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ARTRODESI DEL PEI? PEL MLTODE DE WREDE

pel Dr . JOAQUIM DE RIBA

El metode do Wrede s'ha d'afegir als molts que s'han pro-

posat per a obtenir la rigidesa de I'articulaci6 del turmell, que

tan dificil es conseguir d'un mode perfecte.

Tal coin esta descrit en la obra d'Albee (1), consisteix en

l'enueleaci6 de I'astragal i en Ia implantaci6 del mateix, despres

de refrescar les seves superficies articulars i tamb6 les corres-

ponents dels ossos que s'articulen amb aquell: tibia, perone, cal-

cani i escafoides. D'aquesta manera los articulations que s'im-

mobilitzen, s6n: ultra de la tibio-peroneo-astragalina, la calcani-

astragalina i I'astragalo-escafoi(lea; es una triple artrodesi.

Jo he fet aquesta operaci6 nou vegades per peu pendul, de-

gut a poliomielitis. He procedit do la segiient manera:

Una vegada posat I'Esniarch, faig una ineisi6 corba que co-

menca darrera del maleol extern, passa per sota do la punta

d'aquost maleol i segueix pel dors del peu transversalinent fills

a un punt situat davant i a la part externa del cap de !'as-

tragal.
Procedeixo en el primer temps a obrir ampliament l'arti-

culaciu tibio-peroneo-astragalina, per al qual secciono els Iliga-

ments peroneo-astragalius, i tambe, si es precis. que no sempre

ho es, els tendons peroneus laterals.

Despres procedeixo a separar I'astragal del calcani i dels

altres Iligaments que el retenen, tenint-lo fortament amb una

(1) Albee. Bone Graft Surgery.-Filade1 ia.
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pinCa de ganxos. Un cop aquest os separat del peu, tenint-lo

sempre subjecte amb la ma esquerra per mitja de la pin4a, re-

fresco amb bisturi les seves superficies articulars treient-no el

corresponent cartilag, mentre un ajudant fa la meteixa operacio,

valent-so d'una cullereta, on les superficies articulars dels altres

OSSOS.
Acabat el refrescament, es col•loca de nou l'astragal en son

lloc.
En les meves quatre primeres interventions, nomes el vaig

subjectar per la sutura tie la poll i el consegiient enguixat; peril

queda tan sumament movible i desplacable, quo es molt facil

que quedi en mala posicio, com em va passar a mi en 2 casos,

pel que en les meves 5 darreres interventions d'aquesta classe,

1'he subjectat per una clan. d'acer quo introdueixo ja pel maleol

intern, ja per l'extern, quan m'lla semblat que aquest ultim era

suficientment fort.

Aquesta intervencio es sumament riipida i la trobo molt

aconsellable en tots conceptes, sempre que es consideri indi-

cada aquesta triple artrodesi.

Jo he obtingut on vuit casos la curacio per l.a intervencio,

on of nove es va produir una petita supuracio superficial de

molt poca importilncia. Es do creure, dunes, que I'astrilgal con-

vertit on empelt ha continuat vivint o ha toruat a viure.

Els casos antics estan ben anquilosats; on els dos ultimo,

que daten do 8 i G mesos respectivament, I'auquilosi es fibrosa

i quelcom movible.


