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SUTURES

VENTATGES DE LA SEI)A EN LES LLIGADURES

I SUTURES PERDUDES

pel Dr . JOAQUIM DE RIBA

Crec quo es encara massa frequent entre'ls cirurgians la

por a empleiar la seda per a les sutures perdudes i lligadures,

per a les quals s'usa quasi sempre el catgut i en cassos de sutu-
res ossies els fits metalics.

La fheil reabsorcio del catgut fa que de molt temps s'hagi

abandonat en certes operations en quo's necessita una perma-
nencia llarga dels fits de sutura, com per exemple en la trans-

plantacio de tendons. No obstant, continua usant-se per molts

cirurgians en altres operations com en la curacio radical de les
hernies i en sutures abdominals, en les quals a priori sembla

que hauria de donar molts mals resultats. Cal recordar que el

catgut amb la humitat perd la seva resistencia, i en l'organis-

me forcosament s'ha d'humitejar. Jo he fet una prova fitcil de
repetir; a 1'acabar una operacio asseptica he posat a manera de

drenatge un o dos fits de catgut sota la poll, els extrems dels
quals surten pels do la ferida. Als 6 6 7 dies, estirant els dos caps
do dits fits, se veu amb quina facilitat se trenquen.

L'inconvenient mes gran quo s'atribueix a la soda es la seva

eliminacio tardana. Aquesta eliminacio deguda a petites infec-

ci.ons favorides pel xopament do la seda pels liquids organics

que hi queden mes o menys estancats, s'evita en primer hoc
usant la soda bullida amb una solucio de sublimat at 1 per 1000,

com ja fa anys han recomanat on Kocher, en Lange i altres. En

segon floc contribuira at mateix fi una assepsia rigurosa, l'us de

grants ben esterils i el tocar els fits to menys possible.
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,To vine usant la soda sistemiiticament en totes les moves

operacicins asseptiques, des de fa al menys 7 anys; la lie usat en
sutures perdudes en la plastia do tendons (transplantacious,

escursaments, fasciotenodesis), en les curacions radicals de les

hernies, on les sutures de les parets abdominals, on artrodesis,

en sutures ossies, en la fixacio d'empelts ossis coin on l'opera-

cio d'Albee pel mal do Mott, etz. N'estic altament satisfet i fora

dels cassos en que la ferida s'ha infectat, quo hail sigut molt

pots, no he vist oliminacious tardanes; no mos recordo un cas

d'elilninacio espontania d'un punt molt superficial d'escursa-

ment d'un tendo de la canyella, cobert per una pelf molt pri-

ma, que s'explica mos per deeubit quo per infeccio. Aquests

decnbits, sobre'ls quals en Lange ja va cridar l'atencio, s'han de

tenir presents en les interventions al for els nusos de soda.

Jo tree que en les sutures ossies la soda es preferible als

fits motalics, perque aquests produeixen un treball d'osteopo-

rosi perjudicial a la curacio de la lesio i perque a in Ilarga mol-

tes vegades son mal tolerats, no deixent d'esser mai un cos es-

trany, mentres quo la seda, coin en Lange ha denlostrat, es en-

globada i penetrada per elements cel•lulars, organitzada en

certa manera i allavors den esser inofensiva a l'oganisme, coin

els fets clinics demostren.


