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INTRODUCCIÓ: La infecció és una de les complicacions més greus de la cirurgia 

ortopèdica. L’augment a l’augment d’intervencions quirúrgiques al nostre centre 

consistents en la ressecció de tumors ossis i substitució per empelts ossis de cadàver 

ha propiciat la discussió sobre la necessitat d’una profilaxi intraoperatòria diferent a 

l’aplicada a la resta d’intervencions ortopèdiques (cefazolina endovenosa, 3-4 dosis en 

24 hores) i una eventual prolongació/modificació d’aquesta durant les següents 

setmanes del postoperatori.  

 
METODOLOGIA: Revisió de la literatura publicada des de 1990 fins el 2009 a la base 

de dades de Medline. 

Paraules clau: bone allograft, complications, infection, bone tumor, antibiotic 

prophylaxis, freeze-dried bone allograft. 

 
RESULTATS: Se seleccionen pel seu interès vuit articles, amb els següents resultats: 

 

Infecció de l’empelt:  
 

La incidència d’infecció dels empelts ossis, basada en cultius positius, procedents de 

donant cadàver referida a les publicacions dels diferents bancs de teixits varia entre 3-

7%.1-4

 

Profilaxi antibiòtica:  
 

La profilaxi antibiòtica intraoperatòria utilitzada s’esmenta en tres articles. Al més antic 

(Tomford et al. 1990)5, es revisen 324 empelts, i s’usa profilaxi antibiòtica 

perioperatòria durant les primeres 24 hores, que s’allarga als pacients amb tumors 

ossis malignes durant 7 dies després de la cirurgia. Al 80% dels pacients, inclosos els 

que tenen tumors malignes, la profilaxi es realitza amb una cefalosporina. El 20%  
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restant reben una penicil.lina resistent a les penicil.linases. Es reporta una incidència 

d’infecció del 5%. 

El treball de Donati et al (2008)6, revisa 64 empelts i la profilaxi intraoperatòria 

consisteix en amikacina i teicoplanina. Aquesta última se segueix  administrant fins 

que el pacient és donat d’alta i seguidament durant els dos mesos següents 

s’administra un antibiòtic oral profilàctic que no s’especifica. La incidència de infecció 

és del 24,2%. 

Finalment, Bullens et al (2009)7, revisen 32 empelts en els que es realitza profilaxi 

intraoperatòria amb cefazolina segons el protocol estàndard amb una tasa d’infecció 

del 16%. 

A la resta d’articles revisats no es menciona la profilaxi antibiòtica quirúrgica emprada.  

 

Característiques de la infecció: 
 

Als articles revisats, la incidència d’infecció varia entre 5-24%.5-12

 

- Microorganismes 
 

Tomford et al5, revisen els microorganismes responsables de la infecció, mostrant un  

clar predomini de cocs grams positius (40%) amb l’estafilococ plasmocoagulasa 

negatiu com a més prevalent (30%), seguit d’ Staphylococcus aureus.  

 

- Moment d’aparició de la infecció 
 
La infecció es va desenvolupar en una mitja de 6 setmanes posteriors a la intervenció 

en l’article de Tomford et al 5 i als 21 mesos (rang de 1-86 mesos) al treball de Donati 

et al 6. Aquesta cronopatia fa pensar que la infecció en aquests pacients no té relació 

amb l’empelt.  

 

- Factors de risc 
 
Al treball de Donati et al 6, es fa distinció en la incidència d’infecció en pacients que 

van rebre quimioteràpia postoperatòria i els que no van requerir aquest tractament, 

amb una diferència de 27% (13/48 casos) i 14% (2/14) respectivament (aquests dos 

pacients va ser reintervenguts per complicacions a la primera intervenció). Per tant, 

conclouen que els pacients que reben quimioteràpia postoperatòria i els que 

requereixen  reintervencions tenen més risc de infecció. 
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Wunder et al,8 mostren una incidència d’infecció dels empelts del 18% i en tots els 

casos els pacients van rebre quimioteràpia postoperatòria (2 casos). En canvi,  Hazan 

et al,13  estudien 200 empelts i no troben diferència en la incidència de infecció en els 

pacients que havien rebut quimioteràpia i els que no havien rebut aquest tractament.  

 

 

CONCLUSIONS 
 

1. La incidència d’infecció de l’empelt ossi donant de cadàver prèvia a la seva 

col·locació és baixa. 

2. La incidència d’infecció en aquest tipus de cirurgia és variable i sembla superior 

a la de la cirurgia convencional. 

3. Aquesta major incidència d’infecció no sembla relacionada amb l’empelt.  

4. Els  microorganismes més freqüents implicats són els cocs gram positius. 

5. L’administració de cefazolina IV (30-40 mg/Kg/dia en 3-4 dosis durant 24 hores) 

és la pauta d’elecció en aquest tipus de cirurgia.  

6. Caldrà vigilar i tractar activament les infeccions postquirúrgiques.  
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