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I)E LA OSTEO-SINTE- l AFTOPLASTICA

pel Dr . A. RAVENTOS

L'osteoplastia aparescuda en cl camp do la Cirurgia d'ex-

cepcio per a resoldre els cassos do perdues do substancia on els

ossos dels membres, queda hart temps en el terreny d'una de

tantes provatures, i en tal concepts so feu quasi sempre per he-

teroplastia, puig essent de resultats dubtosos , no era del cas

d'afegir a les defectuositats d'un organisme , les propies d'una

extraccio d'os per a omplir la perdua de substancia que's trac-

tava de remeiar amb ella.

La defectuositat dels procediments de 1'assepsia eren la cau-

sa de la via errada empresa, i sols quan els progressos en la

tecnica quirnrgica arrivaren a l'estat actual fou possible repen-

dre'I probleura. Els treballs d'osteo-sintesi mecilnica dels Depage

i sobre tot dels Lambote, obriren els noun horitzons . L'instru-

mental per ells creat feu possible manejar els ossos sense detri-

ment de Ilur iutegritat, rnauipulant - los per mitja d ' ells no's

contaminaven , i els mitjans mecanics per ells inventats perme-

tien al cirurgia cot•locar-los en la posicio desitjada i operar en

ells amb la mateixa seguretat quo amb els altres teixits.

Malgrat 1'assepsia rigurosa tot procediment de reunio meca-

nica dels ossos obliga a retindre definitivament en la ferida an

cos extrany. Els perills quo aixo representa i que realment

existeixon, cap dels representants de la reunio cruenta do les

fractures ha deixat de reconeixer i tots compten en liars esta-

distiques un nornbre considerable de cassos en els qui degu6

for-so 1'extracci6 del cos extrany osteo-sintetic.

La correccio d'aquest defecte del metode condula a expori-

mentar nous agents de reunio ossia . EmprO cap dels proposats

podia reunir a la solidesa la qualitat d'dsser reabsorbible. Els
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ossos morts, el marfil, la banya, etz., etz., tots adoleixen del
mateix defecte: esser dificilment esterilitzables i esser un cOs
extrany dins de la ferida. Amb to qual per sobre dell defectes
dels mitjans de reunio metalics s'hi sumaven els propis d'una
substancia organica de dificil esterilitzacio. Mal per mal son
preferibles els mecanics per esser mes manejables i resoidre
amb llur aplicacio el major nombre de cassos.

Els fils metalics reunoixen a la qualitat preciosa de emmot-
aar-se facilment a les superficies quo's tracta de juntar, efectes
mecanics adinirables si's to en compto la quantitat de material
actiu, circunstancia favorabilissima per a esser tolerat. Per
aquests motius es do tots els mitjans mecanics el mes usat i el
que sobreviura a tots els dem©s, qual estudi no es pertinent at
tema.

L'ns d'ossos vivents resolt el problems de la reabsorbabi-
litat amb grans ventatges, puig a les de la reunio dels ossos
trencats hi suma la de poguer-se'n servir amb utilitzacions os-
teoplastiques on els cassos de perdua do substancia. Convertida
la giiestio de la sintesi en una gilestio d'empelt debia resoldre's
usant empelts que poguesssin pendre sempre en el teixit basal
sobre'l que se el condemnava a viure. Aixi quedava descartat
tot us d'ossos d'animals i el desconeixer cone a empelt prefe

rent, ossos del mateix pacient, movilitzats en la mateixa sessio
operatoria.

L'autoplastia ossia evita la serie de probleines de couta-
minacions do l'empeltat produides per l'empelt en els cassos
d'homoplastia.

Si la reunio per autoplastia es l'ideal de material reabsor-

bible, no sempre rounoix les conditions necessaries per a obte-
nir una fixesa perfecta dels ossos en certes fractures. Llur man-

ca d'adaptabilitat a tota classe do fractures redueix l'us, corn
tambe Is necessitat de no poguer esser usat mes que en els

cassos d'absoluta assepsia dels teixits. TambO restringeix l'us la

dificultat de donar-li la forma necessaria sense infectar-lo amb

les maniobres de 1'usinatge.
Malgrat aquesta dificultat hi ha una seri.e no curta do frac-

tures o de refeccibns ossies que poden for-se amb tota segure-

tat per la reunio axial.

Per ella s'introdueix en el conducte modular de 1'iis quo's
tracta de reunir font-lo cavalcar per un igual sobre'ls dos seg-

ments. Els desplacaments transversals seran impossibles i en el
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sentit longitudinal tambe per l'accio de la tonicitat muscular. Els

lnovilnents de rotacio seran factibles en la major part dels cas-

sos, empro en qualquns no, tot dopen de la manera com s'hagi

fet l'operacio de 1'empolt i llur introduccio on son emplacament.

Banyat 1'empelt en la medula ossia i en contacte intim amb

les parets del conducto modular esta en les millors condicions

de vida irnmediata sempre i quan 1'6s basal estigui on bones con-

dicions de nutricio.
Tractant•se d'un empelt de quina vida depen 1'exit de l'ope-

raci6 cal fixar les condicions. Descartat el cas de la vida de 1'os

ernpeltat per esser extret d'un os evidentment sh i vivent, que-

da per resoldre les de les condicions do nova vida en que se'l

col•loca. L'os basal, a mes d'esser asseptic, deu esser viu i conti-

nuer sent-ho despres de la maniobra de l'empeltamont. No obs-

taut, en dssos de vitalitat taut reduida, com els dell membres

paralitzats dell polio lnielities, he obtingut empeltaments amb

exit. En els antics fracturats amb pseudartrosi cat estudiar

abans d'empendre l'operacio la causa de la pseudartrosi i no

aconsellar-la quan aqueixa pugui esser atribuuda a estats cons-

titucionals del patient o a influencies neurotrofiques.

Resolta afirmativament la questio de la vida futura de l'em-

pelt, deu posar-se'l en les millors condicions do vida i d'efecti-

vitat en sa accio meciinica.

Les condicions proferibles per a l'empelt seran indubtable-

inent sa inelusio en I'os basal. El conducte modular sera son

ernplagamcnt ideal. Per tin canto quedara banyat en totes ses

cares pcl contingut u,edular i per altre a la nma to el cirurgir la

manera do multiplicar els punts de contacts entre'ls dos ossos

per a establir llurs relations vasculars.
L'introduccio de l'ernpelt en el canal nledular constitueix

lo quo podriem Air la reunio axial, es la mes senzilla de to-

tes, la mes natural i la quo s'adapta millor a les condicions de
I'empelt.

Baix el punt do vista tOenic deura esser molt diferenta se-

gons els ossos i les regions dells a les que s'hagin d'aplicar.
Tres son les modalitats: 1.', en les diafisis dels ossos flares; 2.a,
en les regions juxta-epifisaries, i 3.a, en els ossos plans.
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EN LES FRACTURES DIAFISARIES

Comencara el cirurgia per estudiar radiograficament I'Os
basal i 1'6s del qui en treura l'empelt. Per I estudi del primer

sabra I'amplada del conducte medular i per taut el gruix que

deura donar a 1'empolt, aixi com tambe de la Ilargada mes con-
venient.

Amb aquests datos veura si l'Os escullit com a punt d'ex-
traccio pot sofrir 1'el•liminacio necessaria sense detriment de

sas funcions ulteriors.
Posat al descobert el focu de fractura, separats els Ossos en

cas do consolidacio viciosa, refrescats ols extrems en cas de
pseudartrosi en els cassos veils, i netejat de la sang glevada en
els rocients, deu assegurar-se per la mesuracio del monlbre en
posicio de si la llargada correspon a la del membre oposat.

Per flexio del membre exterioritzara els segments fractu-
rats, veura l'estat del conducte medular, regularitzaut-lo be si es
precis en els cassos veils i ressecant en els sous les trabecules
ossies massa resistentes que poguessin dsser obstacle a l'intro-
duccio de l'empelt. Comprovara de visu les dimensions trans
versals que'ns dona 1'examen radiografic previ.

Si 1'Os escullit per a treure l'empelt es la tibia, se Ii posara
al descobert la cara interna, tallant un penjoll osteo-periostic

do dimensions longitudinals un terc mes llargues quo les del

futur ompelt, corvo, de concavitat anterior, son perimetre deu-

ra procurar-se quo no correspongui al de la seccio ossia.

Quan l'empelt va destinat al femur deura esser tallat d'una
longitut de 10 cm., en 1'humer n'hi ha prou amb 8, i de 4 cm.

en els dssos do 1'avant-brae.

El cinzell es la millor eina per a tallar-lo. No dubto quo la

serra circular moguda electricament podrfa servir, emprO el

cinzell sera sempre una eina mes conscient de son trebal i mes

adaptable a les conditions de forma i resistencia de l'Os. La

regio escullida sera la cara interna tragant una entalla en I'6s

que partint del cantell anterior, s'extengui rapidament per In
cara interna i a mida que baixa s'enrareix fins a obtindre el

gruix calculat, baixi verticalment manteniut-lo fins a obtindre

la longitud projectada per a reternar sobre'l cantell anterior

immediatament despres. Si l'avenc en profonditat de i'entalla

es fa progressiva i uniformement, s'obte un tall sense esquerdes,
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ni esquordes en el cos de la tibia. Dongui's mes profonditat a

la part d'entalla quo cavalea sobre la cresta do la tibia i seguint

l'aveng en profonditat del restant arriva un punt en quo atra-

vessat tot el gruix de la Cara interna de la tibia es fractura l'ex-

terna prenent igual contguracio quo la donada per el cinzell at

tall de la cara interna. Aixi constituit el futur empelt to una

configuracio afusada on els extrems, uniforme en la part central

i de see 66 .triangular.

Immediatament so fa l'ajustatge amb el conducte medular

dels dos segments. Se l'introdueix fortament on un dels dos i amb

el membre flexionat s'insinua en el perimetre extern, interior,

del altre i pausadament es redressara el membre amb to qual

]'empelt s'introduira a presio en l'altre segment medular. La

tonicitat muscular s'encarregara de mantindre'ls i impedira la

separacio.

L'efecte mecdnic obtingut es notabilissim. Si la talla del

empelt ha sigut perfecta, of membre que abans ballotejeva i ha-

via perdut ses linies normals, es soste tot sol i repren ses

formes esculturals. No cal temer per la resistencia del empelt,

aquesta es tal que pot sostenir un pes triple del membre frac-

turat on els cassos de femur.
Aquest resultat obtingut en el viu es la comprovaci6 d'una

serie d'ensatjos personals en el cadavre.
Aquests experiments foren fets on fractures diafisaries ar-

tificials de femur, humor i ossos de ]'avant-brae usant en les

de femur dues classes d'empelt: on unes un segment de perone

integre en gruix, en altres un troc de tibia de les dimensions del

conducte modular del femur. En ambdos cassos, posant el femur

horizontal amb un cabcal sota el focu d'osteo-sintesi i deixant

penjar to restant del membre fora do la taula no sofa se soste-

nia perfectament, sing que per trencar-lo debia fer-se una pre-

sio enorgica sobre'l genoll. Aquest resultat s'explica perfecta-

ment on el cas d'empelt peroneal, empro per compendre la

resistencia del do tibia den recordar-se que sa seccio es la
triangular o sia que l'os enmetxat aetda amb la mateixa cine-
matica del seno Wangle.

Les resistencies obtingudes on els experiments sobre'ls al-

tres ossos flares del membre superior eren, com es natural, in-

feriors a les del femur, empro proporcionals at pes dels sectors

anatomies base de ]'experiment.

No hi ha dubte que bassats en ells podem reduir l'envenat
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inamovible d'aquests fracturats al minimum compatible amb
el treball d'implantacio de 1'empelt que exigeix un real quietis-
me. Els moviments de rotacio son els mes facils de produir i
els que'ns deuran preocupar mes d'anular amb la confeccio de
1'envenat contentiu inamovible.

Practicada la sintesi autoplastica, refeta la funda periosti-
ca, una hemostasia perfecta i reconstituits els plans anatomies
atravessats per a arrivar fins a la fractura, den tancar-se la feri-
da externa per complet sense deixar drenatge de cap mena.

L'immobilitzaciO considero que deu Osser la regla fins a la
cicatritzaciO segura i completa de la ferida externa. Despres
deura esser tractada la fractura amb els procediments do ma-
satges, mobilitzacions, pasives primer, actives mes tard, i demes
mitjans coadjuvants de reuniO de les fractures tractades per
procediments ineruents.

EN LES FRACTURES .JUYTA-EPIFISSARIES DELS OSSOS LLARCS

Cambien les condicions en que deu realitzar-se l'osteo-sin-
tesi. En elles no hi ha conducte medular, les superficies bssies
quo hem de reunir no tenen la regularitat de les transversals
diafisaries, empro Ilur superficie do seccib es molt mes extensa
i sempre irregular, 1'espai modular ve representat on elles per
un teixit esponjos quals fibres mes resistentes estan orientades
paral•lelament on diroceiO de l'eix do Ms. Per la radioscopia
podem convencen's de la facilitat amb que manualment poden
esser reduides i do la dificultat o quasi impossibilitat do man-
tindre'ls-hi amb els envenats inamovibles i altres mitjans con-
tentors.

No pot esser d'altra manera, puig aquests tenen accio uni-
cament sobre l'un dels segments, mentres que l'altre petit i
profondament situat s'escapa de Ilur accio. El tipu d'elles son
les juxta-epifisaries inferiors de l'hnmer. Si per un canto ses-
capen do 1'esfera d'accio dels envenats inamovibles per altra
banda donen a l'osteo-sintesi totes les facilitats desitjables. Un
petit empelt en forma do clan que no permeti els desplaca-

ments horitzontals s era suficient a mantenir la reduccio gracies

a les grans superficies quo contacten i a Ilurs irregularitats de
configuracio.

La tally de 1'empelt no deu fer-se fins a haver descobert el
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focu do la fractura per a tallar lo a mida. En general deu donar-

se-li la figura fusiform d'uns 5 cm. de Mare per i/2 d'amplada i

gruix. Deu esser clavat en el segment inferior a cops d'un petit

martell, den esser escursada de 1 cm. per ressecar la part trau-

matitzada pel inartell, donant-li la forma puuxaguda i's clava

despres en el segment superior apretant fortament el coltze on

el sentit de l'eix del membre. En aquest temps es convenient

posar una pima hemostatica fixada en 1'empelt en sa emorgen-

cia de l'Os basal on previsio do les penetracions excessives de

l'empelt en el segment superior.

Tallat tambe do la tibia deu ser-ho tambe de la cresta corn

en el cas anterior, si be molt lees petit.

Quan en Iloc de esser fractures on dos segments anics, son

fractures transversals compostes, en les diafisaries cal com-

binar la sintesi ossia amb els procediments de cerclatge con-

vertint-les en fractures de la primera classe. Aquesta classe

de fractures simplifica moltissim l'emplacament de l'empelt.

Les de multiples segments d'epifisi inferior humeral, son

preferentment tractables per les sintesis metaliques.

Els resultats obtinguts son tant satisfactoris que entussias-

ma al contemplar-los.

LES AUTOPLASTIES DELS OSSOS PLANS

Sols mereixen citar-se les dels ossos del cap per la natura-

lesa del contingut crania que s'exterioritza per la finestra ossia.
L'empelt en ells deu treure's d'un altre os pla i ventatjosament

do la pala do l'iliac, tallat de dimensions quelcom superiors

(1 cm.) que la perdua do substancia craniana deu esser col•locat

per sota do les vores del forat. Aixi la presio intracraniana to
mante on posicio i tapissant-lo les meninges per la cara interna
aviat es restableixen vies hematiques de les que'n depen sa vida.

L'autoplastia ossia es un procediment qual camp d'aplica-
cio no's lilnitara a les esmentades, sing esta destinat a genera-
litzar-se a totes les branques do la cirugia ossia, traumatiques
o no.


