
EMPELTS OSSIS: LLUR BIO-FISIOLOGIA
per

Al. CORACHAN

Senyors: Un deure contrct on posseir el nomenamcnt

do Soci d'aquesta il•lustrada Corporacio, que amb tal delit

i cura conrea la manifestacio m.es enlairada de ]a Medicina,

corn si diguessim l'excelsa Mara de les Ciencies, la Biologia,

dona ocasio que per primer cop parli davant vostre, com-

panys honorables, i ho faci tractant un punt d'interes, quo

tot tenint gros parentiu amb fart quirurgic, noresmenys

p rtany de dret a la cieneia biologica.

Com. sia doncs, que les branques nombroses dels conei-

xements medics, arrenquen del tronc secular de 1'Antro^o-

biologia, res no to d'extranyar que, essent jo modest i fer-

voros cirurgia, tingues reservat per a aquesta ocasio el

comunicar-vos allo que se, i he apres dels empelts ossis;

haig do for avinent primer, que molts dels dits afectes

externs, resolvent-los, els quirurgics, mitjancant llurs

practiques cruentes, fern sense vo]er o sia sense adonar-

nos-en, tasca biologica d'ells, i devcm dirigir sempre tota

l'atencio envers el terreny en que desenrotllem la nostra

actuacio, terreny que es vivent i la vida del qua], cabal

preat, hem do respectar, 1 no malmetre, i en aquest indret
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no oblidarem inai 1'esdevenidor del nostre malalt, on rela-

eao amb la nostra conducta cruenta, quo pot esdevenir

mutiladora, conservadora, radical o d'urgencia.

I tot aixo pressuposa termes d'estudi, quo cal meditar,

sotmetre al control de la critica, tal volta sera monestcr

experimentar primer en el cadaver, o I'animal viu, amb

objectiu determinat; on resum, vol que fem biologia del cas

concccl.

Enfiont d' aixo , pot comparar-se la taula d'operacions

amb la del laboratori biologic; on aquest s'observa objec-

tivament i subjectivarnent in aninza viii; on la nostra es

fa aplicacio de 1'observat, in anima nobili; qualitat aqueixa

mereixedora do tots els respecter quo han de conduir-nos

a la bona tasca pet present i per 1'esdevenidor del subjecte.

A mesura de temps, en tots els ordres do la vida, anem

adquirint coneixements i conquestes , i aixo es el progres:

A tri;scorrer dels dies, es fa tambe la trig de alto que e,

adquirit apropiant-nos alto que es bo i profitos, i rebutjant

el dolent o inutil. En la tasca biologica, cal for al factor

temps, col•laborador nostre, per no correr el perill, grew

perill per la ciencia qua estudia els fenomens vitals, do

l'interpretacio erronia dels fets experimentals biologics,

o be prematura i impremeditada.

Aixo ocorre tot sovin.t, fins als homes mes eminents,

i peerque en tingueu noticies d'un cas, vaig a exposar-lo:

Erlich a qui taut deu la lledicina, en pregonar quo la in-

troduccio d'una substan.cia quimica microbiana, on 1'or-

ganisme anava seguida d'una oposicio a aital intoxicacio,

mitjancant alto quo ell creia fora una substancia ben defi-

nida, elaborada on el si d'ell, digue; doncs la primera es

una toxina, certa i real, la segona sera per analogfa una

antitoxina, sense pensar que a116 quo ell dona per positiu

tal velada no fora mes quo una funcio reaccionel do For-
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g^'nisme, 1.' (111A feria bona cl principi l.1mn-quia que' (lit:

quo la funcio fa l ' orgue. Heu's aqui tin cas d'interpretacio
premature, avencada quc ha fut quo oncara es crcgui quc
sigui d'aquella conceptuada.

Dels empelts ossis altre taut podem dir, co us, cal no
for calendaris ni temeraris judicis i rcmet:re's els fcts ben
observats i rebctits sent5re iguals, que ,(quests parlcn he
sempre, sicn afirm.atius, sien altra cosy v.^rs on fit d'obscr-
vacio. Qairurgicament ('exit dels empelts ossis es cert,
rigorosament cert, per a he i ventura dels accidentats
d'oosscs.

Entrant de ple on el terra a desenrotllar fare avinent

quo ci tractare dintre els limits on quc. jo 1'he contemplat

o sigui, d.1s bens resultats clue donen on tot m,)mc•nt on
]a cinugia dels ossos, cls empelts ossis (i). Donat el poder

de renovacio dells elements cel•lnlars dels nostres t'Axits,

res no to d'admirar quo un os nvdmenat, romput, amb per-

dna ^^i es vol, do substancia, sigui arreglat per si m.atcix

font-se '_1 proces de renovacio do Fos, per acte osteogenetic,

motiu d'afegiment dols fragments per la forma(-16 d'un

call salvador, fort i ben fet; aquest es cl cas quo per les

soles energies de la materia)„ els ossos fra turats es curan.

Malgrat aqucsta petita explicacio, quo enclou tots c'ls casos

felicos dels accidents ossis, no sem.pre succecixen aixi les

coses, i on nombroses ocasions, quo vosa.ltr,'s coneixeu

tan be com jo, el proces osteogenetic es absent on uns casos,

en altres es fa malament, e, a dir deixant dolenta marca

o viciosa direccio del m,:mbrc afectat, impossibilitant-lo

pel futur; on ocasions tambe el call no es cal..ifica, resta

fibros i no to garantias do solitud i forca; per ultim, on es

feu la fractura pot for-se una pseudo.artrosi, cis mcca-

(i) D' os aaib os.
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nismcs de la qual em privo d'explicar puix seria repetir

a11o de que tots vcsaltres esteu ja imposats.

Dones be, en semblants cases aixo to adob amb I'art

de 1'afegit o sintesi dels ossos trenncats , c.ruentament, fent

l'empelt ossi, pel metode de ]a clavilla fixadora i conten-

tiva dels ossos romputs, mal consolidate, pseudo-artro-

sats, etc., etc.

Com deism fa poc, per anar segurs, per saber quip

terreny trcpitgem, caldra tal votta procedir per fets expe-

rim;-.ntals previs, in anima viii, segons exposava, co Cs,

font empelts en animals a fi de comprovar si prenen i

dcspres assajar aquests fets exp:rimentals i d'observacio,

it Thom. En efecte, els primors a qui interessa aquesta

giiestio, feren empelts, dits experim.enta]s, i procedien

aixi: sota la pell del ventre o pit d'un animal, gos quasi

scmpre allotjaven trossos d'os, del mateix animal, eIs

goals al cap d'un mes o dos havien desaparegut del Hoc

d'im.plantacio; s'bavien fos.

Fet d'aital ordre, interpretat a l'indreta, ens mostra

0 fracas dell empelts en medis heterogenis, es a dir, de

distinta condicio o naturalcsa; la introduccio d'os (teixit

ossi), dins la pell o sota ]a pell (teixit conjuntiu), encara

tolerant-se un amb altre, pel fet de in diversitat dc. terrenys

o m.cdis, i com a acte reaccional, defensiu, es posaran en

activitat cel-lules de Burs teixits, i prompte es veura quines

poden m.es, i los que sien destruides sera perque no tenien

]cs propietats citolitiques tan desenrotllades o tan potents

com les altres; el fet de in desaparicio de 1'cs en el si del

teixit conjuntiu , subcutani, i el mateix passa en el teixit

muscular, Cs una evident prova d'aquesta lluita d'ele-

m.nts morfologics; aquest fet, anomenat on fisiologia

rcabsorcio o fusio, que no es igual a la necrobiosi , demostra

que pot mes el teixit conjuntiu enfront el teixit ossi, corn

a propietats citolitiques . Cal puntualitzar com passa aquest
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fenomen; si produit per l'acci6 de l's diastases cel•lulars,

o be si aquella lisis del teixit ossi fou d'origen humoral,

sang i els seus elements; per ara res certament no s ha dit,

encara que es de creure que lien ambdues causes les que

s'aparellen per produir el dit fenomen d'histo-dinamica.

Deixern a la, vora aquesta qucsti6 dels empelts hetero-

genis, i anem a veure el referent als emj5elts en medis homo-

genis, pell amb Pell; os amb os; etc., etc.

Dues son les maneres com poden fer-se cis empelts

d'os amb os; l'empelt lateral o de costat, es aquell en.que

la placa ossia, o empelt, s'adjunta, per intim contacte amb

la regi6 de l'os lesionat on NO substancia ossia, a fi de

substituir-la; 1'empelt central o mitjd es fa col•locant un

tros d'os llarg, copsat d'altr.q regi6 del subjecte (tibia, etce-

tera), dins del conducte central de l'os que om.pla la subs-

tancia medullar, i aquest empelt, dit enclavament cen-

tral o mitja, es el que en mans del cirurgia es presta per a

fer bones coaptacions i fixacions de fragments d'una frac-

tura, sia aquesta de poc temps, sigui antiga mil consoli-

dada, o esdevinguda pseudo-artrosi; es en veritat un excel-

lent medi d'ostecsintesi.

Agradant-me comunicar alto que se i entene, limitare

ma escomesa a alto que m'es conegut, millor dit, allo que

he tocat, vist i viscut en nombroses ocasions, o sien els

empelts ultims, els centrals, veient com pot explicar-se el

fet de son arrelament i sa participacio en el proces de la

soldadura ossia, que es la cabdal giiestio de la biologia

dels empelts ossis centrals; els testimonis que acompanyem,

d'ordre radiografic fa que no pugum dubtar d, quart

exposare a gran pinzellada, per no fadigar en exces la vostra

benevola atenci6. Empero abans i a manera d'informacio

retrospectiva, permeteu-me donar-vos algans antecedents

de l'Hist6ria dell empelts; es cosa curiosa.
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Histdria. - Mauclaire, cirurgia de la Charite, ha fet

la replega de lades historiq_ues respect; als empelts en

general, en 1'home i els animals, i ens diu, que ni la Biblia,

ni el Talmut, ni Homer, n.i Hipocras, ni tampoc les civilit-

zacions antigues fan esment dels empelts ossis. Els empelts

cutanis si que es feien do molt antic en 1'India, a Grecia

i 1'Italia, mes que res la rin.oplastia (es wit que aixo de

la falta del nas preccupa els horns d'aquell temps, (-'namo-

rats de la bellesa i la plasticitat). Es remunta a 1280, quail

Lanfranc, professor parisenc, reimplanta un nas que havia

estat tallat; despres aqueixa practiea entry en els costum

del temps veniders, havent-se fet a Bolonya, a Catania,

Florencia i altres llocs, contant-se estupendes llegendes

de reimplantacions d'altres orgues i m,mbres enters (1414
a 1682), mes bones per esscr referides en vetllades corn a

rondalles que exposades aqui corn a testimonis histories

dell empelts.

I aixi arribem a l'any 1746 an que Duhaincl emprengue

seriosam..nt, vull dir ci.cntificamant, 1'estudi d_ls empelts;

corn L ,.^^ per impiaw., cr (spr ro s do gall en la de

l'anim.al, prencnt be aquesta mpeltadurc; cus feren altres

experiencies en conills, gossos, etc., etc., alguns sons exit.

Hunter, on 1767, feu tambe nombroses cxperiencies de

aquesta mcna, essent una d'elles 1'cmpelt d'una dent

humana. on la cresta d'un gall, que prengae be; mes tard

intenta empcltar testicle de gall en el peritonea de ga-

llincs; en fi, reimplanta una, dent i demostra p,r medi

d'una injeccio en els vasos, feta a.l cap de temps, quo

havia bun pros l'empeltadura, puix estava ben vascula-

ritzada.

En 1os gueires del prim-,r Imperi, Percy assaja per dues

vingudes for hetero-empelts amb ossos do bcu, sons exit.

Despres estigueren on yoga els emp Its d'crelles entores

(Magin, Wiesmann), de cellos, de parpellos, de pels, do
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plumes, de cornia i nitres parts d. l'organisme, do que

faig esment a tftol do curiositat.

En 1823 Wiesmann publica un treball de conjunt

sobr^ els7 empelts en l'animal i en l'home, dient no haver

tingut succes l'assajat an el gall, ni pcl referent a muscles.

Fleurens en 1830 intenta for canvis de rodones de trepan

en els conills porquins que li semblA quc prenien macros-

copicament. Segons Heine, aqueixes rodones es reabsor-

beixen 1 son reemplacades per teixits veins ossis; i arri-

bern, per fi, a 186o en que Oilier donA nou cami als em-

pelts amb allo per ell anomenat enifelts peridstics i. osteo-

pcridstics; aixi mateix ell feu un estudi comparatiu dels

cmpelts autoplastics, homo7lastics,'' i laetceof5ldstics; tambe

dit cirurgia hones assaja els empelts de cartilag, d'os i

de medulla ossia; a ell es deu la concepcio generadora

d'os del periosti, avui dia tan discutida i quo on veritat

novells fets d'experim?ntacio diucn que es una doctrina

equivocada i excessivament premature. Wolf en 1863

repren el fet per Oilier controlant els resultats. Tenim

de consignar els celebr.s experiments d2 Paul Bert, pos-

teriors als d'Ollier, resumits en sa tesi do doctorat que feu

epoca en la historia dels empelts animals; aquest cirurgia

afegia per la poll dues rates, i el resultat es tan satisfactori

que injectant belladona a la una, obte la ditale cio pupillar

de 1'altra; aixi feu empelts siamesos, de ventre amb ventre,

d'esquena amb esquena; amb tot, sempre fracassA quan

volgue for empelts heterogenis o entre animals de disdinta

especie, corn tambe amb els qae es servia de parts de

l'organisme mort.

Acaba aquest periode antic dels emp>lts, que Mau-

claire assenyala corn d'empelts septics, amb Mantegazza,

quo emprengue 1'afer do les implantacions subcutfi-

rues i peritonials de glandules do secrec16 interna, tes-

ticle, ovari, melsa, etc. Goujon tambe empeltA medulla
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d'os en plc muscle i ebtc" f(.rmacio d'cs nou en petits

r.uclis.

Ve. a la seguida el periode modern, antiseptic, aseptic

i biologic; dona caracter a aquest p:riode, la generalitzacio

dels empelts, en vista c1 is exits nombrosos que cada dia

es sentien a dir; tots sabem qu' avui, qualsevol part de

la nostra organiizacio pot csscr objecte d'empeltadura:

pcll, tcixit adipos, epiploon, aponeurosi, articulacions,

vases, ganglis iimfatics, mrvis, teixit cerebral, conjuntiu,

eornia, seroses, mucoses, orgues i membres inclosiu; emp-

tativa feta per Hopfner (1003) i per Carrel (190 7).
Fet aquest vol a 1'entoin d' les dades do la hiscoiia,

i abaans de comcncar la biologic dels empelts, inter s,a

fer constar que tint quint s'ha trehallat per hi cirurgia

dels ossos sota la proteccio qua avai dona al cirurgia cl

mctcdc assaptic, malgrat cls ivencos d,- la tecnica, s1ha

compiovat quasi sempn' of m(`, gran fracas quan 'ha

volgut fer empelts d'ossos hetcrogenis, es a dir, copsant

]'cmpelt d'un animal i passant-lo a ]'home, ,i he Kintner

rcgistra tin cas d'empelt copsat del macaco que arrela

perfectament; tal volta aqucsta dada s'avingui amb la

igualtat filogenica de l'horne i e.ls antropoides?...

P-r acabar aquest punt dels empelts ossis moderns,

havem de fer inotaci6 d'altres m-•dis de que s'han valgut

els prfictics per a obtenir resulta,:s positius; c:l primer,

emprat en substitucio de l'os frese, fou Fos decalcificat

(Gluck, Le Dentu, Keen, etc.); despres s'assaja l'os bullit

(Sultan, Kausch, Delbct en 1'actualitat); dcsprCCs 1'os huwna

esterilitzat; en fi, cssos macerats i ossos carbonitzats

tamb6 han servit p,,r a proves. (Dcclaro, en aquest pro-

posit, qu' no hi ha cap cmpelt miller que I'autocton o

copsat del mataix subjecte. L'homo-cmpelt es el que dona

mes cases d'exit.)
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Em/clt ossi dit mnitja o central. -- L'cspecial interes
que hem posat a fe.r ressaltar 1'irsttcces dels empelts
heterogenis, o entre medis distints, es deu a aixo que
aquest fracas s'cexplica per la difcrencia quo h; ha entrc
races 1 individus diferents d'am.bdues reaccions humorals,
i aquesta contradiccio dels humors fa quo els teixits no
s'avinguin pas, per la finalitat arr,'ladora dels empelts.
Es cosa sabada que hi ha difercncies quimiques notables
dins la sang do diferents individus: doncs si entre els
Cssers homolegs, do raga, especie i familia, hi ha diLrencies
grosses dins de sa materia, que no faro entre els distints
i heterolegs?

Aquest inconvenient queda obviat traient 1'empelt del
mateix subjecte, o sigui fent una auto-empelta.dura; hous-
aci per que deia, recaleant el concept(-, que 1'homo-empclt
o sigui l auto-homo-empeltadura, era la que donav:', mes
casos d'exit. Per convenien,cies nostres, d'ordr-, -,xposititt
i d2 claredat, comencarem l'estudi pels frau.ssos.

Ara bC, dintre el mateix terrenv, ccm Cs el subjecte
mateix auto-em.p'ltat, el fracas de l'empclt podrat reconei-
xer motius com aquests: toxicitat de la sang 5cr auto-
septicosi; estat de relativa hem.olisi (anemies, etc.); maraca
de tasa de calcium dels ossos; certa immunitat refractaria
als cinpelts; vascularitzacio tardana o no obtinguda de
l'empelt. Per Carrel, aquest cxtrem Cs essencial, mes que
la inervacio de 1'empAt. Per mi, do c.onformit^,t c( niplei:+
amb ci parer do H. Groves de Bristol (The British Journal

of Surgcri,,gen r de 1914); l'arrelamcnt i per tint vivis-

cencia completa i perfecta, auctoctona do Fen-1pelt Cs

aconseguida amb totes probabilitats d'exit, si hi ha 15cr-

fecta contactacio i fixesa entre l'cmpelt i l'os empcltat.

Deixant els altres motius i prcnent peu d'aquI;sta

dada, per a mi cabdal i del tot precisa, la Perfecta coat-

tacio do l'cmi5clt amb l'os cmpeltal, per pcoc qnc es roil xiu:ui
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es veura la legitimitat de la mateixa; al fi, i assimilant

el fet empeltadura en cl regne v( petal, tot seguit deixa-

rem de veure que a116 que en aquests es nroc:ura es que

contacti be i estretament la pua o empelt amb el tronc

o branca que l'inclou. La mateixa cosa cal fer-se en ci-

rurgia; perco, percatats nosaltres que es precis un bon

adapt it de 1',.,mpclt perque arreli, en introduir el fragment

ossi amb el que fern l'enclavillat, dins la cc va o canal de

]a mcdul-la o.^sia dels fragments fracturats, procurern fer

aquest embotiment a viva force, ^o a cop de massa

perque S'introdueixi amb perfecta justesa; i cal saber

que no d, ncm pas forma (lindrica (que vir_dria a esser

igual a ]a d.l conducte medullar) al fragment-empelt,

sing que am.b gran cura de tecnica 11 don ern forma pris-

matica triangular, i ]favors, e:n embutir i'empclt, les tres

arestes d'aquest son les que ajesten amb la cara concava

interna del conducte medullar. Possiblement, vosaltres,

esperits experts, estarcu ja anotant una aparent contra-

diccio en les meves paraules, puix die que ha d'haver-hi

estreta contactacio entre ambdu s superficies de ]'empelt

i de l'os e.mpcltat, i as fara estranyesa que doni forma

prismatica triangular a ]'empelt, puix aques 'a configurac16

no ('s is que mes s'avingui per la finalitat contactadora

o ajustamn:nt perfecto entre empelt i conducte medullar.

A laperiencia la contradiccio es patent, pero donat que

]'altre motiu de viviscencia de ]'empelt es refereix a la

vascularitzacio prompta d'aqu,st, si dono la forma cilin-

drica al fragmcnt ossi empeltador, en embotir-lo en son

floc d'emplacament fare desallotjar tota la substancia

medullar o moll de l'os c ap en dalt i privare. ]'empelt d'un

precios ir.edi perque xucli per imbibicio primer dels

liquids sanguinosos de que es compon la medulla ossia,

i per tant vaig contra sa vialitat i contribucixo al fracas

d, sa prasa.
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Tot seguit je &veu entendre el per que de Ia forma

prismatica trian',ular de 1'empelt, o sigui per no privar-lo

de 1'envolta d aqueixa atrnosfera do substancia m;dul•lar,

do la qual tot primer on treura son nodriment (per im-

bibicio), mentrestant es va fent una vc scuhritzacio propia,

qua no to Iloc tot seguit.

La cirurgia to igalesta particularitat: d'un pet't detail

tecn.ic fet d'une o altra manero, se'n deducixen resultats

bons, mitjans, o dolents; aquest detail de la forma de

1'empelt, es un guiatcge per 1'exit; cal fer-ho a consciencia,

com nosaltres ho fcm.

Establertes les mesures que proporcionen el perfecte

arrelam.ent de 1'-mpertadura, contactacio entre ambdos

ossos, i forma prismatica triangular de la clavilla-empelt,

continuem l'enquesta cornencada i fern parada en allo

que pot passar-li a aquest, una volte col-locat on l'endins

do IL, m.edul•la de I'os que -A rep.

Hem vist allo que fa relacio a sa vitalitat, que asse-

gurem quasi del tot, i, en les nostres intervencions, menys

en un cas, aixi saccei, mai ha fracassat ; no siguem tan

optimistes i veiem rho que pot ccorrer quan les cc;,-,es no

vagin tan be.

Pot succeir qua al cap d'un q,rant temps, 20 6 30 dies,

1'empelt perdi vitalitat, la qua] cosa es veu en 1'examen

radiografic, per i aspecte transparent que presenta el

fragment sintetitzadcr; aquest proces es dit osteoporosi;

pot succeir quo el 11cc de sa implantacio s'infecti, supuri,

i I'c.mpelt morira, peso llavors sera una mort, no per

osteoporosi , sing per necrobiosi , que no es la mateixa

Cosa, i en aquest cas haura d esser eliminat d'alli on es

troba col•locat, i d aixo s'encarrega el pus; pot succeir

que tingui una vitalitat aiternant, que vol dir r'n perIode

critic, i que despres es revifa; es a dir, lluita per no morir,

i a la f no mor.
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Co que fa referencia al primer cas, vida migrada de

l'empclt, es cert i evident; no m'atrevire a. assenyalar los

causes directes, pero podra esser tributaria aquest esllan-

guiment do vida, d'una tecnica mal portada, o d'un de-

ficit de calcium de. 1'individu, be que sempre pot fer- la

responsable d'una deficiencia en el nodriment de 1'empelt

i mancanca do vascularitzacio.

El segon cas no to retop: os que supura, os que mes

o menys tard fa segiiestre.

El tercor cas esta dins do la realitat, i en dient que

lluita per sa vida, esta dit tot, puix no cal explicar que

cada esser lluita per viure dintre el scu medi de vida, i

l'ernpelt en el moment do l'empeltadura es un esser per

quart to o compta amb elements vius, cel•lules, teixit

laminar, liquids vitals (elements do la sang) i tots aquests

morfologismes, considerats cada un d'ells isoladament,

acoplaran ses energies per defensa do sa vitalitat, fins a

obtenir-la, co es, fins que compti amb circulacio propia

que garanteixi l'abastiment de substancies nutricies.

De tot el que havem esquem.aticament exposac refe-

rent al fracas dc l'empeltadura, o sigui de les vicissitude

per que pot passar l'os empeltat, dins son nou medi o em-

placament (esteoporosi, mort per necrobiosi, lluita per sa

vitalitat), cis autors que d'aquesta giiestio s'han ocupat,

tots a una :n diucn evolucio de l'empelt; no siguem purita-

nistes i passem per aquest mot; ben mirat, son accidents

deguts a motius de fracas de l'empeltadura.

El fenomen d'osteoporosi ha estat interpretat corn el

primer pas o moment do la reabsorcio de l'empelt, que,

-,gons Oilier, Barth, Cornil i Codray i altres, es manifesta

sempre corn si diguessim per obligacio, encare que asse-

guren quo el proces osteogenetic es tan sabedor de son

paper que tot seguit que l'empelt s'ha fos es reemplacat

per un altre de nou, de la mateixa forma i dimensions
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quo cl raabsorbit?... Es molt-,, saviesa la quo mestra aquest

proces regenerador! no us sembla?

Murphy to el criteri quo Fos empeltat en refer-se,

puix tambe es dels que creuen amb sa fusio immediata,

no ho fa per virtut osteogenetica del periosti, sing quo

son cis vasos capil•lars, els quo en envair Fos "n fusio

porten ^n son enxarxat -Is osicoblastos quo rogencren el

dit fragment empelt.

Mac Ewen, Mac TVillians, Phemuster i Robin neguen

al periosti funcions regeneratives o formatives d'os, i

conclouen qu , e's principi fisiologic en osteogenesi quc

os /a os, co que es molt posat en ordre a nostro parer;

aixi mateix opina Heitz Boyer.

Enfront d'aquests parers, quo hi ha primer fusio o

mort de l'cmpclt i despres regencracio d'aqucst on forma

i dimensions igual que abans, tenim Imbed, Bcrarb i Groves,

quo confessen haver vist i esser cert per tant, quo despres

do la presa de 1'empelt ve com a acte obligat la formacio

de call.

Mauclaire, a qui dol la contradiccio d.'aquest's opinions,

amb un judici sere i tal ve.gada protetic, amb el qual jo

estic del tot conforme, explica aquest fet, client quo aquesta

div-^rsitat d'idees es derivacio d'observa; ions d'cmpolts en

divorsa fase de la seva ovolucio; es a dir, uns vouen casos

d'emp,At mal nodrits, am.b deficit vital, amb osteoporosi

per tant, i creuen emb la soya fusio o ieabsorcio, puix

hem dit abans quo in nudricio do 1'empelt es garantia

de vida per a ell: altres, examinant empelts ben nodrits

i, per tart, quo han pros be, confessen aquest fenomen i

veuen la formacio do call i tambe la confirmen. En una

paraula: 1',-empelt sera positiu, aixo es, agafara i promoura

el proces osteogenetic quo corquem on cirurgia, s:mpre

que l'os empeltat estigui amb intim contacte i ben fixat

amb l'empelt, perque d'esser aixo la nutrieio do 1'empelt
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esta ass^gurada , i sa consegiiencia, el proces osteogene-
tic sera efectiu.

(Aixi cns ha passat a nosaltres i per aixo podem parlar
fort, p-rque ens basem en la realitat o fet comprovat,
com tindre ocasib de mostrar-vos despres.

Es mes, un cop ha comencat la nutricio de 1'empelt i
sa obligada consegiiencia , la formacio del call, encara
que vingui mes tard per deficiencies d'assepsia , la infeccio
del focus de,fra„tura, tot i fent-se l'eliminacio fragmenta-
ria de l'empelt per mort d'ell en forma do sequestres,
el pros es solidificador de la fractura no s'interromp pas,
malgrat aquesta desagradable contingencia, co que de-
mostra com es fort el moviment osteogenetic motiu de la
solda d ura.

Seria incomplct aquest estudi si abans de passar
endavant no us digues quelcom mes respecte als empelts:
es aquesta una giiestio que no es tan senzilla com a primera
vista sembla. Hem dit al principi quo existia certa immu-
nitat contra els empelts en certs individus, i es un fet
que han observat Fichera, Scaglione i la senyoreta Kron-
gold; despres d'haver empeltat teixits embrionaris on un
subjecte , arriba un moment que aquest to un cert estat
d'immunitat contra tots els empelts quo sobre ell es
facin.

Segons Loeb, tot empelt promou al seu entorn una
reaccio leucocitaria que to tendencia a expulsar l'os re-
implantat, a manera d'un organisme intoxicat que vo!
desfer-se del toxic.

Vist des d ' un punt de mira mes enlairat , els cm-
pelts, vius o morts, afavoreixen sempre la regeneraeio de
l'orgue o teixit que els inclou; vindria a representar aquest
fet, un aspecte de la tan estesa funcio regenerativa en
l'escala animal . Sabut es que on aquests , es regeneren
meravellosament , cues, part de membres, dits, etc., etc..

20
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i en tal respecte, en Thom, es aquesta facultat molt

minvada.
Per donar fi a aquesta modesta disquisicio, en la qual

ens hem permes opinar per compte propi, anem a exposar

les idees de Heitz-Boyer respecte a l'accio que exerceix el

fragment d'os empelt en front de l'activacio osteogenetica del

focus de fractura.

Tres ordres d'accions accepta el dit quirurgic, en

els casos d'empeltadura tancada, com son els empelts

centrals que estudiem; una accio mecanica cabdal, una

segona irritativa, i altra tercera quimica, les darreres se-

(undAries.
L'aceio mecanica, es representada pet mottle que ofe-

reix el fragment empeltador que degut a ses nombroses

tubuladures, finestres i irregularitats de sa cob,rta, seran

bons conductors dels mamelons carnosos que vindran dell

voltants, per r-vifar l'os quo tal vegada, da no ess,^r aixi

estaria condemnat a la moit. La sabstancia fonamental

trab.calar ossia, to un paper semblant a la part fascicular

i fibrillar en els empelts nerviosos.

L'accio irritativa s'exerceix en les extremitats & l'os

viu, donant hoc a fenomens inflamatoris d'osteitis, que

cara.cteritz,n, en l'adult, tot el proces osteog,^netic. Es

tradueix aquesta accio irritativa, sota el punt de mira de

la produccio d'os, per una doble ieaccio cellular i quimica,

que son en el fons funcions d'osteitis.

Les cel•lules ossies, o osteoblastos, sembla des de el

primer moment de 1'empelt, com si volguessin fugir do la

substancia fanamental i a la fi son expulsades per 1'influix

inflamatori i emigren vers l'empelt, allotjant-se en sos

canals i canalons quelcom buits per la mort de les cel•lules.

Al mateix temps quo agaesta fugida o exode cellular,

se'n produeix un altre d'ordre quimica, mitjancant el des-

lliurament de sals calciques de la substancia fonamental,
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flue comenca per estovar-se, reduint-se a sa condicio albu-
minosa i acabant per disoldre's. Aqueixes sals en llibertat
ja, aniran tambe a allotjar-se, no totes a 1'empelt, sing
que la mes grossa porcio ho fara en el teixit conjuntiu del
voltant, on es fara os non. Corr es despren de 1'exposat,
1'empelt exerceix en les extremitats d'una fractura el paper
d'excitant especifica de 1'osteogenesi.

Altrament, fetes ja les precedents apuntacions, deixeu-
me discorrer quelcom envers ordres distints i ja consig-
nats, puix ai_xi no trenco el metode expositiu de mon terra:
Quants autors han fet empelts, quasi tots parlen de la
reabsorcio o fusio del tros empeltat i de sa renovacio merces
als elements quo li proporcionen cis teixits veins, o sigui
els fragments ossis fracturats en la qual cavitat o canal
medullar, esta aquell allotjat en funcions d'empeltatge,
a mes les de coaptacio i fixacio dels dits fragments amb
fins d'ulterior solidatge entre ambdos.

Es fonamenta aquest fet, bon xic hipotetic a 1'entorn
&I qual gira la pretenguda reabsorcio de l'empelt, en la
comprovacio algans cops del fenomen de l osteoporosi,
que din ofercix el fragment empeltat quasi sempre en ses
puntes o extremitats, quan no en tot ell: es demostra 1'os-
teoporosi per la majcr transparencia que presenta dit em-
pelt, als raig X, co que es traducix per una manca. o perdua
de sals de calci, primera fita que sembla assenyalar sa
vinent reabsorcio. Jo puc dir, que dels testimonis radio-
grafics que tine de 18 casos d'empelt quirurgic o terapeutic,
que son la meva estadistica, mai no he pogut comprovar
el fenomen osteoporosic, quant 1'empelt ha estat ben fet,
segons podreu veure tot seguit en projectar les dites proves
fotografiques.

Per nosaltres, sens negar en absolut la posibilitat
d'aquest fet, segons diguerem abans, creiem que quan
es comprova l'osteoporosi, es significatiu d'una manca
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de nodriment de 1'empelt per diecte de tecnica, ics

m.es de les vegades . Malgrat tot , cal tenir present que

l'osteoporosi no es un let constant , sing circumstantial i

per tant la pretenguda reabsorcio do l'empelt tal volta

caigui dintie les conceptions prematures pertanyents a sa

bio- fisiologia.

Pero , a part semblants circumstancies que parlen pcc

clar en favor de la reabsorcio de l'empelt, donem-la per certa

i llavors, al mcu entendre la conceptuarem com un proces

lent, molt lent , tal vegada necessitant anys per fer-se i

mentrestant , dic jo, i pel que ens diu el mecanisme ost,o-

genetic explicat segons ideacio de Heitz-Boyer , mercer a

les sals de calci que emigren cap al teixit conjuntiu voltant,

en aquest es formara una membrana o revestiment fibro-

calcari, de la forma de 1'^':mpelt que sera prow forty per

suplir l'os que esta d-stinat a desapareixer , o desapare-

regut ja.

I mentre aixo to ]loc, molt abans estara ja constituit el

call consolidatriu que l'envoltara , i el teixit callos del qual,

o sigui d'os novell, gaudira de les degudes pre eminencies

que son propies als teixits de nova fornzacio , i per co que

a Fos fa avinent sera: individualitat , fermesa, servitud,-

consti que en referir -me a les conditions que ten.n els tei-

xits de nova forma , vull indicar aquells que esdevenen

d'un proces fisio]ogic, com son les cicatrius , diguin-se de

pell, diguinc-se d'os, de nervis, de muscles, e_c., etc., des-

comptats queden els que son fruit, i per tant dolent, d'un

proces patologic , no mes en general.

Aquesta concepcio que dono , per satisfaccio de mon

esperit , davant fenomens vitals o biologics , que cal Inter-

preter d'alguna manera , crec que es viable i logica i no

product : d'un rumiament fc ntasios , dels quals sempre cal

fugir. De totes maneres, degut als bons resultats que els

empelts oasis donen en clinica quirurgica , els cirurgians ha-
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vern do rebr;e'ls amb cots els honors, enfront la bona ajuda
que ells presten per assolir el guariment do fractures greus.

Perills i inconvenients Pel futur del entpeltatge ossi.
- En vcritat sigui dit, l experiencia d'alguns anys, i
esp-,cialment el p-,ri:ode de la darrera gaerra, on que es
f; ren nits d'empelts, diu a les dares que no en tenen cap;
pero com on el mon qui mes, qui mcnyi tots tenim con-
traris, l'osteosintesi per empelt ossi, tambe to detractors,
essent el de mes valua, Bardenheuer, qui on la seva obra
de fractures i luxacions conceptica aquest medi de 1'enpalt
ossi, perillos i donat a fracassos, puix no assoleix, segons
ell, la coaptacio de la fractura.

Els perills que assigna son els de possibilitat d'infeccio
del focus de fractura, la necrosi de Fos empoltat i la roliquia
de fistules, perills quo diu ell quo donee hoc a noves inter-
vencions i a nous perills. Avui dia aquests perills queden
relegats a segon ordro.

I es que l'obra abans anomenada restclta quelcom an-
ti-a, i demes inclou en la critica de l'osteosintesi altres
prccediments de fixacio molts dels quals avui comencen
ja a deixar-se do banda.

No estic conforme amb el criteri do Bardenh^uer,
quan diu quo per 1'osteosintesi mitjancant l'c.mpelt ossi
rar es obtem'r bones coaptacions de fragments, quan en
realitat s'aconsagueixn immillorablem.ent, a 1'ensems que
dune fixesa complete, al punt que, en segons qi_iins casos,
1)(,d- ,iii prescindir d'aposit contentiu.

Jo pile asseverar, i es veils despres on projoctar les
radiografies que acompanyo, l'assolimcnt de coaptacions
ajustadissimes, qua han donat per resultats exits quirdr-
gics esplendids, si e_, que as to en compte la petitesa del
call, quee en podem dir call liniar, i esser obtinguts per
primes intencio, si m'es pernes aquest mot.
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El.r.^gisme cienti.fic on gii < stio de calls consolidatrius

es tenir per bons i forms els Petits, els Bits linials per nos

altres, no aixi en relacio als grosses, dits gegants o disjor

Ines, que son mirats corn a patoleigics.

I si be es mira ha d'esser aixi, puix igual quo es fa una

cicatriu finial en el teixit cutani, quan la infeccio no ha

interromput el proces de reparacio, tamoe an Fos pot

obtenir-s2 i dhu obtenir-se una cicatriu linial o call Petit

quan la coaptacio do fragments hagi estat perfecta i la

infe( . cio evi:ada.

CONCLUSI(

Li unica que podria for-se fora aquesta: l'cxit quiriurgic

i la utilitat subjectiva dels empelts centrals estan fora de

discussi o.

Hospital de la Santa Creu. Barcelona.


