul e mai mare, adică obtus; ȘI vice- 
versa. De aci va resulta și scurrarea consecutivă a membrului. 

II). Ad peripheriam. Când fragmentele își pierd ori-ce raport între
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dinsele, ne mai având nici un punct de contact, fiind deci cu totul [i- bere, atunci fragmentul inferior r&mănind sub influența greutăţei picio- rului, și urmând tendința normală a acestuia de a se aplica pe margi- 

   
Fig. 218. 

Fig. 219. 
Deplasarea fragmentelor după direcţie (ad axim) (personală). 

nea externă, atunci și fragmentul interior sufere o mișcare de rotațiune, însoțită de deviaţiunea picioruiui în afară. In casul acesta, deviația pâte să aibă mărimea uuui arc de cerc, sai o jumătate de circonferență, sai chiar o circomferență întregă, putendu-se exagera în timpul mișcărilor pasive împrimate de chirurg. 
IV). A/ Zongitudinem. Acesta se observă de ordinar mai mult în fracturile oblice. In general fragmentul inferior este care, influenţat de contracțiunea musculară, se ridică în sus, aședându-se înapoiul fagmen. tului superior. După gradul de ascensiune, care formează ceia-ce se nu- mesce incălecarea fragmentelor, va resulta scurtarea conscutivă a mem- 

mbrului. Acestă încălecare se pote face în tâte sensurile, fiind supusă diverselor cause. Resultatul însă va fi tot-d'a-una pierderea lungimei normale a membrului. Schema presentată în fig. 220 ne arată un mo- del de acestă deplasare prin încălecare. 
Mecanismul acestor deplasări depinde mult de direcţiunea și mo- dul aplicărei traumatismului. In majoritatea casurilor însă, deplasarea
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fragmentelor în fracturile femurului păstreză o formă tipică și a nume 
că, unghiul tot-d'a-una este intern, iar virful s&ă face proeminenţă în 
afară. Acesta ar resulta după majoritatea autorilor din contracțiunea 
mușchilor adductori, cari în starea normală formâză ca un fel de cârdă 
în raport cu osul. Indată ce osul e rupt, cârda strîngendu-se, cele două 
extremități ale osului tind a se apropia, de unde formarea unui unghiă 
intern și proeminența fragmentelor în afară, unde vor forma un adevt- 
rat cot. ! 

  

Fig. 220. — Deplasarea fragmentelor după lungime (ad longitudinem) 
(personală). 

Cât privesce deplasarea prin încălecare ce se observă în fracturile 
oblice, dinsa provine pe de o parte din greutatea ce exercită întregul 
corp, care, ne mai având un sprijin solid, face să alunece fragmentul 
Superior; iar acesta forţat, se va ridica în sus şi înapoiul celui superior, 

Lucrul nu este împosibil ca în acâstă deplasare să joce vre-un rol 
și mușchii. Faptul sar găsi demonstrat prin contracțiunea energică a 
tricepsului, al cărui efect ar fi de a înlesni virfului ascuţit al fragmen- 
tului superior de a se înfige în grosimea sa, mergând chiar până la 
perforarea tegumentelor. 

Mai există încă o deplasare inversă a acestor fracturi oblice, al 
cărui mecanism se explică prin direcțiunea liniei de fractură. In adevăr,
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în terțul inferior al osului, linia de fractură fiind de sus în jos, dar de 
dinainte înapoi, resultă că în acest cas fragmentul inferior va fi care va 
aluneca pe cel superior, dirijindu-se înainte, pe când acesta se va aședa 
înapoiul să, 

Tâte aceste deplasări, în special cele resultate din fracturile trans- 
versale, le observăm mai cu deosebire Ja adulți. La copii însă, unde 
grație grosimei periostului şi slabei sale aderențe de os, fracturile fiind 
în general sub-periostice și deci fragmentele menținute în loc ca într'o 
tecă, fără a le permite a-și părăsi raporturile dintre ele, deplasările se 
observă rar. De asemenea la bătrâni, unde fracturile de obiceiă sunt 
dințate și deci fragmentele într'o stare de ahgrenare, iarăși aceste de- 
plasări adesea lipsesc. 

In ceia-ce privesce cele-l'alte semne ale fracturei, precum sunt cre- 
pitația și mobilitatea anormală, nu avem a ne opri mult asupra lor, 
fiind uşor de constatat. 

Dacă apucăm membrul între două mâini: în nivelul fracturei, pu- 
tem prin uș6re frecări să simţim atât noi cât și bolnavul crepitaţia, dacă 
fragmentele nu-și ai pierdut punctele lor de contact. In adever, când 
aceste fragmente se ating prin feţele lor laterale, sati există o încălecare 
a lor, e bine înțeles că frecarea între dinsele neputându-se obţine, cre- 
pitația lipsesce. Dar chiar dacă aceste condițiuni defavorabile nu există, 
încă nu putem percepe crepitația, dacă între fragmente va fi interpusă o 
revârsare de sânge, fibre musculare, aponevrose, etc., etc. Mobilitatea 
anormală e de fapt demonstrată dacă constatăm crepitația. În casul con- 
trariă trebue să fim cu multă precauţiune în explorăriie nâstre, pentru 
a nu provoca complicaţiuni sai dureri violente bolnavului. E destul a alu- 
neca palma mâinei nâstre sub copsa bolnavului și în presupusul punct 
fracturat, când exercitând o ușdră ridicare, ne este destul a ne convinge 
că avem a face cuo fractură, dacă vom determina cea mai Ușră 
flexiune a membrului. 

Acestea sunt semnele capitale obiective sau fisice, prin mijlocul 
cărora se manifestă fractura femurului, sau mai bine dis a câpsei şi cari 
mai nici o dată nu lipsesc. 

In ceia-ce privesce semnele subiective saă raționale, se resumă în 
durerea și impotența funcţională. 

Durerea în general nu e mare în fracturile femurului, afară bine 
înțeles, de o posiţiune prea vițissă a membrului, de prinderea între frag- 
mente a unor fire nervâse, saii chiar triunchiuri maj mari, dându-se ra- 
portul marelui merv sciatic cu osul. 

Mai trebue să scim că, în afară de complicațiuni, sunt individi cari 
suferă mult, scoțând une-ori ţipete mari, având o simplă fractură a câp-
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sci, pe când alții din contra sunt mai indiferenți. Exceptând casurile 
anormale pe cară le-am arătat în vol. I şi unde, în privința durerei, am 

împărțit pe individi în exageratori și atenuatori, după sistemul lor nervos, 

care e ușor sai grei impresionabil, vom căuta mai ales la cei atenua- 

tori ca o asemenea indolență să nu fie în legătură cu re-cari altera- 
țiuni profunde ale sistemului nervos, cu tendință de a micşora sait chiar 
a șterge sentimentul durere. 

Impotența funcțională se va constata prin imposibilitatea în care 

se va afla bolnavul de a ridica în sus membrul pus în extensiune, de- 

părtând călcâiul de nivelul patului. Vom fi atenţi a deosebi acestă im- 

posibilitate provocată de contusiunile forți, pentru a nu conchide la o 

fractură; precum de asemenea vom fi preveniți că, mai ales la bătrâni, 

unde angrenarea tragmentelor se observă, ridicarea membrului este cu 
putință cu tâtă existența unei fracturi. 

Prin mijlocul tutulor acestor semne, putem tot-d'a-una să diagnos- 

ticăm o fractură a câpsei. Mai mult încă, putem să stabilim și varieta- 

tea de fractură, adică de este transversală sai oblică. 

Cu acâstă ocasiune vom stabili dacă fractura e simplă, complicată, 

sai cu complicațiuni, după cum focarul fracturei va fi acoperit de tegu- 

mentele intacte, va comunica cu exteriorul, sau se va fi produs o re- 

vârsare mare de sânge prin ruperea de vase importante. Vom căuta 

deci a descoperi eschimosele largi, a presupune sait determina cu pre- 

cisiune presența de corpi străini în fracturile complicate, etc., conchidend 
în cele din urmă dacă fractura e de causă directă, indirectă, sai prin 
torsiune. 

Mai există încă un simptom forte important, și pe care "1 găsim: 
în mod constant în fracturile femurului. Acesta este un epanșament ce 
se desvoltă în articulația genuchiului, une-ori imediat după acident, iar 
alte dăți mai tărdiu. 

Observat pentru prima ră de ]. L. Petit, a'a atras în mod serios 

atențiunea chirurgilor de către Rouger din Lausana în 1874. S'a emis asu- 
pra originei sale mai multe teorii. 

Alison atribue faptul unei piedici în circulațiunea venâsă a mem- 
branei sinoviale, din causa ruperei venelor periostice în dreptul focaru- 
lui de fractură. 

Este lesne de înțeles că circulațiunea venâsă ast-fel jenată, va avea 
de consecință producerea unui lichid intra-articular, precum se observă 

în ori-ce organ cu un obstacol în sistemul venos. 

Gosselin însă, împreună cu Berger care a făcut experiențe pe ani- 
male, susțin că acest epanșament resultă din transudațiunea părței li-
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-chide a sângelui produs în momentul fracturei, lichid ce ar trece prin 
Sinoviala genunchiului pentru a se stabili în articulație. 

Și pentru a confirma și mai mult acestă opiniune, dinșii susțin că 
„acestă artrită idropică pâte fi imediată sau tardivă, după sediul fractu- 
Tei. In adevăr, dacă focarul fracturei ocupă terțul inferior al câpsei, e- 
panșamentul intra-articular se va constata din prima di; din contra, frac- 
tura aflându-se la terțul mediu, acest epanșament va apare după 2—3 
dile; iar când va fi fârte sus Situat, nu se va manifesta de cât după 
.5—6--8 ile. 

Gosselin susține că, făcend autopsia unei fracturi recente a femu- 
rului, a găsit o infiltrațiune sanguină, care plecând din spațiul interfrag- 
mentar, se prelungea până în țesutul sub-sinovial al genunchiului, de şi 
fractura ocupa terțul medii. 

Lannelongue și Verneuil admit, că acest epanșament se datoresce 
pur și simplu unei contusiuni directe a articulației, sai unei contra-lo- 
vituri. Este imposibil, dic dinşii, ca în momentul fracturej femurului, 
genunchiul să nu fie atins. 

Și pentru a da o probă și mai mare opiniei lor, iai ca exemplu 
fracturile gambei, unde iarăși se observă acest epanşament în genun- 
chiit, fără să se potă invoca infiltrațiunea declivă a serosităței sângelui, 
precum admite Gosselin, sai o genă în circulațiunea ven6să, după cum 
“susține Alison. 

Mai există încă un epanșament sati idartrosă a genunchiului în 
fracturile femurului, dar care se observă cu totul la sfirșitul tratamen- 
tului. Acesta însă ar resulta din causa imobilităței membrului, și mai 
ales când imediat după ridicarea aparatului, executăm sait permitem 
bolnavului de a face mișcări. Dar un asemenea epanșament nu mai 
este în legătură directă cu fractura, ci cu rigiditatea articulară. Vom 
sci că acest epanşament tardiv, a fost numit de Volkmann și Hennequin 
idavtrosa funcțională. 

Prognosticul. S'a făcut mult sgomot în privința prognosticului frac- 
turilor femurului, susținendu-se că vindecarea se obține tot-d'a-una pe 
socotela unei scurtări exagerate a membrului. Singur Dessault susținea 
că dinsul tot-da-un vindeca bolnavii fără nici o scurtare. De sigur a- 
cestă afirmațiune este exagerată, căci dacă scurtarea s'ar putea să fie 
fOrte mică sait chiar nulă în fracturile transversale, unde fragmentele nu 
.aă tendință a se încăleca, ea însă devine forte pronunțată și chiar exa- 
;gerată în fracturile oblice, unde în mod fatal fragmentele se încalecă 
“pe distanţe considerabile. Acesta ne explică pe de o parte scurtările 
mici de unul saii două centimetri, cari trec nebăgate în semă, și scur- 
tările colosale mergend de la 5—6 și 9 c. m. Totul depinde de felul
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fracturei și gradul de încălecare al fragmentelor. De aci resultă și faptul 
că dacă une-ori putem corige surtarea primitivă și obţinem vindecarea, 
cu o lungime normală, alte dăţi acestă scurtare este incorijibilă, sait ușor 
de reprodus. Causa este că fracturile oblice sunt cu totul recalcitrante, 
pe când cele trausversale docile și maleabile după voinţa nâstră. 

Vom urma deci consiliul dat încă de Boyer, Nelaton, Laugier, etc., 
de a preveni pe bolnav și familie, că membrul va rămâne scurt și deci 
jenat în funcțiunile sale, îndată ce vom constata că avem a face cu o. 
fractură oblică. 

Din contra, fiind vorba de o fractură transversală, putem fi mai 
curagioși, anunțând o terminaţiune favorabilă. In adevăr, fracturile trans=. 
versale dai maximum o scurtare de 2 c. m. Şi pâte chiar și mai mică,. 
dacă aplicăm un tratament raţional. Dar ori-cum, o asemenea scurtare 
nu împiedică mai de loc funcționarea membrului, căci individii pot umbla. 
fără cea mai mică urmă de șchiopare, scurtarea compensându-se cu o 
ușdră inclinațiune a basinului ce trece nebăgată în semă. Ba ce e mai 
“mult, se pare că, chiar în starea fisiologică membrele infetiâre nu ai 
aceiași lungime exactă. In adever, un autor Gorson din Londra, exa- 
minând 70 schelete aparținând la individi mai mari de 20 ani, nua 
găsit de cât 7 casuri unde 6sele ati avut riguros aceiași lungime. 

Modul cum trebue a procede la măsurarea membrului pentru a 
determina scurtarea, lam arătat în cele-Talte fracturi ale femurului. 

Mai este încă un alt punct ce ar face defavorabil prognosticul 
fracturilor câpsei, şi anume lipsa de consolidare a membrului, adică 
pseudo-artrosă. Lucrul acesta însă e cu desăvârşire rar și pe care nu 
lam observat nici-o-dată. 

De alt-fel, Hamilton susține și dînsul că nu a întâlnit în practica 
sa, şi face r&spundător de acest lucru exclusiv pe chirurg, care nu pune 
destulă atențiune în coaptarea și menţinerea fragmentelor. Tot ce se 
pote observa este formarea unui cal exuberent, representat printr'o exa- 
gerațiune de volum, dispusă pe tstă circomferența fragmentelor sai 
numai pe unul din punctele sale. Acâsta s'ar întâlni în special în frac- 
turile transversale și cu deplasări după grosime, unde fragmentele prin 
situaţiunea lor puțin excentrică, daă inevitabil formarea unui cal mai 
voluminos. Acest lucru însă în general cu timpul dispare şi deci n'are 
nici-o gravitate. 

Cal diform se pâte de asemenea întâlni în fracturile femurului, 
atunci când fragmentele încălecându-se sai rămănând depărtate între 
ele, se consolideză separat, rămâind în acestă posițiune vicidsă. 

larăși putem observa producţiunea unui cal dureros, provenit fie
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printr'o compresiune directă pe un trunchiti nervos, fie prin prinderea 
unui nerv între cele dou& fragmente. 

Mai putem observa diferite alte viciuri de calusuri sai chiar în- 
târziere în formarea lor, dar o adevărată pseudo-artrosă în adevăratul 
sens al cuvântului e cu totul excepțională. 

Cel mult, aceste pseudo-artrose—pe cari le-am vEdut de alt-fel pro- 
ducându-se în fracturile intra-articulare a extremităței superidre a fe- 
murului, ar fi încă posibile și în acelea ale extremităței inferidre, după 
cum vom vedea; dar în fracturile proprii ale diafisei și în special în 
terțul mediă, lucrul nu e posibil, afară numai dacă tratamentul a fost 
cu desăverșire răi dirijat, sati bolnavul a uzat de membrul s&ă în mod 
prematur și anume înainte de șâse săptămâni. 

In asemenea circumstanțe putem observa următorele: Cele două 
fragmente fiind prea mult depărtate între ele, sati având interpus vre-un 
corp str&in, substanța os6să neputând uni capetele fragmentelor, ele 
rămân separate și cu totul libere, nefiind unite între ele de cât numai 
de părți moi. 

In asemenea cas, mobilitatea este excecivă şi ne aflăm în faţa unei 
pseudo-artrose flotante. Faptul acesta însă este cu totul rar, căci adesea 
dacă fragmentele nu se reunesc printrun calus osos, se desvoltă între 

„ele şi în jurul lor fășii fibrâse une-ori destul de resistente, dănd nas- 
cere unei varietăți numită psezdo-a7trosă fibrăsă. 

In fine une-ori și mai cu semă la bătrâni, sifilitici, rachitici, etc., 
putem întâlni o altă varietate de pseudo-artrosă numită osteofitică. Aci 
procesul osteogenic în loc de a lipsi cu desăvârșire ca în pseudo-ar- 
trosa flotantă, din contra este proliferică, manifestându-și exagerarea sa 
mai mult la periferie de cât la centru. Acestă proliferare adesea se face 
în mod neregulat, constituind fășii grâse osâse, cari plecând de la un 
fragment la altul în tocmai ca nisce bârne, iai aspectul de punți sati 
cârde grâse. 

In casul când consolidarea nu e perfectă și deci există o pseudo- 
artrosă, dacă individul începe a umbla, se produce cu timpul un feno- 
men singular între cele două tragmente. Ele se adapteză ast-fel, în cât 
fragmentul inferior rotunjindu-se întru cât-va, își crează o mică cavitate 
în cel superior în tocmai ca două se ce ar avea tendinţa să se arti- 
culeze. Mai mult încă, aceste 6se fiind menținute printr'o capsulă fibrâsă, 
reușesc a-și crea un tel de membrană quasi-sinovială, ceia-ce le apropie 
şi mai mult de o adevărată articulaţiune. Şi tocmai pentru acest fapt 
i sa și dat numele de pserdo-artrosă fibro-sinovială. 

Terminăm însă repetând, că aiară de casuri excepționale, ca apli- 
carea unui răi tratament, bâle constituționale generale sai bâle locale,
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nici una din aceste pseudo-artrose nu se observă în fracturile femurului; 
în calus cel mult, putem constata o, exuberență sai o întârziere în con- 
solidare. 

Tratamentul. Credem absolut inutil nu numai a insista, dar nici 
chiar a menționa numtrul infinit de aparate, procedee și metâde ce 
sati inventat și asupra cărora fie-care chirurg a căutat să-şi imprime 
numele stă. 

Tâte aceste aparate nu ai de cât un interes istoric, de dre-ce as- 
tădi nici unul nu mai e pus în practică. 

Principiul tratamentului fracturilor câpsei constă: In reducerea 
fracturei, coaptarea fragmentelor şi menţinerea lor. Minimum trei aju- 
tore sunt indispensabile. Unul pentru a practica extensiunea, altul con- 
tra extensiunea, iar chirurgul coaptarea. La cel mai mic obstacol sat 
resistență din partea bolnavului, suntem obligați a recurge la clorofor- 
misare. Suntem însă obligați la acesta când vom constata că fractura e 
oblică; şi susţinem chiar că comitem o greșeală neertată, dacă aplicăm 
pe o asemenea fractură ori-ce fel de bandaj, fără a cloroformisa prea- 
labil bolnavul. 

După ce fractura s'a redus iar coaptarea s'a obţinut, noi tot-d'a- 
una aplicăm o atelă posteriră forte lungă, mergând de la rădăcina 
câpsei până sub genunchiii. Dacă credem necesar, punem atele, de obi- 
ceiu de carton gros, d'asupra fracturei. Bine înţeles atelele vor fi bine 
căptuşite cu vată, pentru a nu determina cea mai mică compresiune. 
Ajutsrele fiind la postul lor, fixăm atelele prin două saă trei: feși late de 
tarlatan, căutând asigurarea bunei menţineri a fragmentelor. Peste aces- 
tea aplicăm alte feși gipsate, prealabil muiate în apă rece, având grijă 
să nu exercităm cea mai mică compresiune. Peste întregul membru apli- 
căm un lapte de gips, care bine făcut, aparatul se usucă în 5 minute. 

Aci se mărginesce totul. Rar am recurs la extensiunea continuă, 
contra-extensiunea obținendu-se prin ridicarea picidrelor patului. Am re- 
curs rar la acest mijloc, din causă că nimic nu luptă mai cu eficacitate 
contra contracțiunilor musculare, de cât un bun aparat de gips, care 
singurul e capabil a pune toți mușchii în relaxare. 

Nici o dată n'am avut ocasiunea să observ vre-o scurtare a mem- 
brului, căci tote fracturile ce am putut trata în timpul unei practice des- 
tul de întinse, nu mi-ai atras atențiunea asupra vre-unei scurtări de 
care să se fi plins bolnavul. 

Este Gre trebuință a mai spune că noi considerăm tratamentul 
acestor fracturi d'a dreptul prin masaj ca o erâre? Și n'avem destule 
cuvinte a protesta contra acestui procedeii, care aci ca şi în tâte frac- 
turile Gselor lungi, a dat cele mai detestabile resultate.
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Susţinem însă şi recomandăm masagiul secundar saă tardiv, adică 
minimum dupa o lună de dile, atunci când membrul fiind în imobili- 
tate absolută, calusul osos e deja format, dacă nu în mod definitiv, cel 
puțin în mod provisoriii. 

Acâsta este tratamentul raţional și acela care se obicinuesce de 
toți chirurgi în fracturile femurului. 

Aparatul lui Scultet, aparatele iponartetice, amovo inamovibile, cele 
cu dublu plan inclinat şi o mulțime altele, nu se mai văd de cât prin 
muzee și nu se găsesc descrise de cât prin autorii clasici vechi. Asupra 
tutulor a rămas o simplă suvenire istorică, dar cari adi nu mai merită 
a îngreuna spiritul modern, 

Cât privesce fracturile complicate saă cele cu complicațiuni se- 
ridse, ne vom conduce după circumstanțe: vom desinfecta bine foca- 
rul, vom extrage corpii streini, vom extrage eschilele, vom reseca şi re- 
duce fragmentele și în fine vom întrebuința în larg antisepsia, căutând 
a evita pe cât posibil sacrificarea membrului. Acesta tocmai formeză 
gloria chirurgiei actuale. 

Când însă din diferite imprejurări ne vom afia în faţa unei pseudo- 
artrose, dacă diferitele aparate ortopedice apropriate nu daă nici-un 
efect, putem recurge la o operațiune săngerândă. Ea va consta în des- 
chiderea focarului, resecțiunea capetelor fragmentelor și sutura directă 
saii la distanță a extremităților osâse cu fire de argint saii de mătase. 

Acesta însă numai atunci, când va exista o compromitere serisă 
a funcţionărei membrului și când vom avea autorisațiunea expresă a 
bolnavului, prevenit fiind, că e posibil a nu se obține consolidarea. 

Din parte-ne, credem că nu trebue a ne grăbi în asemenea inter- 
venţiuni, fiindu-ne cunoscut că pe lângă nereușita oparaţici, se pot des- 
volta diferite complicațiuni, cari pot pune viața bolnavului în pericol, tără 
a-i aduce nici-un folos real. 

Fracturile extremităței inferidre a femurului. 

Aci avem următârele trei varietăți: Când linia de fractură se află 
la 3—6 c. m. d'asupra trocleei femorale, sai după Malgaigne de 5—6 
c. m. dasupra rotulei, fractura se numesce supră-condilienă. 

Dacă însă fractura se mărginesce numai la un condil, ia numele de 
uni-condilienă. lar când ambii condili sunt fracturați se numesce Zicon- 
dilienă. 

Fractura supra-condilienă este excesiv de rară. Probă că Malga- 
igne din 308 tracturi ale femurului, n'a găsit de cât cinci casuti de frac- 
tura extremităţei inferidre a acestui os. Ele se produc prin causă di-
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rectă, în urma aplicărei unor traumatisme violente, ca trecerea unei râte de trăsură, lovituri de picior de cal, bare de fier, etc. etc., unde meca- nismul n'are trebuință de nici-o explicare. 
Fracturile prin causă indirectă se produc în două circumstanțe: într'o cădere pe genuchiti, membrul fiind puțin flexat; puterea fractu- 

rantă e transmisă prin rotulă, care rupe femurul; sai dacă genuchiu este cu totul flexat, atunci se presupune că fractura e determinată prin 
smulgere. 

Mai există încă o causă indirectă și anume când individul cade pe picidre, membrul inferior fiind în extensiune, 
In acestă situațiune fixă, se admite că greutatea corpului trans- misă direct pe femur, pote provoca ruperea acestuia d'asupra condililor. 
In majoritatea casurilor, linia de fractură este obiică de sus în jos și dinapoi înaiute. 

Fracturile transverse sunt fârte rari, şi numai în urma causelor directe. Dar și atunci linia nu e regulat transversală, căci tot-d'a-una există pe suprafața fragmentelor mici dințături sai chiar și eschile. 
Caracteristica deci a acestor fracturi este de a fi oblice de sus in jos și de dinapoi înainte. De aci resultă că fragmentul superior ar avea ten- dință a merge în jos și inainte, putând perfora fundul de sac sub-tri- cipital, infigându-se în mușchiul triceps și ajungând chiar până sub tegu- mente, 
Acesta se observă mai ales în fracturile indirecte, în cădere pe genuchiă sai picidre, când greutatea corpului favoriseză la: extrem pro- pulsiunea menționată a fragmentului superior. 
Fragmentul inferior din contra, alunecă înapoiul celui superior și se ridică în sus, păstrând o direcțiune paralelă cu acesta. 
Ac6stă ascensiune a fragmentului inferior une-ori e considerabilă, atingând cifra de 6—8 c. m. și dând ast-fel o scurtare din cele mai pronunțate membrului. | 
Pentru prima ră Boyer a arătat că fragmentul inferior nu tot-d'a- una r&mâne paralel cu cel superior, ci grație acțiunei mușchilor gemeni, solearul și plantarul subţire, el ar suferi o răsturnare înapoi. De aci ar resulta o proeminenţă considerabilă în scobitnra poplitee, iar la partea superidră a rotulei o ridicătură ce ar da genuchiului un aspect fârte Singular. Consecințele ușor se pot prevedea, prin compresiunea ce acest fragment va determina asupra vaselor poplitee. 
Malgaigne care ridiculisa pe Boyer, susținând că o asemenea de- plasare e cu totul imaginară, a rămas învins prin observaţiunile ulteri- Gre date de Richet și Follin, probând realitatea acestei deplasări indi- 

cată de Boyer. 

Dr. 1. Kiriac, Patologie chirurgicală, 
16
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Este cu totul rar ca linia de fractură supra-condilienă să aibă o 

direcțiune inversă de cea precedentă, adică să fie dirijată de sus în ios 

și de dinainte înapoi. In asemenea cas am avea și alunecarea fragmen- 

telor în mod invers, adică fragmentul superior ar veni înapoiul celui in- 

ferior, iar acesta înainte. 

Dar atunci extremitatea inferidră a fragmentului superior fiind fârte 

ascuţită, pâte străbate în scobitura poplitee, aducend perforarea marelor 

vase, de unde emoragii întinse, anevrisme false primitive și chiar gan- 

grena membrului. 
In fine linia de fractură de și oblică, pâte însă fi dirijată către una 

din extremităţile femurului, în special către condilul intern, unde va face 

și proeminență fractura. 
Diagnosticul acestor fracturi e ușor, dacă nu e însoțit de compli- 

cațiuni. O extravasare mare de sânge provocând o tumefacţie conside- 

rabilă a membrului, consitue un obstacol serios pentru stabilirea diag- 

nosticului 
Iarăşi un epanșament intra-articular al genuchiului, ne-ar face să 

credem într'o fractură intra-condilienă. Vom sci însă că acâstă idartrosă 

se observă şi în cea supra-condilienă. 
Dacă fragmentul interior face proeminenţă înapoi, ar avea Gre-care 

asemănare cu luxaţiunile genuchiului. Printr'un examen atentiv însă, vom 

sci a evita erdrea, afirmând că ne aflăm în fața unei fracturi a lui 

Boyer. 

Vom examina în fine starea rotulei, precum și a ligamentului ro- 

tulien, pentru a ne convinge de integritatea sau ruperea lor. 

Am insistat destul asupra semnelor patognomonice a fracturilor 

rotulei. 

Nelaton dă uimătârea manoperă cu privire la ruperea ligamentu- 

lui rotulien. | 

Dacă flexăm gamba pe c6psă, depresiunea ce sar afla d'asupra 

rotulei și care sar impune drept ruperea ligamentului, ar persista sai 

chiar sar mări; pe când din contra, nefiind vorba de nici o rupere, de- 

presiunea dispare înlocuindu-se printr'o cârdă, grație tensiunei acestui 

ligament. 
In atară de aceste complicaţiuni, diagnosticul fracturilor supra-con- 

diliene e fârte uşor, Dînsul se baseză pe deformațiunea caracteristică a 

membrului, pe scurtarea sa considerabilă, pe presenţa înainte şi înapoi 

a două extremități os6se anormale, cari sunt extremitățile fragmentelor 

mai mult saă mai puțin ascuțite. 
Crepitarea e greii de obținut; mobilitatea anormală însă mai ușor. 

Une-ori acâstă mobilitate, mai cu semă când fractura e transversală, e
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împinsă la un grad atât de exagerat, în cât putem îndoi gamba pe câpsă, formând cu dinsa înainte un unghii obtus și chiar ascuţit. 
Manopera acesta nu e de recomandat, fiind capabilă a da nascere la accidente regretabile. 
Ne vom mulțumi deci cu constatarea semnelor arătate și mai ales 

prin provocarea. mișcărilor anormale de lateralitate ale câpsei, petre- 
cându-se în dreptul focarului fracturei, 

Prognosticul acestor fracturi în general este grav. Gravitatea pro- 
vine nu numai din complicaţiunile de care se însoțesc, dar și prin a- ceia că focarul fracturei fiind aprope de genuchiii, are resunet fatal a- 
supra acestei articulațiuni. Ast-fel graţie inflamaţiunei primitive ori con- 
secutive, precum și în urma unei imobilități prelungite, se pote deter- mina o anchilosă a genuchiului. 

Și mai grav încă devine prognosticul, când fragmentul inferior va 
determina o presiune în scobitura poplitee. Acesta va avea drept efect 
o turburare în circulațiune, compresiunea sai contusiunea marelui nerv 
Sciatic, de unde fenomene trofo-nevrotice, sati chiar suprimarea circula- 
țiunei însoţindu-se de gangrena membrului, 

Din causa intervențiunei unui traumatism puternic pentru a pro- 
duce acâstă fractură, gravitatea prognosticului se explică de la sine. 

Ei un singur cas am observat de fractură supra-condilienă, com- 
plicată însă de un enorm epanșament sanguin. Bolnava făcând excur- 
siune la Câmpu-Lung a fost răsturnată din căruță și tărâtă chiar o di- stanță destul de mare. Adusă la spitalul Colțea, am constatat o tume- 
facție fGrte mare a genuchiului și a gambei. Coloraţiunea mărmurie in- dica o gangrenă iminentă. In același timp exista un început de septi- cemie acută, grație excoriaţiunilor întinse aflate pe membru. Am prac- 
ticat amputația câpsei la terțul de mijloc. Bolnava a murit a doua di. 

Tratamentul constă în aplicarea tutulor regulelor generale de atâtea 
ori repetate: reducere, coapta:e și asigurarea menținerei fragmentelor 
printr'un bandaj gipsat, membrul fiind pus într'o extensiune complectă. 

Contra complicațiunilor ce vom întâlni, vom lupta după indicațiuni 
şi experienţa ce vom avea. 

$ II. Fractura unicondilienă. 

Fie că e în joc condilul intern ori extern, aceste fracturi fatal- mente sunt intra-articulare. Ele recunosc în genere o causă directă, Se 
observă însă și în urma unor căderi pe picidre sati genuchi, când unul 
din condili se .pâte strivi de platoul tibial, saă să fie smuls de greu- 
tatea corpului proectat înainte, gamba rămănând fixă.
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Odată condilul fracturat, linia de fractură e paralelă cu axa femu- 
rului, dirigendu-se înăuntru sau în afară după cum fractura ocupă con- 
dilul intern saă extern. 

Condilul fracturat, rămâne separat de corpul osului şi oferă urmă- 

târele trei deplasări: dacă condilul se depărtâză în sens lateral, înăuntru 
sait în afară, lasă un spaţii gol între el și femur — deplasare prin de- 
pârtare. 

Când condilul fracturat se ridică pe marginea corespondentă a o- 

sului la o înălțime mai mult sai mai puțin considerabilă, deplasarea se 

numesce prin ascensiune. Când în fine condilul se proecteză înainte sati 

înapoi ascundându-se în partea posteridră a osului, saă ridicându-se pe 
fața anteridră, deplasarea se dice prin rotație. 

Diagnosticul se baseză pe diferitele deformațiuni ce am enunțat, 

precum şi pe posibilitatea de a apuca condilul fracturat între degete, 

imprimându-i diferite mișcări de lateralitate sati ascensiune. 

Acest fragment va avea o bază târte largă, care e aceia a condi- 

lului însuşi, iar vîrful s&ă aplicat pe una din feţele interne sai externe 

ale femurului, va oferi un punct mai mult sai mai puţin ascuţit, datorit 

composițiunei compacte a osului. 

În acestă exploraţiune tot-d'a-una vom percepe crepitarea. Vom 

lua în consideraţie gradul de ascensiune al condilului, care une-ori pâte 
fi de 8—10—12 c. m. 

Când fragmentul e depărtat de os în afară sai înăuntru, vom per- 

sepe existenţa unui șanț destul de apreciabil. Aceste fracturi sunt tot- 

d'a-una intra-articulare și vom avea presența unui epanșament în gt- 

nuchiti. 

In fine vom constata o crescere a diametrului transvers al genu- 

chiului, mișcări de lateralitate în acest organ, precum și o deviaţiune a 

gambei, care în general urmeză ascensiunea condilului fracturat, simu- 
lând o luxaţie femoro-tibială. 

Odată diagnosticul stabilit, imediat trebue să procedăm la apli- 

carea tratamentului, care va consta într'un bandaj gipsat, după ce prea- 

labil s'a obţinut reducerea și coaptarea. 

Dacă s'ar întîmpla că fragmentul nu sar supune voinței nâstre 

de a se menține în posiţiunea redusă, credem că am putea, prin mijl6- 

cele antiseptice de cari dispunem, să recurgem la sutura os6să. 

$ III. Fracturile biconădiliene. 

Recunosc aceleași cause ca și cele supra-condiliene. Ele sunt mult 

mai rari şi de o gravitate excepțională.
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Anatomia patologică constă în aceia, că ambii condili sunt sepa- 
rarați unul de altul. Dar o asemenea simplă depărtare a lor ar forma 
o fractură longitudinală, lucru excepțional. de rar și fără analog în sciință. 
Adevărata fractură bicondilienă constă deci nu numai în separarea lor, 
ci şi în distrugerea contactului de corpul osului femoral. Cu alte cu- 
vinte, trebue să existe prealabil o fractură supra-condilienă și apoi o des- 
picare a fragmentului interior în două părți, rupând trochlea şi separând 
în mod complect ambii condili între ei, 

Ast fel fiind, fractura bicondilienă va avea trei fragmente. Unul re- 
presentat prin extremitatea inferidră a femurului, iar cele-V'alte prin fie- 
care condili, separați prin spintecătura longitudinală a trocledi. Și în 
adevăr, etiologia și mecanismul acestei fracturi este analog cu acela al 
fracturilor supra-condiliene. Singura deosebire este că, în momentul ac- 
cidentului, fractura o dată produsă, extremitatea inferisră a fragmentu- 
lui superior străbate în cel inferior, pe care spintecându-l în întrega lui 
înălțime și grosime, separă un condil de cel-Palt şi ne oferă ast-fel frac- 
tura bicondilienă cu cele trei fragmente deja menţionate. In fig. 221 luată 
din Vol. II de chirurgie ne arată un model de fractură bicondilienă. 

  

Fig. 221. — Fractura bicondilienă a extremității inferidre a femurului, 

Diagnosticul. Recunâscerea acestor ftacturi devine evidentă, grație unei lărgimi exagerate a genunchiului Și separațiunei manifeste a con- 
dililor, cari ne mai având nici o legătură între ei, le putem imprima
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ori-ce mișcări pasive. La acestă lărgime a genunchiului, constatăm o 

afundătură a rotulei între condili, pe care une-ori o găsim intactă. 

Semnul patognomonic este că, exercitând o presiune laterală asu- 

pra condililor, micşorăm lărgimea genunchiului, făcând în același timp 

şi rotula să proemine înainte, gonită fiind de spaţiul intercondilien. 

Mergând mai departe cu exploraţiunea, vom constata o mobilitate 

anormală în nivelul liniei de fractură supra-condilienă. In acest timp, 

ușor putem percepe crepitaţia, care va fi decisivă în favorea diagnosti- 

cului. Dacă însă vom avea un epanșament fârte mare intra-articular, 
precum de alt-fel este regula, și mai ales dacă se va mai adăoga şi un 

extravasat enorm de sânge, acestea vor aduce o crescere mare de vo- 

lum a membrului, iar cu ele de sigur, obstacolele pentru un diagnostic 

precis se vor mări. 

Fiind însă atenți și examinând în detaliu pe bolnav, vom reuși a 

evita confusiunea cu o luxaţie a genunchiului, cu o fractură a rotulei, 

saă cu ruperea tendonului, etc., etc. 

E de prisos a insista asupra gravităței prognosticului, care, dacă 

nu aduce mârtea bolnavului, de multe ori îi compromite membrul, si- 

liți fiind a recurge la amputaţie. Totuşi, usând de mijlâcele moderne, 

putem în casurile extreme să luptăm contra diferitelor complicațiuni, 

deschidend la rigre focarul fracturei pentru a evacua articulația de se- 

rositate saii sânge, a face sutura fragmentelor, reducându-le şi coap- 

tăndu-le de visu. In casurile obicinuite, ne vom conforma cu regulele 

stabilite la tratamentul fracturilor supra-condiliene. 
Aflându-ne în fața unei r&sturnări a unuia sai a ambilor condili 

înapoi, răsturnare ce ar fi recalcitrantă, putem uza, după recomanda- 

ţia lui Maurice, de secţiunea tendonului lui Achil, ce va forma un su- 

pliment la tratamentul obicinuit. 

Pentru a termina cu fracturile femurului, vom menționa în câte- 

va cuvinte deslipirea epifisei extremităței inferidre a acestui os. Acestă 

afecțiune este proprie copiilor. Dându-se însă că osificarea acestei epi- 

fise se face forte tardiv, mergând chiarpână la etatea de 25 ani, resultă 

că dinsa se pote observa și pe adulți. 

Nu există nici un semn patognomonic a acestei deslipiri epifisare, 

care asemănându-se forte mult cu fractura supra-condilienă, se şi con- 
fundă cu dinsa. Singurul semn dat de autori ar fi, că în loc de a avea 

o crepitație cu caracter osos, adică de a fi uscată şi fină, ea este mâle, 

mai dulce, mai însurâsă intru cât-va, pentru că dinsa resultă dintro 

frecare condro-os6să. 

Restul semnelor şi al simptomatologiei e cu totul identic cu al
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fracturilor supra-condiliene, de cară nu se deosebesc de cât printr'o sim- 

plă presumţiune, basată în special pe etatea individului. 

Prognosticul e forte grav, căci o asemenea deslipire producendu-se 

în urma unor traumatisme puternice, tinerele ființe nu le pot suporta 

cu ușurință. De aceia de multe ori li se pun viaţa în pericol, și mai 

adesea se expun la perderea membrului, fiind siliți a practica amputa- 

ţia. Pentru casurile mai favorabile, vom întrebuința același tratament ce 

este propriii fracturilor supra-condiliene. 

Ş$ IV. Luxaţiunile coxo-femorale. 

Avem mai multe genuri de luxaţiuni ale câpsei, de cari însă nu 

ne vom ocupa, oprindu-ne numai asupra unora din ele. Dar din neno- 

rocire, tocmai cele mai importante din aceste luxațiuni sunt cele mai 

rată, In adevtr, fârte adesea ori întâlnim în practică luxațiunile numite 

patologice, ce însoțesc aprâpe inevitabil coxalgia. larăși se mai observă 

din când în când luxaţiuni numite voluntari, pe cari unii individi le de- 

termină după voință, graţie unci prea mari laxități a capsulei, sait unei 

anumite disposiţiuni a articulației. În special acrobaţii ne oferă adesea 

acest fenomen singular, de a-și produce luxaţia câpsei după voinţă. 

Chassaignac spune că a cunoscut un individ, care avea facultatea nu 

numai să-şi determine o luxaţie iliacă, dar so transforme întro luxație 

ischiatică ori de câte ori avea plăcere. 

In fine se pot observa chiar luxațiuni congenitale. Dar adevă- 

ratele luxaţiuni coxo-femorale sai ale câpsei, acelea cari preocupă mai 

mult pe chirurg, sunt tocmai cele mai rari dintre tâte. In adevăr, luxa- 

țiunile traumatice, cari constitue tipul afecțiunei ce ne ne preocupă, sunt 

aşa de rari, în cât nu numai că nu le întâlnim în timpul studiilor n6- 

stre, dar chiar chirurgi cu o practică mare le observă rar. Mărturisesc 

că personal n'am observat nici o luxaţie traumatică a câpsei. 

Lucrul se explică de alt-fei prin aceia, că capul femoral, contrar 

cu acela al umărului, este conținut în totalitatea sa printro largă și 

adâncă excavaţiune numită cavitatea cotiloidă; iar pe de alta, capsula 

articulară prin resistența și scurtimea sa, nu permite osului a'şi părăsi 

locul, de cât în urma unor violențe excesiv de mari. Şi dacă la asesta 

mai adăogăm inserțiunea numeroșilor muşchi pe extremitatea superidră a 

osului, lesne ne explicăm de ce aceste luxaţiuni constitue o adeverată 

curiositate când le observăm. 

Este evident că, spre a se efectua acâstă luxaţie, se cere neapărat 

ca obstacolele enumerate să fie învinse, căci numai ast-fel capul fe- 

moral pâte eși din cavitatea cotiloidă. Nu încape îndoială ca primul fac-
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tor ce trebue învins este capsula, căci numai atunci când dinsa va fi 
suficient ruptă, se pâte permite ieșirea capului femoral printr'îusa. Dar 
acâsta nu este suficient, căci diferitele genuri și varietăți depind de alți 
factori, cari vor mărgini deplasarea capului luxat, sai vor permite 
progisiunea acestuia în direcțiuni și pe distanţe mari. 

Mai nainte însă de a intra în acest studiii, trebue să stabilim pre- 
alabil clasificațiunea luxaţiilor coxo-femorale, pentru a putea mai uşor 
înțelege rolul agenţilor ce am determinat. 

Toţi autorii sunt de acord a admite astădi ca o divisiune simplă, 
naturală și în conformitate cu datele clinice, aceia propusă de Astley 
Cooper. Dinsa constă a împărți luxaţiile coxo-femorale în 4 clase, având 
fie-care varietățile lor, şi anume: uzafiună în Sus, în jos, înapoi şi 
îăainte. | 

In tratatul de chirurgie a lui Le Dentu și Delbet, doctorul Cahier 
a avut ideia a imagina o schemă, prin care se înlesnesce împrimarea 
acestei clasificaţiuni 

  

Fig. 222. — Schemă de posiţiunile principale ale capului femoral. 

Ducem o linie verticală, plecând de la spina iliacă antero-supe- 
riSră, pentru a se termina la tuberositatea ischionului, trecând prin cen- 
trul cavităţei cotiloide. Dacă acum peste acestă linie verticală ducem o 
alta orizontală și perpendiculară, plecând de la extremitatea superidră
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a marei scobituri sciatice la porţiunea corespondentă a găurei ovale, 
trecend iarăși prin centrul cavităței cotiloide, intregul os se găsesce 
divisat în 4 părți. Reproducem și noi acâstă schemă în fig. 222. 

Prin urmare, ori de câte ori capul femoral eşit din cavitatea sa, se 
va aședa în afară de linia verticală, luxaţiunile se dic înapoi ; iar când 
capul dislocat se va aşeda în năuntrul acestei linii, luxaţiunile vor fl 
înainte. 

Acum, în luxaţiile înapoi, capul femoral aflându-se d'asupra liniei 
orizontale, luxaţia este înapoi cu varietatea iliacă; iar când capul va fi 

sub acestă linie, luxaţia este iarăși înapoi, dar cu varietatea ischiatică. 

Tot același lucru va fi pentru luxaţiile înainte: când capul va fi 

sub linia orizontală, luxaţia va fi ovalară, iar d'asupra, dînsa se numesce 

pubienă. În fine, dacă capul femoral rămâne pe linia verticală, luxaţia 

se numesce supra-cotiloidienă sau sub-cotiloidienă, după cum capul va 

fi d'asupra sai de desubtul liniei orizontale. Dar acestea din urmă fiind 

torte rari și instabile, s'aă și numit luxațiuni rari, în oposiţie cu cele- 

l'alte, cari fiind mult mai frecuente, se numesc luxaţiuni ordinare. 

Să vedem acum care este mecanismul după care aceste luxaţiuni 

se produc. 

Când am tratat luxațiunile umărului, am susținut, în urma expe- 

riențelor nstre personale, că primitiv luxațiunea se produce în jos, 

căci acolo capsula fiind mai subțire, e susceptibilă a se rupe cu înles- 

nire, permițând eşirea osului din cavitatea glenoidă; îar 'că în urmă, 

grație atitudinei membrului şi direcțiunei traumatismului, acestă luxație 
în jos se pâte transforma fie înainte sait înăpoi. Ei bine, tocmai acelaș 

lucru se produce și în luxațiile coxo-femorale. In adevăr, capsula arti- 

culară fiind fârte resistentă în tâte punctele sale din jurul cavităței gle- 

noide, oferă o subțiime mai pronunțată numai la partea sa inferidră, 
unde de alt-fel însăși cavitatea cotiloidă presintă o știrbire a mărginei 
sale os6se. Deci numai prin acest punct capul femurului apăsând, pâte 

rupe capsula pe o întindere suficientă, spre a-i permite eșirea sa din 

cavitatea în care e conținut. Pentru acâsta însă se cere neapărat ca 

membrul, adică câpsa, să fie în flexiune pe basin și în abducţiune cu 

o rotație înăuniru, căci numai în acestă posiţiune capul temoral va exer- 

cita o presiune energică asupra capsulei, care fiind silită a ceda, luxa- 
țiunea se produce. Du 

Dar acestă luxațiune în jos, numită de Boyer perineală, de și pri- 

mitiv e cea mai frecuentă, totuși e atât de instabilă, în cât devine cu 

totul excepțional permanentă. Nu este însă mai puțin adevărat, și îm- 

preună cu toți autorii insistăm, că luxaţiunea sub-cotiloidienă este punc- 

tul de plecare-al tutulor celor-i'alte luxațiuni, dând tâte genurile și va. 
i 

U



730 

rietăţile lor. Dinsa formeză primul grad al ori-cărui fel de luxaţiuni, fără 
a sci direcțiunea ce va lua capul femoral, fără a sci unde dinsul va 
merge să se așede, fără a sci dacă din acestă luxaţie primitivă în jos, 
capul femoral se va duce înapoi sai înainte, pentru a forma luxaţiunile 
dorsale sati ovalare, cu varietățile ischiatice ori pubiene, etc. 

La capitolul anatomie patologică și simptome, vom arăta circum- 
stanțele după cari acestă luxaţie primitivă în jos, se transformă în cele 
lalte genuri de luxaţii. 

Pentru moment vom spune numai atât, că dacă porțiunea poste- 
riGră a capsulei se rupe, atunci luxaţiunaa produsă va fi înapoi; pe câtă 
vreme când porţiunea sa anteriră va ceda, luxaţiunea va fi înainte. 

In ori-ce cas, aceste dou& mari grupe de luxaţii sunt secundare, 
căci ambele ai acelaşi punct de plecare, care este luxațiunea primi- 
tivă în jos. Cât privesce luxaţiunea directă în sus, este cu desăvârşire 
rară și aprâpe negată de toți autorii. 

O dată capsula ruptă pe o întindere capabilă de a permite eşirea 
capului femoral din cavitataa cotiloidă, rămânea chestiunea de a se sci, 
în virtutea căror factori se puteai produce diferitele genuri și varietăți 
de luxaţii. 

In imensa majoritate a casurilor, luxaţiile coxo-femorale cele mai 
frecuente sunt cele externe, numite dorsale saă înapoi. 

Există patru teorii cari s'a dat asupra mecanismului producerei 
acestor luxaţii și anume: 7eoza musculară, teoria capsulavă, teoria bga- 
mentăsă şi teoria miztă sai musculo-ligamentăsă. 

]). Zeoria musculară saă a lui Malgaigne. Acest autor atribuia o 
influență fGrte mare tutulor muschilor pelvi-trochanterieni, precum şi 
fesierilor, cari pe rând favorisaă sati puneati obstacol progresiunei capu- 
lui femoral, după cum erati în stare de relaxare sai contractare. 

In special însă, Malgalgne conferise tendonului mușchiului obtura- 
tor intern, un rol din cele mai importante, căci numai graţie lui, luxa- 
țiunile înapoi puteai fi ischiatice sati iliace. Se scie că mușchiul obtu- 
rator intern, după ce acopere faţa internă a membranei obturatrice, se 
termină printr'un tendon. Acesta trecând prin mica scobitură sciatică, iese 
din basin și aședându-se între cei doi gemeni, cari plecă unul de la spina 
ischiatică, iar altul de la tuberositatea ischimului, se fixeză împreună cu 
dânșii în cavitatea digitală a marelui trochanter. După Malgaigne deci, 
dacă capul femurului ieşit din cavitatea cotiloidă prin ruperea capsulei 
la partea sa inferidră, se dirije înapoi rămânând însă sub tendonul ob- 
turatorului reunit cu al gemenilor, luxațiunea este ischiatică, de dre-ce 
capul împedicat de acest tendon, ce formeză o cârdă inextensibilă apli-
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cată pe densul, nu pste progresa în sus, şi deci rămâne în contact cu 

marea tuberositate a ischionului. 

Când însă acâstă barieră este ruptă, atunci capul femurului se 
pote ridica în sus și așezându-se pe fața externă a osului iliac, luxați- 
unea devine iliacă externă. Casurile sunt rari când acestă luxaţie iliacă 
se pote produce da dreptul fără ruperea tendonului, trecând adică 
imediat d'asupra sa. Regula însă după Malgaigne este că, primitiv capul 

femoral, ieșind din cavitatea cotiloidă prin porţiunea sa inferiră, se 
dirije înapoi sub tendonul obturatorului intern, dându-ne luxațiunea 
ischiatică; și că numai în mod secundar învingând acest obstacol, adică 
rupând tendonul, capul se pâte ridica în sus pentru a da nascere unei 
luxaţiuni iliace externe. Fig. 223 luată din atlasul lui Malgaigne arată 
perfect acest lucru. 

  

Fig. 233. — Luxaţia coxo-femorală înapoi. Capul femurului d'asupra obturatorului. 

II). In contra acestei teorii exclusiv musculară a lui Malgaigne, 

Tillaux opune o altă teorie iarăși exclusivă, atribuind tot rolul numai 

capsulei articulare, de unde și numele de zzoria capsulară. 

După acest autor, mușchii nu jâcă absolut nici-un rol important 

în determinarea varietăţilor de luxaţiuni ; totul se concentreză în felul 

și întinderea ruperei capsulei articulare. 

lată ce dice el: După:ce capsula articulară a fost ruptă în 

partea sa inferidră, capul femurului evident iese afară din acetabul.
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Dacă însă acestă capsulă nu este ruptă de cât just atât cât trebue ca- 
pului de a ieși afară, dinsul va rămâne sprijinit pe sprănceana cotiloi- 
dienă, fără a părăsi cu totul cavitatea cotiloidă, formând ast-fel o luxa- 
ţiune incomplectă. 

Dar dacă capsula este ruptă pe tâtă întinderea părţei sale poste- 
riore, fără a trece însă pe porțiunea superidră, capul femoral înainteză 
mai mult înapoi, și aședându-se în dreptul marei eșancruri sciatice, 
luxațiunea devine sciatică. Iar când și porțiunea superidră a capsulei 
externe este ruptă, atunci capul femurului înainteză și mai sus, aşedân- 
du-se pe fața externă a ilionului; luxaţiunea devine iliacă externă. 

Cu alte cuvinte, când tâtă fața anteriră a capsulei împreună cu 
cea superidră a feței sale posteriâre este conservată, luxaţiunea va fi 
înapoi cu varietatea ischiatică ; iar când din întrega capsulă nu rămâne 
intactă de cât numai porțiunea sa anteridră, fiind cu totul ruptă cea 
posteridră și superidră, luxaţiunea este iarăși înapoi, dar iliacă externă. 

In tocmai același lucru se va petrece pentru luxaţiile înainte. Aci 
însă mecanismul va fi cu totul invers și anume că: odată luxaţiunea 
produsă în jos, porțiunea anteridră a capsulei va fi ruptă, iar cea pos- 
teridră intactă. 

Și după cum numai segmentul anterior al capsulei va fi rupt, 
conservându-se însă cel superior, luxaţia va fi ovalară ; pe când din 
contra, dacă și acest din urmă segment va fi distrus, atunci luxaţia de- 
vine pubienă. 

Teoria acesta este cu totul analogă cu aceia-ce pe larg am descris 
în luxațiunile um&rului. Dînsa deși are defectul de a fi prea exclusivă, 
e însă forte rațională, mai ales că a fost susținută cu mult talent și în 

mod f6rte demonstrativ prin experiențe, contra cărora na putut lupta 

numerdsele objecțiuni ce i s'a adus. 

III). Zeoria ligamentăsă saă a Îmi Bigelow. Acestă teorie deşi de- 
scrisă în tratatul lui Hamilton în detaliă, totuși mărturisim că expunerea 
nu ni sa părut destul de clară ; și drept probă avem că toți cei-l'alți 

autori aii reprodus'o în totalitate sai în parte, dar iarăși tără vre-un co- 

mentariii care s'o fi făcut mai bine înțelesă. Şi în adevăr, în tâte căr- 

ţile se găsesce figura dată de Bigolow, unde se represintă cheia acestui 

mecanism, representată prin ligamentul numit în y, dar terminând cu 

toții prin cuvintele emise de autor, că luxaţiile coxo-femorale sunt re- 

gulate sai neregulate, după cum acest ligament e conservat saii necon- 
servat în parte, și atâta tot. 

Noi însă în loc de a reproduce ad literram acestă teorie, vom căuta 

a da înțelesul săi, prin care credem că vom servi mai mult pe cititori. 
Am arătat de la început că în imensa majoritate a casurilor, pen-
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tru a nu dice tot-d'a-una, capul femoral nu pâte eși din cavitatea coti- 

loidă de cât prin porțiunea sa inferidră, unde grație pe de o parte a 

unei absențe a mărginei os6se a cotilului, iar pe de alta a unei subțiimi 

prea mare a capsulei, dînsa se pâte rupe, iar capul femoral să iasă 

în afară. Dar pentru acesta se cere neapărat o anumită atitudine a mem- 

brului și anume, că câpsa să fie flexată pe basin și în puţină rotație 

înăuntru. O dată capul eșit din cavitatea cotiloidă, dînsul se va dirige 

înapoi sai înainte, după direcţia ce se va imprima membrului de vio- 

lența externă. Ast-fel, dacă câpsa aflându-se în flexiune pe basin și cu 

rotaţie internă, violența se aplică pe fața externă a câpsei, sati că in- 
dividul în acâstă situațiune cade pe genunchi, capul temorâl va parăsi 

luxaţia primitivă în jos; el va aluneca înapoi pe fața dorsală a osului 

iliac și se va opri, fie în dreptul marei eșancruri sciatice, fie mai sus, 
dându-ne ast-fel cele două mari varietăți a grupului de luxațiuni înapoi 
numite : sciatică și iliacă externă. Dar ori-care ar fi varietatea în 

aceste luxaţiuni, atitudinea membrului trebue să fie aceiași şi anume: 

fiexiunea copsei pe basin, adductie şi rotaţie înăuntru. Acesa formză ti- 
pul luxaţiilor regulate înapoi. 

Din contra, în luxaţiile înainte, fie că vom avea a face cu varie- 

tatea ovalară sai pubienă, atitudinea membrului iarăși trebue să fie con- 
stantă și tipică, adică cdpsa flexată pe basin în abductie şi rotaţie externă. 
lată dar şi aci luxaţiile regulate înainte. 

De ce depinde acest lucru şi în ce constă neregularitatea unei 
luxaţi? _ 

După Bigelow, totul depinde de existența unui ligament numit ilio- 
femoral sai în y, dar care nu este alt-ceva de cât vechiul ligament 
cunoscut sub numele de ligamentul lui Bertin. Acest ligament însă, după 
Bigelow, nu este așa de simplu precum lat descris autorii, conside- 
rându-l ca o simplă fășie fibrâsă plecată de la spina iliacă antero- infe- 
riGră și care trecend pe d'asupra articulației ar veni să se fixeze la micul 
trochanter. Acesta ar representa numai o porţiune din acest liga- 
ment, pe care Biegelow o numesce fășia internă. In adevăr, tot de la 
punctul de plecare al acestui ligament, plecă o altă fășie, care însă, în 
loc de a se dirige către micul trochanter, se îndrepteză în afară, pen- 
tru a se fixa pe fața anteridră a marelui trochanter. Dînsa portă nu- 
mele de făşia externă a ligamentului ilio-femoral. 

In resumat, acest ligament, plecat de la spina antero inferidră a 
osului iliac, merge în jos lățindu-se; după ce acopere însă faţa anteridră 
a articulației, se termină pe osul femoral prin două fășii: una internă 
pentru micul trochanter și alta externă pentru marele trochanter. De 
aci și numele de ligament ilio-femoral, căci în adevăr plâcă de la ilion la
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femur, Acest ligament în totaiitatea luf are o tormă triangulară cu baza 
în jos și vîrful în sus. Insă din causă că cele două fășii către basa lor 
se sepaiă între dinsele, Bigelow i-a dat numele de ligament în y res- 
turnat, după asemănarea ce ar avea cu acestă literă. In fig, 224 repro- 
ducem figura dată de Biegelow. 

  

Fig. 224. — Ligamentul ilio-femoral sai în y (după Bigelow). 

Importanța acestui ligament constă în aceia că, dinsul este care 
dă atitndinea clasică și tipică în luxaţiunite înapoi. Capul femurului apli- 
cându-se pe fața externă a osului iliac, fășia internă a acestui ligament 
e în stare de relaxare, căci micul trochanter e mai apropiat de spina 
iliacă antero-inferidră; fășia externă însă se află într'o stare fârte mare de 
tensiune, din causă că marele trochanter e mult mai depărtat de spină; 
deci dinsa va exercita o tracțiune pe femur. Dar grație acestui fapt, 
întrega c6psă deja fiind în flexiune, inevitabil dînsa se va aședa în 
rotație internă. 

A torţiori, acâstă "atitudine se va conserva saă exagera, cu cât 
capul femurului va fi mai înapoi și în sus, dându-ne luxaţiunea iliacă 
externă. In adevăr, cu atât micul trochanter va fi mai apropiat de spina 
iliacă antero-inferidră, iar marele trochanter mai depărtat, cu atât fășia
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externă va fi întro tensiune și mai mare, și deci rotațiunea internă a 

câpsei pe atât mai pronunțată. 

lată dar tipul luxaţiunilor regulate înapoi. Regularitatea constă în 

aceia că capul femoral, fie că se află în dreptul marei eșancruri . scia- 

tice, sai pe fața externă a ilionului, atitudinea membrului este şi r&- 

mâne aceiaşi, adică, copsa în fleziune, în adducție şi 7otație înăuntru. 

Acestă regularitate se datoresce exclusiv integrităței ligamentului în y 

şi în special a fășiei sale externe, care exercitând o tracțiune asupra 

femurului, pune inevitabil câpsa în rotație internă. 

Dacă acum luxaţiunea de și fiind înapoi, fășia externă însă a li- 

gamentuțui în y sar rupe, atunci făşia internă de și integră, n nu are însă 

nici-o acţiune, căci după cum am vEdut, dinsa se găsesce în stare de 

relaxare. Prin urmare, câpsa ne mai fiind trasă înăuntru din causa ru- 

perei făşiei externe, membrul pâte să ia o atitudine neobicinuită. El 

supunându-se propriei sale greutăți, va cădea în afară. Atunci vom avea 

o luxaţie inapoi fie sciatică sai iliacă, dar cu rotația copsei în afară. 

Și pentru că acâstă atitudine este anormală, de aceia aceste luxaţiuni 

se numesc neregulate. Neregularitatea provine tocmai din ruperea fășiei 

externe a ligamentului în y. 

Deşi Bigelow nu arată modul cum se produc luxaţiunile regulate 

şi neregulate înainte, totuși noi, dând o acţiune înversă făşiei interne a 

acestui ligament în y, putem, cel puţin în mod teoric și până la proba 

contrarie, să susţinem că regularitatea saii neregularitatca luxaţiilor îna- 

inte, depinde de integritatea sait ruperea făşiei interne a sus numitului 

ligament. 

In adevăr, fie că luxaţia va fi ovalară ori pubienă, atitudinea mem- 

brutui tot-d'a-una va fi constantă şi aceiași și anume: copsa în fieziuue, 

abducțiune şi rotațic în afară. Credem că rotația în afară, care formeză 

tocmai caracteristica acestor Inxații, se datoresce iarăși ligamentului în 

y, dar în special tăşiei sale interne. In adevăr, în luxaţiile înainte, feno- 

mene inverse se petrec. Aci fășia externă e relaxată, iar cea internă e 

în stare de tensiune, căci capul femoral puindu-se în nivelul găurei o- 

vale sai a pubisului, pe atât micul trochanter se depărtâză de spina 

iliacă antero-inferisră, pe când marele trochanter se apropie de diînsa. 

Astfel fiind, fășia externă găsindu-se în relaxare nu va exercita 

nici-o acțiune. Fășia internă însă fiind într'o tensiune exagerată, va exer- 

cita o tracţiune pe femur, pe care neputendu-l ridica în sus către spină, 

va reuși însă a-l răsturna în afară, împrimându-i ast-fel o rotație externă, 

ceia-ce va forma tipul luxaţiilor regulate înainte. 

Dacă acum am presupune că făşia internă e ruptă, cea externă 

nu va avea nici-o acţiune, găsindu-se în relaxare. Atitudinea însă a copsei
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neputend rămâne în flexiune și abducţie, ca fiind fârte jenată pentru bol- 
nav, dinsa va căuta să cadă prin propria sa greutate către membrul 
Opus, și se va așeza ast-fel în rotație internă. Dar acesta este o situa- 
țiune abnormă. Dar tocmai de aceia ea formeză duxafinnile înainte ue- 
regulate. 

In resumat, atât în luxaţiile înapoi cât și înainte, regularitatea constă 
nu numai în situațiunea capului femoral în punctele indicate, dar și în 
atitudinea constantă a membrului, care va fi: flexiunea copsei cu ad- 
ducție şi rotație înăuntru în înxaţiile înapoi, şi fleziune cu  abducție şi 
7otație în afară în luzaţiile înainte. 

Când dar vom constata capul temoral înapoi, iar copsa în flexi- 
une și adducție dar în rotaţie externă, /uzazia va fi neregulată; precum 
de asemenea, când capul femoral luxat înainte se va găsi fie în dreptul 
găurei ovalare saă a pubisului, iar câpsa de și flexată și în abducţie, 
rotația însă ar fi internă, vom dice iarăși că luxaţia este neregulată. 

Cu alte cuvinte, în luxațiile înapoi, neregularitatea constă exclusiv 
în rotația copsei în afară, iar în cele înainte, în rotația câpsei înăuntru. 

Aceste neregularități provin în casul întîiti, din ruperea făşiei ex- 
terne a ligamentului în y, iar în casul al II-lea, din ruperea fășiei sale 
interne. Acâsta este în definitiv teoria lui Bigelow. 

Este însă de observat că autorul, atribue acestui ligament fixarea 
tipurilor clinice a luxaţiilor când rămâne intact, saii deviaţiunea lor de 
la acest tip când dînsul este rupt, fără însă a juca vre-un rol în pro- 
gresiunea sai oprirea capului femoral odată ieşit din cavitatea articulară. 

Asupra acestui punct, cel puţin pentru luxaţiunile înapoi, Bigelow 
ca și Malgaigne, recunosc ca factor principal presența mușchilor pelvi- 
trochanterieni și în special aceia a tendonului obturator intern, al cărui 
rol lam arătat deja. Pentru acesta, teoria lui Bigelow nu este exclu- 
sivă ci mixtă, adică că, mușchiul obturator intern intervine în determi- 
narea gradului de luxaţiuni înapoi, iar ligamentul în y în determinarea 
tipului clinic. 

Anatomia patologică. Vom trece în revistă situațiunea ce o- 
cupă capul femoral în 'diferitele puncte pe osul iliac, de îndată ce a 
părăsit cavitatea articulară. 

ID). fn luxaţiunile înapoi. Avem două varietăți : 
a) luzaţiunea ischiatică, b) luxaţiunea iliacă sati dorsală proprii disă. 
In luxaţia ischiatică, capsula articulară e ruptă în porţiunea sa in- 

feriră şi posteriră ; capul femoral trece pe sub mușchiul obturaror 
intern, se așâză prin fața sa anteridră pe suprafața cuadrilateră externă 
a acetabulului, iar fața anteridră a marelui trochanter privesce către 
cavitatea cotiloidă.
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Tendonul mușchiului obturator intern e întins pe gâtul femoral, 
întocmai ca o cârdă ce nu-i permite a se ridica mai sus. Se înțelege 

de ia sine că ligamentul rotund e rupt, iar muşchii pelvi-trochanterieni 

parte contusionați, parte rupți. Copsa se află în flexiune, adducție și 

rotaţie înăuntru. 

b). In luxaţiunea iliacă sati dorsală, întrega capsulă în partea sa 

superidră și posteridră e ruptă, iar capul femoral învingând obstacolul 

ce opune obturatorul intern, se aplică prin partea sa anteridră pe punc- 

tul cel mai culminant al marei scobituri sciatice, iar fața anteridră a 
marelui trochanter privesce către cavitatea cotiloidă. 

În general, capul nu trece dasupra unei linii care ar pleca de la 

spina iliacă antero-superidră la partea cea mai ridicată a marei scobi- 

turi sciatice. Excepţiunea este în casuri de mari violențe, când capul se 
pote ridica d'asupra acestei linii, aşedându-se mult mai sus și ocupând 

fosa iliacă externă propriii disă, 

  

Fig. 225. Luxaţiune înapoi. A Luxaţie sciatică. B Luxaţic iliacă externă (personală). 

Atitudinea membrului este aceiași ca și în varietatea precede ntă 
dar capul femurului acoperit de marele fesier, se sprijină pe mijlociul 
și micul fesier. Şi aci iarăși vom avea ruperea ligamentului rotund, con- 

tusiunea și ruperea mușchilor rotatori. Marele adductor se află într'o 
tensiune manifestă, 

Dr. 1. Kiriac, Patolupie chirurgicală. 47
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II). Luzaziunile înainte. 

a). Varietatea ovalară. Capsula e ruptă la partea sa inferidră şi 

puțin anteriră. Capul se așeză prin fața sa posteridră în dreptul găurei 

ovale, stănd pe mușchiul obturaror extern, iar fața posteriâră a marelui 

trochanter se sprijină pe marginea os6să inferidră și externă a cavităţei 

cotiloide. Membrul este în flexiune, abducție şi rotație externă. 

b). Varietatea îlio-pubienă. Luxaţiunea represintă un grad mai îna- 

intat ca a celei precedente, ast-fel că fața posteridră a capului femoral, 

vine în contact cu ramura orizontală a pubisului, iar virful apofisei ma- 

relui trochanter în cavitatea cotiloidă. Intrega capsulă antoro-internă e 

ruptă, iar copsa în aceiași atitudine ca și în varietatea precedentă, dar 

mai pronunțată, 

  

Fig. 226. Luxaţiunea ovalară (personală). 

III). Luzafiună în sus supra-cotiloidiene şi în jos sub-condiliene, 

constitue varietăți rari. 

In luxaţiunile în sus sai supra-cotiloidiene, ligamentul în y după 

Bigelow toț-d'a-una e rupt, afară de casuri excepționale când capul în- 

călecând pe acest ligament, pâte să rămâe intact. 

In acestă varietate, capul femoral trecând d'asupra cavităţei coti- 

oijde, după-ce prealabil a rupt capsula în porţiunea sa superidră, se a-
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șeză direct sub spina iliacă antero-superidră, când ia numele de Zazie 

Sub-spindsă. 

Une-ori capul se pâte ridica și mai sus, aședendu:se în spaţiul ce 

separă cele două spine; atunci portă numele de fuzazie înfra-spinosă ; 

iar une-ori el atinge chiar virful spinei iliace antero-superidre, luând nu- 

mele de fraza supra-spindsă. 

In aceste varietăți, prin faptul ascensiunei capului femoral, micul 

trochanter se pune în contact cu marginea inferidră a cavităței cotiloide, 

sau se ridică mai sus, după cum luxaţiunea va fi intra sau supra- 

spin6să. Membrul este în extensiune aprâpe verticală şi cu puţină ro- 

taţie externă. 

In casul când ligamentul în y e cu totul rupt, atunci atitudinea mem- 

brului în acestă luxaţie în sus, devine cu totul externă și într'o adduc- 

ție forțată, așa în cât încrucișeză cu totul membrul din partea opusă. 
Dinsa a fost numită de Bigelow.luxaţie anteridră oblică. 

In fine alte dăți și în mod cu totul excepțional, în acestă luxaţie 

supra-cotiloidienă capul femurului pâte scăpa în iosu iliacă internă, for- 

mând ceia ce se numesce /uzrafiunea intra pelvienă sai a îni Scriba. 

IV). Luzaţiunile în Jos. Am insistat destul, arătând că acestă lu- 
Xaţiune sub-cotiloidienă este singura care e primitivă, dând apoi nascere 

la tâte cele-lalte. 

De și cu totul instabilă, totuşi une-ori rămâne definitivă, capul așe- 

dându-se just la mijl6cul mărginei inferidre a cavităței cotiloide. 

Mai adesea însă capul femurului se pune în contact prin fața sa 

posteridră cu tuberositatea ischionului, sai şi mai frecuent, cu ramura 

ascendentă a ischionului, când pârtă numele de /uzazie perineală. 

Simptomele. Din cele arătate la anatomia patologică, n'avem a in- 

sista mult asupra simptomelor. Este bine înțeles că aci ca în ori-ce lu- 

xaţie, primul lucru ce ne va isbi atențiunea, va fi o afizudone anormală 

saă o deformațiune a membrului, dureri şi impotență functională. 

Deformaţiunea membrului este specială fie-cărui gen și varietăți 

de luxaţii. Ast-fel în luxaţiile înapoi și regulate, tipul clasic este flexiu- 
nea c6psei, adducțiunea și rotațiunea internă. 

În varietatea de luxație sciatică, aceste semne sunt la maximul 

lor; pe când în luxaţia iliacă externă ele sunt mai atenuăte, în sensul 

că flexiunea și adducțiunea fiind mai puţin pronunțate, membrul ar pă- 

rea a fi în rectitudine. Acâsta se impune mai ales când individul stă 

culcat, căci atunci se produce o lordosă compensatrice mâî mult sai 

mai puţin mare. 

Scurtarea membrului însă aci e colosală, putend merge până al
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71], c. m.; pe când în prima varietate, de și deformaţiunea membru- 

lui e mare, scurtarea însă e mică şi anume de 1—2 c. m. 

Prin palpaţie putem une-ori, dacă individul nu este gras, să sim- 

țim noua posițiune a capului temoral, fie înapoiul marei tuberosități — 

când luxaţia se numesce sub-ischiatică, din causa capului femoral ce se 

află sub spina sciatică — sai în dreptul marei scobituri sciatice (luxa- 

ţia sciatică praprii disă), ori cu totul înapoi și în sus, pe unul din punc- 

tele feței externe a osului iliac, dându-ne luxațiunea iliacă externă. 

Dacă dic, circumstanţele sunt favorabile, putem să ne convingem că 

acestă tumoră rotundă și regulată este capul femurului, prin faptul că 

urmeză diferitele mișcări ce imprimăm pe corpul osului femoral. 

Mai putem încă simţi ridicătura marelui trochanter, precum și ca- 

vitatea cotiloidă rămasă g6lă. 

Dar constatarea acestui lucru în general e fârte grea, căci după cum 

am arătat, extremitatea osului deplasat e acoperită de mușchiul marele 

fesier, tot-d'a-una destul de desvoltat peatru ca dinsul, împreună cu 

grăsimea regiunei, să facă dificilă asemenea constatare. 

In aceste luxaţiuni posteridre, putem întru cât-va exagera mișcă- 

rile de adducţiune ale câpsei; cele de abducție însă sunt fârte limitate, 

dacă nu chiar imposibile şi în oră-ce cas excesiv durerâse. 

In luxaţiunile anteridre, deformațiunea membrului este iarăși ca- 

racteristică și clasică, constând în flexiunea copsei, abducție și rotație 

externă. Acestă atitudine este mult mai proaunțată în varietatea ovalară, 

unde e împinsă la maximul săi, ast-fel în cât individul fiind culcat pe 

spate, genunchiul membrului luxat ese afară din marginea patului. 

In varietatea ilio-pubienă, în special fiexiunea e muit mai pronun- 

țată, așa că membrul ar avea aerul să fie în rectitudine. 
In ambele casuri, membrul e mai scurt ca cel din partea opusă 

cu 2—3 c. m. de şi unii autori admit posibilitatea unei lungiri. Și aci 

iarăși, dacă ci:cumstanţele ne sunt favorabile, putem constata printr'o 

minuţi6să explorațiune, situațiunea diferitelor părți os6se situate în noua 

lor posițiune anormală, precum şi existența cavităței cotiloide r&masă 

golă, prin eșirea capului femoral. 

Cât privesce simptomele luxaţiunilor rari sati excepționale, sunt 

forte mărginite și aprâpe negative. Ast-fel, în luxaţiunea supra-cotiloi- 

dienă, membrul e în rectitudine și cu o scurtare mai mult sai mai pu- 

țin mare, după cum luxaţia va fi sub spin6să, intra-spin6să, sat supra- 

spinosă. 

Dacă, după cum am arătat la anatomia patologică, aceste luxaţiuni 

se produc fără ruperea ligamentului în y, capul femoral trecând pe d'a-
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supra lui, membrul va avea o rotaţie internă, grațte fășiei externe a nu- 

mitului ligament. In casul contrariă rotațiunea va fi externă. 
Dacă explorăm cu atențiune, vom descoperi presența capului fe- 

moral în direcțiunea spinei iliace antero-inferidră ori superidră. lar în 

casul de luxaţiune pelvienă sait a lui Scriba, dînsul so va găsi către fosa 

iiiacă internă. 

Cât privesce luxațiunea oblică anteridră, care este o varietate ex- 

cepțională a luxaţiilor în sus, deformaţiunea membrului este excesivă. 

Dinsa constă într'o adducțiune extremă si rotație internă, așa că ge- 
nunchiul încrucișeză în totul pe acela din partea opusă. Degetele pri- 

vesc înainte şi în afară, atitudine care după Bigelow amintesce unele 

posiţiuni ale dănțuitârelor baletiste. Fig. 227 luată din Le Dentu ne dă 

un model de acestă curi6să luxaţie. 

  

Fig. 227. Luxaţiuuea anteridră oblică (după Bigelov). 

In fine, simptomele luxaţiunelor în jos constaă, când dinsa prin 

excepțiune rămâne permanentă, într'o lungime și rectitudine complectă 

a membrului, făr nici o rotație externă ori internă. 

Ca o sub-varietate a acestei luxațiuni avem pe cea perineală. Aci 

capul femurului, în loc de a-l simți imediat sub cavitatea cotiloidă, el 

face proeminență în regiunea perineului, mai adesea în partea laterală 

de cât just pe linia mediană. 

Am arătat că pe lângă aceste simptome fisice sait raționale, de 

cari se însoțesc luxaţiile, mai există încă simptome subiective, repre- 

sentate prin durere şi impotență funcțională a membrului. 
Este evindent că, în ori-ce luxaţie vom avea durere; dar dinsa de 

multe oră e fârte atenuată și chiar nulă, nemanifestându-se de cât în di- 

teritele mișcări provocate ce imprimăm membrului. Durerile spontanate 

nu se observă de cât în casuri când capul femoral luxat, va exercita o 

compresiune pe un trunchii nervos, îl va fi contusionat, saii va fi rupt
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vre-una din rămurile sale sai chiar pe el însuși. In special în luxațiu- 

nea sciatică putem observa nu numai dureri atroce, dar chiar leziuni 

nevrotrofice, prin faptul posibilităței unei compresiuni puternice a acestui 

mare nerv, de capul femoral. Mult mai rar vom observa fenomene din 

partea vaselor sanguine. În luxaţiunile înainte, mai ales în cea ilio-pu- 

bienă, se pste întîmpla ca artera și vena femorală să fie comprimate, 

saă chiar rupte, dând nascere la accidente mortale, sai la anevrisme 

consecutive. 

In ceia-ce privesce abolițiuuea sai impotența funcțională a mem- 

brului, ea este inerentă ori-cărui fel de luxațiuni. Dar și aci impotența 

va fi relativă, stând în legătură cu genul și varietatea de luxațiuni, dar 

mai ales cu atitudinea primitivă a membrului. 

Este clar că, într'o luxaţiune, câpsa aflându-se într'o flexiune cu 

adducție sai abducţie forțată, mersul devine imposibil. Ast-fel avem 

luxaţiile sciatice şi ovalare, unde din causa atitudinei anormale exage- 

rate a membrului, individul nu pâte umbla. Pe când din contra, în luxa- 

țiunile unde membrul este quasi-rectilin, cu tâtă scurtarea sa, totuși in- 

dividul pote să umble de și mai mult sai mai puţin șchiopând. 

Ast-fel avem luxațiunea iliacă externă, cea supra-cotiloidienă, sub- 

cotiloidienă, la rigâre chiar cea perineală în care, dacă capul nu comprimă 

nretra, membrul păstrându-și intru cât-va rectitudinea, individul pste 

să umble. 

Hamilton spune că a vă&dut un individ de 19 ani, care de și avea 

o luxație veche neredusă, varietatea iliacă externă, cu o scurtare de 5 

c. m., totuși bolnavul putea să umble repede, natural cu o șchiopare 

evidentă, dar fără durere, nici jenă mare. 

De asemenea Malgaigne spune că a vădut un copil de 17 ani, 

iarăși cu o luxație externă, care putea să umble fără baston, deși mer- 
sul era șchiopând. 

In fine Sedillot a arătat că chiar în luxaţiunile ovalare, obstacolu! 

ce se aduce mersului, de multe ori pote să fie mediocru. 

Diagnosticul. Chestiunea cea mai importantă este a răspunde 1) daca 

în fața unui traumatism, însoțit de atitudini anormale ale câpsei, este 

vorba de o luxaţiune, de o contusie sati de o fractură a gâtului femoral. 

Il). Care este genul și varietatea luxaţiei? 

Este adevărat că unele contusiuni forţi ale câpsei, precum și en- 

torsa articulației, se pot însoți de aritudini. vicidse ale membrului, cari 

Sar impune drept luxații. 

Și erdrea pore fi cu atât mai posibilă, cu cât individul va fi co- 

prins de-o stare nervâsă particulară, făcându-l susceptibil a ne oferi 

fenomenul numit istero-traumatism. În acest cas, el ne-ar putea induce
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în erdre, luând aceste atitudini vici6se ale câpsei — datorite unor simple 

spasme saă contracțiuni violente a mușchilor — drept luxațiuni. 

Dar în majoritatea casurilor, acestă stare este pasageră; adesea 

după o di sai doă, graţie unui repaos absolut, unor băi prelungite, sai 

administrarea sedativelor la interior, membrul își reia posițiunea sa 

normală. 

Pe lângă acesta, vom examina cu atențiune situaţiunea capului 

femoral, al marelui trochanter, a cavităței cotiloide, etc. etc., pentru a 

pe convinge dacă da sali nu și-a părăsit locuința primitivă. 

In casuri desesperate și persistente, e mai de preferat după cum 

dice Tillaux a ne lăsa să fum înșelaţi credând într'o luxație ce nu există, 

de cât a nu o cunâsce. Acâsta va ficu totul în profitul bolnavului, căci 
vom recurge imediat la cloroformisare. Atunci fiind vorba de o simplă con- 

tracțiune spasmodică, mușchii relaxându-se în urma unei sedațiuni pro- 

funde, totul va intra în ordine și vom conchide la o contusiune simplă 

sai cel mult la o entorsă; la cas contrariii, vom procede imediat la re- 

ducerea luxaţiunei cu care vom avea a face. 

Diagnosticul diferenţial într'o luxaţie și fractura colului chirurgical 

nn e cu totul grei. In general confusiunea se face într'o luxație şi firac- 

tura extra-capsulară a colului. . 

Punctul cel mai esenţial stă în faptul următor : în antecedente şi 

etatea individului. 

Luxaţiunca coxo-femorală nici-o-dată nu e posibilă printr'o causă 

directă, afară de excepţiuni excesiv de rari și de un traumatism de o 

violență extremă, care mai adesea pote omoră pe individ de cât ai 

produce o luxaţie. 
Când dară vom afla că individul a cădut de la Gre-care înălțime, 

fie pe picidre sait genuchiii, având câpsa îndoită, saii aflându-se în sta- 

țiunea numită pe vine, (acroupi) iar o violență s'a exercitat pe basin ori 

pe faţa internă sat externă a câpsei, tâte probabilitățile vor fi pentru o 

luxaţie. 

Când din contra ni se va spune că individul în stațiunea în pi- 

ciâre, sai chiar culcat, a primit o lovitură directă pe regiunea trochan- 
terutui, putem afirma că e o fractură extra-capsuiară a gâtului femoral, 

mai cu deosebire dacă traumatismul a fost relativ de o violență mică. 

Dar ceia-ce ne ajută și mai mult în acâstă chestiune este etatea 

bolnabului. . , 

In adevăr, dincolo de 40 ani, probabilitatea va fi pentru o frac- 

tură iar nu luxaţie. Iar fiind vorba de un individ trecut de 60 ani, 

discuțiunea nu mai pâte avea cătuși de puţin loc, atât de demonstrat 

este lucrul că la bătrâni, luxaţiile sunt cu desăvârşire imposibile.
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Cu tote acestea, datori suntem a stabili acest diagnostic diferen- 
țial. Credem de prisos a repeta semnele fracturilor gâtului femoral, pe 
cari le-am descris în mod așa de larg la capitolul respectiv. 

Vom spune numai atât că, atitudinea membrului în luxaţiuni e cu 
totul diferită de aceia a fracturilor, și în ori-ce cas, apropierea între 
dinsele nu pâte fi de cât cu luxaţiile interne. 

Dar aci, pe lângă aceia că membrul este în flexiune, în abducţie 
şi rotație externă, fracturile extra-capsulare ale colului nu oferă nimic 
din aceste semne, de cât numai pe cel din urmă. 

Atunci am putea să ne gândim la posibilitatea unei luxaţiuni îna- 
poi fie sciatică sai iliacă, presentând forma clinică asupra căreia am 
insistat, şi căreia Bigelow i-a dat numele de luxaţiuni neregulate. 

Aceste luxaţii în adevăr sunt caracterisate tocmai prin acest fapt, 
care e comun cu fracturile extra-capsulare, adică că membrul în loc 
de a fi în rotație internă, se presintă în rotație externă, din causa ru- 
perei fășiei externe a ligamentului în y. Dar încă și aci, chiar de am 
presupune existența unei luxaţiuni neregulate, totuși câpsa îşi păstreză 
ceva din adducție și flexiune, pe când în fractură, dinsa e cu totul în 
rectitudine. 

Afară de acesta, însăși rotația externă nu e așa de exagerată ca 
în fractura colului, unde membrul e cu desăverşire resturnat în afară, 
așa că marginea externă a piciorului repaus6ză în totalitatea sa pe aşter- 
nutul patului. | 

Deci noțiunile acestea, combinate cu cele-l'alte exploraţiuni minu- 
ți6se și luând încă-o-dată în consideraţie antecedentele și etatea bolna- 
vului, credem că dacă nu tot-d'a-una, dar cel puţin în majoritatea ca- 
surilor, vom putea stabili adevăratul diagnostic. 

Vom mai avea încă în vedere că, în casul când fractura nu este 
însoţită de penetraţiune, sai când dinsa este intra-capsulară, avem iarăşi 
un criterii! forte important anume că, în afară de o mobilitate exage- 
rată, deformaţiunea membrului se pâte corije cu cea mai mare înles- 
nire pentru a se reproduce imediat ; pe câtă vreme într'o luxaţie, ase- 
menea fenomene nu le întâlnim și nici nu ne putem juca cu membrul 
aşa cum vom voi; sati dacă reducerea s'a obținut, apoi dinsa rămâne 
definitivă. 

Genul și varietățile luxaţiilor, se vor determina mai cu înlesnire, 
puind în practică tâte cunoscinţele ce am dobândit din anatomia pato- 
logică și simptome. Acestea din urmă, dând membrului atitudini atât 
de constante și clasice, ne dispensâză de a mai reveni, pentru a nure-. 
peta mai mult fapte deja expuse. 

In special pentru luxațiunile înapoi, pentru a determina cu mai
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multă exactitate varietatea sciatică sat iliacă, ne vom servi cu mult | 

folos de indicațiunea dată de Nelaton, care este cea următâre : «Dacă 

de ia spina iliacă antero-superidră ducem o linie dreptă la partea cea 

mai ridicată a ischionului, dinsa se atinge de virful marelui trochanter, 

membrul fiind aședat într'o ușoră flexiune. 

Când deci extremitatea acestui os se va afla d'asupra acestei linii, 

luxaţiunea va fi iliacă externă ; în casul contrariii dinsa este sciatică. 

Cu tâte că după Malgaigne, acest semn nu ar avea O valâre absolută, 

totuşi când circumstanțele ne permit, el ne pâte fi de mare folos. 

Prognosticul. Luxaţiunile câpsei trebuesc tot-d'a-una considerate 

ca o afecţiune fârte seri6să, atât prin complicaţiunile de cară se pot în- 

soți, cât și prin imposibilitatea une-ori de a le reduce. 

Sunt în adevăr casuri unde luxaţiile se însoțesc de o mulțime de 

leziuni, unele mai grave de cât altele precum: contusiuni şi ruperi mus- 

culare, compresiuni vasculo-nervâse, fracturi a marginei os6se a cavi- 

tăţei cotiloide, fracturi ale gâtului şi capului femoral, compresiunea și 

chiar ruperea uretrei în luxaţiunile perineale, leziuni din partea bășicei 

udului în fracturile ilio-pubiene sait intra-pelviene, cari tote oferă gra- 

vități însemnate. Mai putem adăoga ruperi de artere, cari nu numai că 

sunt fatale când femorala e atinsă, dar sa observat casuri de mârtea 

individului chiar în ruperea arterei ligamentului rotund. 

Dar în afară de aceste complicaţiuni, luxaţiunile cpsei încă sunt 

grave prin dificultatea de a le reduce. Este adevărat că de multe ori 

dinsele se reduc cu o înlesnire extraordinară, după cum afirmă Mal- 

gaiene, Hamilton etc. Ba ce este mai muit, Maisonneuve povestește că 

un medic din secolul din urmă, se lăuda că reduce ori-ce luxaţie printr'o 

simplă tracţiunc pe degetul mare al piciorului. Dar casurile nu sunt cu 

totul rari, unde chirurgilor de cea mai reputată autoritate, nu le-a fost 

posibil a obţine reducerea luxațiunilor câpsei, chiar în urma celor mai 

stăruitâre persistențe și întrebuințarea celor mai variate metode și pro- 

cedee. Şi care este causa acestor insuccese? Agenţii sunt diteriți, după 

cum luxaţia e recentă sai veche. Când capul femoral nu pste fi adus 

la locul săi, luxaţia este nereductibilă; iar când cu totă obținerea re- 

ducerei, capul femoral nu pâte fi menținut în locul săi uormal, luxația 

se numesce incoercibilă (?) 

lreductbilitatea provine din mai multe cause: une-ori orificiul cap- 

sular este prea mic şi, deci numai permite reintrarea capului temoral. 

Astley Cooper însă susține că, ligamentul capsular în general se rupe 

pe o intindere forte largă, ast-fel că dînsul nu opune nici un obstacol 

la reducțiune.
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| Bigelow atribue obstacolul la reducere, în ruperea saii tensiunea 
prea mare a ligamentului în y. 

Nathan Smith susține că singurul obstacol la reducere constă că, 
în timpul sforțurilor de reducere, mușchii fesieri se contractă cu vio- 
lență. După Reid şi Chassaignac ar fi contracțiunea mușchilor, în spe- 
cial a abductorilor, psoasului, marele adductor, etc. Alte dăți când capul 
femoral ese printre mușchii obturatorul intern și piramidali, acestia se 
transformă într'un inel strimt, care împedică reducerea. In fine se în- 
tîmplă că v porţiune din capsulă sai lambouri de mușchi să se interpună 
între marginea cavităţei cotiloide” şi capul femurului, pe care îl împe- 
dică de a-și relua locul primitiv, etc., etc. 

Credem destul de interesant a reproduce următbrea observațiune 
datorită lui Malgaigne, pentru a ne convinge de unele casuri nenorocite, 
făcând reducerea luxaţiei împosibilă chiar în mâna celor mat experimen- 
taţi chirurgi. Casul fiind fârte instructiv şi demonstrativ, reproducem 
în tocmai următorea observațiune luată din atlasul lui Malgaigne : 

Tuxațiunea iliacă complectă a femurului. 

Chambard, în etate de 38 ani, lucra în genunchi în fundul unei 
cariere, genunchiul stâng înapoiul genunchiului drept, când o piatră 
enormă, a cărui greutate s'a evaluat la 1200 de livre, s'a prăvălit de 
la o înălțime de 7—8 picisre și cădendu-i pe spinare, în dreptul măr- 
ginei superidre a basinului, i-a resturnat trunchiul înainte cu o flexiune 
forțată a câpselor și a gambelor. Imediat a fost trahsportat la spitalul 
de la Piti€, unde s'a diagnosticat o luxaţiune în sus și înapoi. A doua 
di Lisfranc a încercat să o reducă, fie prin procedeul lui Desprez, fie 
prin extensiunea în direcțiunea membrului. Trăgend prin opt ajutâre 
prin tracțiuni pe câpsa semiflexată, în timpul acestor tracțiuni se sim- 
ţia capul că se cobâră către cavitatea sa, dar mișcarea de rotaţiune 
destinată a-l face să intre aci, îl făcea din contra să se ridice imediat, 
pierdendu-se ast-fel tot ceia-ce se câștigase. După o oră aprâpe de sforțuri 
în van repetate, individul fu apucat de sudori reci și cu stupâre, pulsul 
căduse la 50 pe minut. S'a transportat bolnavul în patul s&ă, iar re- 
acțiunea nu a revenit de cât după cinci ore. O inflamațiune supurativă 
a copleșit întrega regiune, iar bolnavul a murit a 1l-a di. 

Am presidat la disecţiune şi am avut grija mai întâiă aședând ca- 
davrul pe pântece, să păstrez membrului luxat posițiunea ce avea în 
timpul vieții; după aceia, pe măsură ce apăreai capul femoral și cele- 
lalte ridicături ale basinului, ei constatam raporturile Jor respective cu 
ajutorul mensurațiunilor multiple, cu scopul de a le regăsi după abla-
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țiunea piesei, precauțiune fără care, putem împinge capul deplasat mai 

în sus, mai în jos, mai nainte, mai înapoi şi să provocăm o luxație fan- 

tastică în locul luxaţiunei adevărate. 

  

Fig. 228. Causa de ireductibilitate a luxaţiei înapoi. 

In fig. 228 se vede capsula că e deschisă în jos și complect in- 

tactă în sus și înapoi; ast-fel că capul ieşit direct în jos, se ridică îna- 

poi fârte departe de deschiderea ce-i permisese eşirea. În extensiunea 

directă, se readucea în adevăr capul vis-a-vis de cavitatea sa; dar cap- 

sula care era întinsă ca o perdea pe însăși cavitatea, forma un obstacol 

invincibil, opuindu-se la reducerea luxaţiei. Pentru reducerea acestei 

luxaţii pe cadavru, mi-a trebuit să îndoesc câpsa aprope până a o pune 

în contact cu abdomenul.» 

lar când luxaţia este veche, datând adică de 2—3-— 4 luni, atunci 

modificaţiuni fârte însemnate încep a se produce din partea cavităței 

cotiloide, cari o fac incapabilă de a mai primi capul femoral, chiar în 

casul când dînsul ar fi redus. Ast-fel une-ori bureletul cotiloidien se 

resfrânge înăuntru și micșoreză cavitatea; sai dînsa se umple de un 

produs fibros cu aspect lardaceii; alte dăți capsula r&masă intactă se 

întinde pe suprafața cotilului ca o mantie, unde contractând aderenţe, 

astupă cu totul cavitatea articulară. In asemenea casuri, capul femoral 

deși redus, el nu mai pote fi menţinut în locul săi, din causa perderei
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dreptului de domiciliii, provocat prin micșorarea saii chiar ștergerea ca- 
vităței cotiloide. 

Dar și însuși capul femoral pâte cu timpul să sufere alterațiuni 
profunde, precum ar fi o turtire laterală, o ramolire sati distrugerea car- 
tilagiului articular, etc., etc. Tâte acestea îl fac incapabil de a-și păstra 
locul ce o dată a ocupat. 

In fine, în luxaţiile cu totul vechi, capul femoral își crează o nouă 
cavitate, contractâză aderenţe solide, iar mușchii peri-articulară retrac- 
tându-se, se scurtâză în așa grad, în cât nu mai e posibil nici o redu- 
cere. În acest cas luxaţia este și ireductibilă și incoercibilă. 

Am dis mai sus că aceste modificaţiuni încep a se produce după 
2—3—4 luni. Acâsta este de alt-fel și opinia lui Astley Cooper, care 
ausținea că după 8 săptămâni era, dacă nu imposibil, cei puțin pericu- 
los a căuta să reducem o luxaţie a câpsei. Totuși un autor Dennetiăres 
afirmă că ar fi redus 54 luxaţiuni, având o vechime de 2—9 luni, fie 
prin metâda de forță sai blândeţe. 

Hamilton şi Trelat însă, contesteză : un mare număr din aceste ob- 
servaţiuni. 

Pentru a termina, vom spune că o luxaţie, chiar recentă fiind, pâte 
deveni incoercibilă atunci, când se însoțesce de o rupere întinsă a sprin- 
cenei os6se, a cavităței cotiloide, etc. 

Tratamentul. Este indiscutabil că singurul lucru şi cel mai util 
pentru bolnav, este ca imediat după accident luxaţia să se reducă. 

Sati imaginat pentru acâsta mai multe metâde şi procedee, dar 
cari tote ai de bază același principiii. 

Metâda clasică pentru reducerea luxaţiilor coxo-femorale, este aceia 
recomandată de Desprez tatăl și de Dolbeau. Scopul este de a înlesni 
intrarea capului femoral, prin aceiași deschidere ce a provocat pentru 
a eși din locul săi. 

Sa demonstrat că, pentru a ajunge la acest resultat, trebue să 
imprimăm membrului o mișcare inversă de aceia pe care a executat-o 
când luxațiunea s'a produs. Având dar bine imprimat în memorie ati- 
tudinele membrului în fie-care gen și varietate de luxaţie, vom căuta a 
le reproduce, dacă aceste atitudini ati fost modificate sati pierdute. 

In regulă generală, fie că luxaţia este posteridră sai anteridră, cel 
dintâi lucru ce vom face, va fi ca să punem câpsa în flexiune pe ba- 
sin. Prin acesta manoperă, noi căutăm a aduce capul către segmentul 
inferior al cavităței cotiloide, și în special în fața deschiderei, sati mai 
bine dis în fața rupturei capsulare. 

Tot prin acest mijloc, orificiul capsular se mai lărgesce, iar liga- 
mentul ilio-femoral saii în y se relaxeză.
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O dată flexiunea obţinută, dăm membrului atitudinea pe care a 

avut-o În momentul accidentului și a nume: în adducție și rotație in- 

ternă dacă luxaţia este înapoi, şi vice versa, în abducţie și rotație externă 

când este înainte. După acâsta imprimăm membrului mișcări cu totul 

inverse, căutând a-i da o atitudine contrarie și anume: pentru luxaţiile 

înapoi, gamba fiind flexată pe câpsă, iar mâna stângă aplicată pe ge- 

nunchiii, un ajutor sai însuși chirurgul se acomodeză ast- fel, în cât să 

imprime câpsei o mișcare de abducţiune și în același timp o mișcare 

de rotaţiune externă. Dacă casul este ușor, în momentul executărei 

acestor manipufațiuni, audim şi simțim o trosnitură surdă, cei-ce ne in- 

dică reintrarea capului femoral în cavitate, şi deci reducerea luxaţiei. 

Imediat punem membrul în rectitudine și totul e terminat. 

Pentru luxaţiile înainte vom proceda invers, adică vom căuta a 

aduce câpsa în adducţie și rotaţie internă, când iarăși trosnitura carac- 

teristică se va percepe, anunțându-ne reducerea luxaţiei. 

In luxaţiunea supra-cotiloidienă şi oblică anterioră, vom lucra aprâpe 

ca pentru luxaţiile postericre, căutând a aduce capul femoral înapoiul 

cavităței cotiloide prin mișcări de circumducţiune. Une-ori luxaţiunea 

supra-cotiloidienă se reduce, după afirmările lui Hamilton, printr'o simplă 

extensiune a câpsei. 

În cât privesce luxațiunea sub-cotiloidienă, pe lângă flexiune și 

abducţiune ușcră, vom: căuta a dirige membrul în sus şi în afară, 

Acestea sunt mijlâcalc numite de blândeţe, pe caii suntem datori 

a le încerca în tratamentul ori-cărei luxațiuni ale copsei. 

Este absolut trebuincios ca bolnrvul prealabil să fie clorotormisat, 

pentru a pune mușchii şi diferitele ligamente într'o sare de relaxare 

perfectă. Incontestabil, ne putem găsi în fața unori casuri forte ușore, 

unde prin nisce manipulără fârte simple să obținem reducerea. Alte ori 

însă casurile sunt mai dificile, ba chiar imposibile, din pricina diferitelor 

obstacole ce se pot interpune și asupra cărora am insistat la prognostic. 

Atunci, la aceste mijlâce de blândețe putem adăoga alți factori, precum: 

apăsarea directă pe capul femoral pentru a imprima o anumită propul- 

siune; mişcări mai largi dc flexiune, de abducție ori adducție, precum 

și cele de circumducție. 

Tâte acestea ai de scop a forța şi chiar a rupe obstacolele ce 

împedică intrarea capului femoral în cavitatea cotiloidă. De aceia pentru 

a varia gradul și modul ridicărei membrului, Malgaigne recomandă, ca 

chirurgul să se pue în genuchi înaintea bolnavului și apucând gamba 

flexată pe umărul s&ă, iar cu cele două mâini, îmbrațișând câpsa, să 

se ridice încet şi progresiv, făcând ast-fel flexiunea, abducţia și în sfărșit 

tracțiunea verticală. Va urmări încă acțiunea, printro lovitură de ge-
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nuchii dirijată în sus, și aplicată pe fața posteridră a câpsei luxate. 
In fine sunt și o mulțime de alte procedee şi aparate, în a căror de- 
scriere e de prisos a intra. 

Când luxaţiunea este veche, principiul este același, dar mijlâcele 
suut mult mai violente, căci în loc da procede prin blândeţe. trebue 
să recurgem la tracțiuni puternice pe cară le realisăm prin ajutorul 
muflelor, 

Trebue însă să fim cu multă prudență, căci se întîmplă accidente 
regretabile. Ast-fel se citeză un cas a lui Poncet, în care bolnava a 
murit subit după 4 ore, în urma unei încercări puţin brusce pentru a 
reduce o luxaţie veche de 3 luni și 15 dile. 

De asemenea Broca, exercitând o tracțiune de 240 chilograme, 
iarăși pe o luxaţie veche, neartrosa s'a inflamat și supurat, în urma că- 
reia s'a produs o peritonită generalisată, prin propagarea inflamaţiunei la 
obturatorul intern. 

In fine la alții s'a provocat fracturi ale gâtului, ale capului sai 
corpului femoral, în urma unor încercări intempestive. 

In fața unei luxațiuni vechi și cu totul ireductibilă, socotim cu 

totul de prisos încercări de operaţiuni incomplecte, precum ar fi tenoto- 

miile sub-cutanate,. 

Astădi cu mijlâcele de cari dispunem, putem recurge da dreptul 

la artrotomie, prin care vom căuta a ridica obstacolele ce vom constata, 

pentru a așeza capul femoral la locul s&ă. Iar dacă lucrul nu e posibil, 
atunci vom recurge da dreptul la resecţia capului luxat, precum într'un 

cas a făcut D-nul prof. Severeanu. 

Unii autori recomandă osteoclasia, adică ruperea osului, bine în- 

țeles sub-cutanată, fie a corpului femurului, fie a gâtului femurului, după 
care, dând membrului o atitudine complectă, se pâte aduce un servicii 

bolnavului, cu tstă lăsarea în loc a capului luxat, 

Se preferă adi de toți chirurgi a procede la osteotomia liniară, 

făcută imediat sub marele trochanter, după care iarăși vom căuta a da 
membrului o atitudine corectă. 

Mai rămâne încă chestiunea când luxaţiunea e complicată de frac- 
tura sprâncenei cotiloide, sai a gâtului femoral. 

In casul I, după reducere vom fixa membrul aplicând și o exten- 
siune continue. 

In casul II, dacă individul va fi tînăr, vom reduce fractura și vom 

aștepta consolidarea sa, și în urmă vom reduce luxaţia. 

Fiind însă vorba de un bătrân, vom căuta pe cât posibil a asi- 
gura membrului o atitudine corectă, evitând metdele brusce, pentru a 

nu determina accidente regretabile.



In tote casurile, vom avea grija ca după reducerea luxaţiilor, mem- 

brul să fie bine asigurat prin bandaje inamovibile, căci alt-fel se întîmplă, 

precum a arătat Malgaigne, ca luxaţia să se reproducă, în urma unei 

mișcări intempestive puţin timp după ce a fost carijată. 

Luxaţiile congenitale ale copsei. 

Este un vicii de conformaţie indicat deja de Ilipocrate, A. Pare, 

Palleta. Dupuytren, etc. 

S'aii emis o mulțime de teorii: 
1). Loviturile pe pântece în timpul gravidităţei, precum şi tracțiu- 

nile în momentul facerei în posiția pelviană. 
ID). Coxalgia intra-uterină și în special epanșamentele articulare. 
III). Contracţiuni spasmodice 'musculare în viața intra-uterină. 

IV). Paralisia și atrofia mușchilor fesieri și pelvi-trochanterieni. 
Dar dintre tote, oprirea în desvoltare a cavităței cotiloide, susți- 

nută de Hoffa și Von Amon e cea mai modernă. Se susține că carti- 

lajiul în y aflat în fundul cavităţei cotiloide se osifică prematur, și drept 

consecință avem o oprire de desvoltare a cavităței cotiloide, ce numai 

e suficientă a primi capul femurului; de aci luxaţia. 

Simptomele sunt identice cu ale luxațiilor traumatice or patologice. 

Tratamentul. Cel paliativ representat de Dupuytren prin diferite 

aparate nu se mai întrebuințeză, - 

Reducerea prin metda lui Pravaz constă: I) într'o extensie con- 

tinuă de cel puţin 4—6 luni; II) când capul femoral s'a lăsat destul 

de jos, procedem la reducere în general prin mufle și fixare prin ban- 

daje inamovibile; III când suntem siguri de menținerea reducerei, în- 

cepem -a imprima mișcări membrului. 

Paci în 1890 procede la reducere imediată ca și în luxaţiile trau- 

matice. Met6da sângerândă e representată prin tenotomii (Guerin) prin 

resecția capului femoral (Kânig și Hueter) dar mai ales prin operaţia 

lui Hoffa (1891) 
Acestă metâdă constă într'o operaţiune specială, prin care ne pro- 

punem ca mergând până în articulație, să sculptăm cavitatea cotiloidă, 

dându-i o lărgime și o lungime mai mare, pentru a primi capul femu- 

rului. Odată acesta introdus aci, îl vom fixa prin suturi os6se şi ban- 

daje inamovibile. 

FINE
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Pronosticul cu privire la consolidare. Desbaterile asupra tratamentului 

III). Luzxaţiile cotului. Luxaţii isolate și simultanate. Luxaţia ca- 

pului radial înainte, înapoi, înafară şi în ii Mecanismul. Denuc, 

Pingaud, Denys, Streubel. Simptome.. 

Luxaţia isolată a cubitului. Cause, opinia autorilor. 

IV). Luxaţiunile cotului înapoi. Divisiuni, varietăţi. Mecanism. Anato- 

mie patologică. Teoria actuală prin dublu mecanism de iperextensiune 

şi flexiunea în afară. Teoria torsiunei saă a lui Malgaigne. Teoria lui 

1. L. Petit. Teoria lui Flaubert. Pentru ce luxaţiile complecte înapoi 

sunt rari? Simptome. Ce se constată prin vedere și tact? Semnul lui 

Nelaton. Semnul lui Tillaux. Semnul lui Richet. Tratamentul. Metâda 

ordinară. Metoda lui Astley Cooper. Metâda lui Rosr și Dumreicher 

Causa pentru care o luxaţie a cotului trebue repede redusă. 

Luxaţia cotului înainte. Causa. Anatomia patologică. Mecanism. 

Luxaţiile laterale şi divergente ale cotului. 
V). Flegmonul cotului. Patogenie. Forme. Mecanismul extensiunei 

sale în axilă. . 

VI). Artritele cotului. “Tumora albă. Etiologie. Mecanism. Sediul pri- 

mitiv în articulația radio-cubitală superidră. Teoria. Formele clinice ale 

tumorei albe uscată, fongâsă şi supurată sau os6să. Simptomele. Di- 

ferite stadiuri. Atitudinea membrului. Locul unde apar la început tra- 

ectele fistulose. Rațiunea lor. Diagnosticul diferenţial cu cele-l'alte fe- 

luri de artrite, blenoragică, sifilitică, reumatismală, uscată, tabetică, 

etc. Diagnosticul cu epforsa cotului. Tratamentul. Metoda uscată şi 

sângerândă. 

Diformităţile cotului. 

Limitele anatomo-clinice ale braţului. Leziunile traumatice. Me- 

canismul peregrinărei echimoselor. Anevrismele arterei umerale. Cause. 
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Circomstanţe favorabile şi vătămătâre tratamentului, Rolul. anastomo- 

selor arteriale. . . . . . „Pag 211-213 

Fractura umerului. Limitele. Diviziune. Fractura diafisei. Cause. 

Fracturi directe, indirecte şi prin contracţiuni musculare. Fracturi prin 

torsiune. Mecanism. Exemple. Deplasarea fragmenţelor. Cum se produc 

așeste deplasări, când linia de fractură se află d'asupra. mușchiului del- 

toid, de desnbțul săi sati între dînsui şi. marele pectoral. Rolul. con- 

tracțiunei musculare și a direcţiunei fragmentelor de agentul vulnerant. 

Alte feluri de deplasări : după circomferența osului, direcţiune, lun- 

gime şi posițiune. Varietăţi de fracturi: transversale, oblice, dinţate, 

cominuțive. Fracturi longitudinale. Mecanism şi semne. Fracturi spi- 

roide. Fracturi complicate, . . . pe» 218-216 

Prognosticul fracturelor um&rului, Fenomene paralitice. sau de 

iritație a nervulului radial. Cause, varietăţi. Intârziere şi lipsă de con- 

solidare în fracturile umărului. Rolul interpunerei între fragmente a 

porţiunilor de muşchi, aponevrose, nervi, etc. Opiniunea lui Hamilton 

cu privire la modul aplicărei bandajului. Conduita ce vom avea în frac- 

turile cu complicaţiuni. diverse. Efectul pseudo-artroselor. Exemple. > 217-224 

Definiţia regiunei axilare. Traumatismele și gravitatea lor. Em- 

fisemul în plăgi. Hemoragiile arterei axilare. Hemostasa naturală. 

Intervenţiunile în plăgile axilei. . . . «na Pag, 225-228 

Flegmoânele și abcesele axilei. Diviziune. Abcese superficiale, 

sub-cutanate și profunde: Flegmonul profund al axilei. Varietăţi Cause. 

Consecințe. Tratamentul. Opinia autorului. . . . > 228-232 

Tumorile axilei. Consideraţiuni. Tumori solide și lichide. Ane- 

vrismele arterei axilare. Etiologie. Forme. Tratament. . . . . . .  » 232-236 

Definiţiunea regiunei claviculare. Caractere anatomice. Regiunele 

supra şi sub-claviculare. Organele conţinute în aceste regiuni. Impor- 

tanța lor din punctul de vedere operator și clinic. . . . . . , . Pag. 237-238 

Fractura claviculei. Consideraţiuni anatomice asupr osului. Frac- 

turi incomplecte și complecte. Causa pentru care fracturile claviculei 

se observă la copii. Observeţiunea lui Wogt relativ la osificarea pre- 

matură a osului. Semnele clinice şi diagnosticul. Fracturi intra-uterine.  » 239-240 

Fracturi complecte ale claviculei. Cause. Fracturi directe și prin - 

presiune. Fracturi indirecte, mecanism. Fracturile indirecte de causă 

musculară. Rolul diaţezelor. Sediul. Influenţa sifilisului. Exemple. Sediul 

fracturilor indirecte. Fracturi prin flexiune. Opinia lui Packard și Ha- 

milton. Fracturi prin elongaţie sai îndreptarea bruscă a curburilor cla- 

viculei. Forma liniei de fractură. Deplasarea fragmentelor. > 240-245 

Divisiunea fracturilor. Clasificarea autorului. Fractuui simultanate ă 

ale ambelor clavicule . . . . ae 245-247 

Simptomele şi diagnosticul. Consecințele “fracturi. “Observaţiu- 

nile lui Malgaigne. . . . p mm 9 247-248 

Prognosticul. Complicaţiuni vasculo-n -nervâse. Compresiunea plexu-
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lui brachial (Dessault). Străbaterea fragmentelor în plămâni şi plevră. 

Mârtea ministrului engles Peel. Deformaţiunile consecutive fracturilor. 

Repedea consolidare. Exemple. Lipsă de pseudo-artrosă. Causa ce se 

opune la menţinerea reducerei fracturei. A . 

Tratamentul. Opinia autorului. Metâda de amplexaţiune a că 

Chassaignac. . , 
Luxaţiunile claviculei. Diviziune. Simptore, diagnost. şi tratament 

Afecţiuni inftamatorii şi neoplasice ale claviculei. Osteite, pe- 

rlostite, artrite, etc. 

Definiţia regiunei scapulare. Furuncule, antraxși abcese. Necrosa 

omoplatului. Tumori . . 

Frecătura sati trosnitura scapulo- -umerală. Istoric. Patogenie: 

exostosa, atrofia musculară (Galvagni). Pungă serâsă. Simptome 

Fracturile omoplatului. Dividiune. Fracturile cavitățeii glenoide 

Opinia și experienţele d-lui Assaky . . 

Fractura gâtului chirurgical al omoplatului. Mecanism. Divisiune. 

Fracturile colului anatomic şi al corpului omoplatului, Mecanism, di- 

vidiuni. 

I. Bolele epoletului. Lesiunile trauniatice. Diagnosticul acestor le- 
siani. Complicaţiuni. Tratament. 

Afecţiunile articulației scapulo- umerale, Artritele umărului. Ar- 

trita tubercul6să. De unde începe tuberculsa umărului? Diferite opi- 

niuni. Anatomia patologică Două forme de tuberculosă umerală. Forma 

Caries sicca şi Caries carnosa. Tuberculosa sinovială. Simptomele, prog- 

nosticul, tratamentul. . 

Hidartrosa umărului. Diviziune. “Experientele lui Bonnet. Simp- 

tomele. Tratament. , 

„_ Igromele umtrului. Definitiune. Igroma bursei. serdse e sub- deltoi- 

diene. Igromele bursei sub-acroimiale, Conţinutul lor. Simptome. Diag- 

. Pag. 248-251 

> 951-956 

» 257-264 

> 361-462 

. Pag. 263-265 
5 

» 265-266 

» 266-372 

> 273-275 

„ Pag. 278-279 5 

» 279-287 

» 287-290 

nostic. Prognostic. Tratament. . . . . , „ Pag. 990-293 
Periartrita scapulo-umerale. Definitiună. Patogenia. Simptome. 

Ii. Tumorile epoletului. Lipme. 1). Tumori provenite din extremi- 
tatea superidră a umărului: exostose, enchondrome. Simptome. Trata- 

ment. []). Tumori provenite din claviculă: exostose, sarcâme. I[1). Tu- 

mori provenite din omoplat: enchondrome, osto-saredriie, ete. „ Piae 
nostic. Prognostic. 

JI. Fractutile scapulo-urtierale. “Fracturile extremităței. superidre 

ale uinăralui. Diviziunea acestor fracturi RI 

Fractură gâtultă ânatontic al uihtrului. Pefinițiunea. Necânisra. 

Diviziunea. Deosebirea îâtre aceste ftacturi, Fractura isolată a capului 
umeral. Fractară pfoprii disă a colului anâtoriic. Deplasările fragmen- 

telor în aceste fiacturi. Siriptorăelă şi diagnosticul. . 
Fracturile gâtului ehirutgical. Definiţiunea epilisei şi a gâtului 

» 298-294 

» 294-297 

> 298 

> 298-400 

chirurgical. Opitia lui Malgâigne. Causele acestor ffâcturi Frâcturi -
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transversale și oblice. Deslipirea epifisei umerale. Causele. Fracturile 
tuberosităților umerale. Simptomele fracturilor extremităţei superidre 
a umărului. Trepiedul simptomatic al acestor fracturi. Diagnosticul. 
Diagnosticul fracturilor gâtului anatomic. Diagnosticul fracturilor gâtului 
chirurgical. Semnele necesare acestor diagnosticuri. Diagnostic diferen- 
țial. Prognosticul acestor fracturi. Tratament. . . . „a + Pag. 301-316 

Luxaţiunile scapulo-umerale. Empirismul în aceste luxaţiuni. Cla- 
sificarea acestor luxaţiuni. Clasificarea lui Astley Cooper și Malgaigne. 
Luxaţia [scapulo-umerală înainte. Etiologie. Diviziune. Luxaţie sub- 
coracoidienă incomplectă şi complectă, luxaţie intra-coracoidienă și 
sub-claviculară. Unde se rupe primitiv capsula în aceste luxaţii? Simp- 
tomele acestor luxaţii | DC 

Luzaţiile înapoi. Cause, Diviziunea acestor luxaţii. Luxaţiunile în 
sus. Cause. Simptome. Luxaţiile în jos. L.uxaţia sub-glenoidienă, luxaţia 
în jos costală, luxaţio erecta. PN . 

Simptomele luxaţiilor scapulo-umerale în general. Simptomele 
luxaţiilor antero-interne. Simptomele luxaţiilor înapoi. Simptomele luxa- 
țiilor în jos. Observaţiuni personale. Simptomele luxaţiilor în sus . 

Diagnosticul general al luxaţiilor umerului, Diagnosticul diferi- 
telor varietăți de luxaţii umerale. Prognosticul. Luxaţii recidivante. 
Tratament. Diferite metâde. Metâda lui Astley Cooper ; metâda lui 
Mothes, metâda lui Kocher. Causele ce se opun la reducerea luxaţiilor. 
Tratamentul luxaţiilor înapoi, şi în sus ; artrotomia, artrodesia şi re- 
secția capului umeral. Diferite accidente al tratamentului acestor 
luxaţii EDD 

Diformităţile braţului şi ale umărului.. 

Lexiunile nervose în raport cu traumatismele epoletutui. Istero 
traumatism. Caractere. Exemplu PRR „+ Pag. 

Paralisia nervului radial, Opinia lui Duchenne şi Panas. Probe de 
mecanismul compresiunei. Caractere . Ca 

Paralisia nervului musculo cutanat, a marelui dantelei, a trape- 
zului, a mușchilor rotatori. Caractere consecințe PRR 

Paralisia nervului circonflex. Atrofia deltoidului. Caractere. Con- 
secinţe. 

Definiţiunea piciorului. Limitele anatomice şi clinice. Caractere. 
Traumatisme, Caractere. Extragerea corpilor străini. Contusiunea cro- 
nică a călcâiului. Mecanism. Luxaţia tendânelor piciorului. Mecanism şi 
forme. Inflamaţiile și abcesele piciorului. PI 

Uicer perforant al piciorului, Diferite alte uiceraţiuni. Istoric. 
Caractere. Patogenie. Teoria mecanică, vasculară și nervâsă. . 

Artritele piciorului. Caractere. Varietăţi. Mecanism. Diagnosticul 
diferenţial între diferite artrite şi ale articulației propriă dise a piciorului 

Tarsalgia adolescenților. Caractere. Cele trei peri6de : durere, 
contractură pasageră și permanentă. Patogenie. Teoria articulară, mus- 
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culară și ligamentsă. Argumente. Obiecţiuni. Tratament. Operația lui 

Ogston, Davy şi Trendelemburg. Picior tabetic. . . . . . » . . Pag. 

Sinovitele gâtului piciorului. Definiţiuni. Consideraţiuni anatomice 
Yorme clinice şi varietăţi. Consecințele sinovitelor. . . . . . . . » 

Deformaţiunile membrelor. Istoric. Cause. Diformităţi embrio- 

nare şi fetale. Caractere. Diviziune : Ectromelieni şi simelieni. Ectrodac- 

tilie, focomelie, emimelie. Caractere . . . a Pag, 

Diformităţile degetelor piciorului. Clinodactilie; Hallux valgus. 

Deget în ciocan sai gât de lebădă. Caractere, semne, complicaţii . . » 

Picior bont sau strimb. Dividiune. Patogenie. Picior varus, val- 

gus, talus, equinus. Anatomia patologică. Simptome. Diferite asociațiuni. 

Tratament. Picidre bânte accidentale. Cause. . . > 

“Tumorile degetelor piciorului. Tumori benigne și i maligne. Diag- 

nosticul. Anevrismele, caractere, tratament . . . . . > 

Fracturile degetelor. Cause, caractere. Fractura metatarsienilor. 

Cause. Mecanism. Predisposiţie. Simptome. Importanța echimoselor: . Pag. 

Fracturile tarsului. Fractura astragalului. Mecanism. Opiniunea 

lui Bellengien. Fractura lui Shephesrt. Fractura calcaneului. Fractura luă 

Boyer și Malgaigne. Mecanism. Caractere. . . . . » 

Luxaţiile piciorului. Luxaţia falangelor, a mcetatarsienilor ş şi a tar- 

sului anterior. Cause. mecanism. Luxaţia astragalului. Divisiune: . sub- 

astragalienă și luxaţia dublă sai totală. Cause. Mecanism. Simptome. 

Luxaţiunea tibio-tarsienă. Luxaţia înainte și înapoi. Cause. Mecanism. » 

Definiţiunea gambei. Traumatisme. Caractere. Epanșamentele se- 

r6se. Lovitura de biciii. Tumorile gambei. Tumorile os6se. Caractere. 
Anevrisme. Caractere. Diviziune. Anevrismele traumatice. Flegmnele 

gambei . .. , „ Pag. 
5 

Deviaţiunile Gselor gambei. "Genuchiti valg. Definiția. Caractere. 

Teoria mecanică. Teoria musculară a lui Duchenne. Teoria ligamentâsă 

a lui Gucrin, Malgaigne, Biliroth şi Stromayer. Teoria os6să rachitică 

a lui Mac Ewen și Miculicz. Probe. , cc... 9 

Simptomele genuchiului valg. Simptome fisice şi funcţionale. Mă- 

surarea unghiului genuchiului valg şi a depărtărei maleolelor. Dispari- 

ţiunea diformităței în momentul flexiunei. Caracterul dururei în genu- 

chiul valg, Diagnosticul între genuchiul valg rachitic şi osteitic. Trata- 

mentul mecanic și chirurgical. Principiul. Osteotomia cuneiformă, liniară, 
operaţiunea lui Biliroth, Anandale și Ogston. Genucbiii varus, genuchii 

recurbat .. . . . > 

Osteo-mielita gambei. Considerațiuni. "Divigiune. Forma benignă 

și malignă. Varietăţi. Caractere. Osteita de crescere fără febră, cu fe- 

bră şi insidi6să. Etiologia. Opinia lui Gosselin prin otrăvire autochtonă 

locală. Teoria infecţiunei generale. Evoluţiunea acestor forme. Carac- 

tere. Diagnostic diferențial; . . , o 
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Osteo-mielită acută supurată. Evoluţiune. Caractere. Mecanism. Pasteur, Mac Schiiler, Krause. Experimentele lui Jabouley şi Rodet. Mi- crobul specific al osteo-mielitei. Opinia autorului, Anatomia patologică. 
Leziunile periostului, osului şi ale măduvei. Evoluţiunea. Consecințe cli- nice. Diferite necrose: parcelare, superficială, totală, cilindrică şi anulară. Pag. 446-457 Diagnosticul. Caracterele. Legea lui Charpy. Exemple. Prognosti- cul. Factori agravanți. Tratamentul medical şi chirurgical. Trepanaţia. 

  

Fracturile gambei. Definiţie. Cause. Fracturi directe şi indirecte. 
Mecanism. Fracturi prin flexiune exagerată pe un punct de sprijin şi fracturi prin flexiunea liberă fără punct de sprijin. Diviziunea în frac- înri a extremităței superidre, medie şi inferidre. Varietăţi: transversale, oblice și în V. Mecanism. Teoria lui Gosselin şi Tillaux. Exemple. Ca- sul autorului. .., : . . „ Pag. 

Simptome. Fracturi simple, complicate și cu complicațiuni. Du- 
rerea, deformația, impotența funcţională şi crepitarea. Caractere. Ex- cepțiuni. Exemple . .. . DD 

Diagnosticul. Importanța echimosei și a durerci fixe. Caractere. 
Punctele principale ce trebuesc stabilite în diagnostic. Prognosticul. In- 
tărdieri și lipsă de consolidare. Mortea subită. Mecanismul. Edemul şi 
emfisemul membrului. ICI 

Tratamentul. Opinia şi conduita autorului. Aparatul lui Malgaigne şi Benjamin Anger. Tratamentul complicaţiilor. DN 
Fractura peroneului, Considerațiuni generale asupra rolului acestui os. Fracturi directe şi indirecte. Cause. Mecanism. Istorie. Hippocrate. I. L. Petit. David (Bassyle). Pouteau. Boyer. Dupuytren. Maisonneuve şi Tillaux. Fracturi prin smulgere, divulsie şi diastasă. Opinia autoru=- lui. Fractura lui Hergott. Fractura lui Pott. Fractura lui Leroy. Carac- tere. Simptome. Semnele patognomonice. Diagnosticul diferenţial într'o fractură a extremităţei inferidre a peroneului şi entorsa piciorului. De- scrierea entorsei. Prognostic şi tratament. Diferite consideraţiuni . 

  

Bâlele genunchiului. Considerațiuni anatomice ale genunchiulului şi ale fosei poplitee. Traumatismele genunehinlui. Leziuniunile arterei și venei poplitee. Simptome. Tratamentul, Afecțiunile inflamatori ale ge- nunchiului. Igroma cronică. Simptome. Tratamentul. Igroma acută sai abcesul bursei prerotuliene. Mecanismul formărei acestei igrome. Simp- 
tome, prognostic, diagnostic, tratatament. Artritele genunchiului, — 
gonită după Germani. Caractere. Artrita traumatică. Definiţiune. Micro- 
bism latent. Simptome, prognostic, tratament, Consideraţiuni asupra 
artritelor consecutive febrelor eruptive, intoxicațiunilor generale și sep- 
ticemiilor. E N 

Artrita sifilitică. Caractere. Formele sub cari se manifestă asupra 
articulaţiilor: arzra/gie, zdartrosă ș? osteo-artiilă proprii gisă. Consi- 
deraţiuni generale și caracterele acestor forme. Localisarea lor. Idar- 
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trosa. Mariajul diatezei scrofulâse cu cea sifilitică—scrofulat de verolă. 

Origina idartrosei, simptome. — Osteopatia sai osteo-artrita sifilitică. 

Caractere. Cum începe procesul în artropatia sifilitică? Asemănarea cu 

tumora albă tuberculdsă. Prin ce se deosebesce de acesta? Simptomele, 

Diagnosticul diferenţial între artropatia sifilitică şi tumora albă tuber- 

cul6să. Lesiunile produse de artropatia sfiitică. . . .  . Pag. 

Artrita blenoragică. Descripţiune, Patogenia. Experiențele lui 

Poncet. Observaţia autorului. Teoriile artritelor blenoragice. Părerile au- 

torului. Teoria lui Bouillaud. Teoria lui Panas. Teoria lui Peter bazată 

pe diateză. Cum redeşteptă blenoragia diateza? Trei teorii: teoria infec- 

țiunei primitive saă unic gonococică, teoria infecţiunei secundare şi te- 

oria nervâsă. In ce peri6dă a blenoragiei apar artritele? Formele clinice 

ale artritei blenoragice: arzralgza, idartrosa şi artrita proprii disă. 

Caractele și simptomele lor. Formele artritei blenoragice proprii dise: 

1) Poliartrita. Simptome. Deosebirea între acâstă artrită și cea reuma- 
tismală. 1) Monoartrita acută. Cum apare ea? Simptome. Gravitatea 

acestei artrite. Artrită plastică anchilosantă şi dislocantă. Diagnosticul 

artritei blenoragice. Tratament. . . . > 

“Tumora albă a genuchiului. Defnițiune. Cum s se desvoltă acesta 

afecțiune? Opiniunile lui Bonnet, Lisfranc și Nelaton. Anatomia patolo- 

gică. Forme: 1) tumora albă a părţilor moi. Unde începe primitiv tu- 

berculosa genunchiului? Opiniunile lui Bonnet, Ollier, Kânig, Volkmann 

și Lannelongue. Sinovita acută şi sinovita fongâsă. Caractere. Fongosi- 

tăță arborescente. Banda de desintegraţiune. Experiențele lui Max Schii- 

ler, Riedel și Kânig. Sinovita tuberâsă. Caractere. Sinovita lipomat6să 

arborescentă. Il) tumora albă a părţilor tari. Caract. Hl)tumora albă a păr- 

ților os6se. Simptome. Tratament. Periostita tuberculsă. Caractere. O- 

piniile diferiților autori. Tuberculosa os6să în tumorile albe. Care este 

eagănul tuberculosei? Opiniile lui Volkmann şi Lannelongue. Diviziunea 

dată de Kiener şi Poulet, Tubercul primitiv şi cronic, tubercul tarbiv cu 

evoluţiune repede, şi osteita tubercul6să acută. Descrierea şi caracterele 

acestor forme. Disposiţiunea tuberculilor în tumoră albă de origină os6să. 

Secuestre parcelare şi de carie.Caria tuberculdsă. Ce însemneză cuvîntul 

-carie? Carie viermăndsă. Din câte zone este compus un focar de carie? 

Clinicesce câte tipuri de carie avem? . . . pe „. pag. 

Osteita tubercul6să acută, Definițiune. Etiolgia. Simptomele. > 

Diagnosticul tumorei albe. Diagnosticul diferenţial. Prognosticul.  » 

Tratamentul. Diferite procedee, Artritomie, sinovectemie. Resec- 

ţia genunchiului. Procedeul autorului. , cc...» 

Periartrita genunchiului. Definiţiune. Caractere. Causele. Simpr 

“tome. Diagnostic. Diagnosticul diferenţial. Tratament . . . . Pag. 

Flegmânele şi abcesele fosei poplitee. Caractere. Chiştii regiu- 

nei poplitee. Caractere. Simptome. Diagnostic. Prognostic. Tratament. » 
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