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Lesions òssies 
Informació addicional pel professorat 

 
El genoll és l’articulació més voluminosa, i biomecànicament és una 
articulació inestable, perquè la superfície articular de la tíbia és plana i la del 
fèmur té forma d’el·lipse. No obstant, la seva estabilitat ve donada per la 
resta d’estructures: meniscs, lligaments creuats, lligaments laterals, càpsula 
articular, ròtula i músculs. Així doncs, l’estabilitat del genoll queda 
configurada pels elements situats al seu voltant i no per les superfícies òssies 
articulars. 
 
El genoll acostuma a ser susceptible de lesions traumàtiques, sobretot perquè 
està subjecte a tensió màxima per les dues palanques més llargues i potents 
del cos (la tíbia i el fèmur), fet que fa que aquesta articulació sigui la que 
suporta un major grau de càrrega. És, per tant, l’articulació més vulnerable 
als traumatismes. 

Respostes a les preguntes: 
1.- a) Què és la artritis òssia 
La artritis és la inflamació d'una articulació. Afecta principalment al cartílag, 
el teixit que amorteix les terminacions dels ossos a l’interior de les 
articulacions. La artritis òssia es presenta quan el cartílag comença a desfer-
se, desgastar-se i deteriorar-se, fent que els ossos freguin entre si. Els 
símptomes poden anar des d’un entumiment dins a dolor, limitació de 
moviments, inflor de les articulacions i calor local. Existeix un altre terme 
que es confon amb la artritis, l'artrosi, que correspon a un trastorn 
degeneratiu de l'articulació. 
 
b) Per què la artritis òssia és molt comuna a l’articulació del genoll. 
La artritis òssia és molt comuna en articulacions com la del genoll perquè són 
articulacions que suporten molt pes.  
La sobreutilització de l’articulació  pot provocar dany al cartílag. També un 
torcement brusc o un moviment poden provocar lesió al cartílag articular. 
Com el cartílag no té subministrament de sang, quan es fa malbé la seva 
reparació és lenta. Una vegada que el cartílag es fa malbé, la protecció que 
dóna a l’articulació disminueix. Això pot portar a una  degeneració més 
ràpida, és a dir, a una artritis òssia. 
 
2.- Descriviu l’instrumental que es fa servir a la cirurgia artroscòpica per 
eliminar les espícules òssies. 
L’aparell utilitzat per accedir a l’interior de l’articulació i poder visualitzar-la 
és un artroscopi. És un tub que en el seu interior té una sèrie de lents 
d’augment i una font de llu. El diàmetre és variable entre 2 i 6 mm depenent 
de l’articulació a tractar. 
La punta de l’artroscopi té una inclinació variable en funció de l’articulació a 
la que s’hagi d’accedir. Les imatges captades per les lents són transmeses per 
la fibra òptica que té a l’interior fins un objectiu situat a l’altra extrem del 
tub.  A la part posterior hi ha visor que reflexa la imatge captada. 
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3.- Descriviu com es du a terme una artroscòpia pel tractament de lesions a 
l’articulació o altres patologies. 
- S’anestesia la zona de l’articulació a tractar. 
- Es fa un tall de menys d’un centímetre per on s’introdueix la sonda per 
irrigar l’articulació. 
- S’injecta una solució salina a l’articulació per netejar la zona, facilitat la 
visió i distendre l’articulació perquè hi hagi espai pels instruments. 
- Es realitza una altra incisió similar per inserir l’artroscopi. 
- Una vegada introduït es connecta la llum per a que la càmera capti 
l’interior. 
- S’inspecciona l’interior de l’articulació per poder fer un diagnòstic. 
- A vegades el cirurgià aprofita la visió de l’artroscopi per operar la lesió. 
 
4.- Esmenteu 3 avantatges de la cirurgia artroscòpica respecte a la cirurgia 
convencional. 
- Es pot fer diagnòstic i tractament de les articulacions sense necessitat de 
cirurgia tradicional més invasiva. 
- Produeix un dany mínim als teixits que la recobreixen. 
- El temps de recuperació és menor. Es du a terme amb anestèsia local. 
Redueix el temps d’hospitalització (amb el conseqüent estalvi de diners i 
disminució del risc de patir infeccions hospitalàries) 
 
5.- a) De quins materials són les pròtesis convencionals que es fan servir 
actualment? 
De metall, ceràmica o plàstic. 
 
b) Quin tipus de cèl·lules es fan servir per produir teixit articular nou a les 
pròtesis biològiques? 
Cèl·lules mare del pacient que es diferencien en osteòcits o condròcits. 
 
c) Descriu la tècnica que es fa servir per desenvolupar pròtesis biològiques. 
- S’extrauen cèl·lules mare de la cresta ilíaca (maluc). 
- Les cèl·lules es purifiquen. 
- Se’ls hi afegeix intensificadors. 
- S’injecten al pacient a l’articulació que es vol regenerar. 
 
d) Quin avantatge tenen les pròtesis articulars biològiques respecte de les 
convencionals? 
Eviten la necessitat de recanviar les pròtesis. Les actuals cal canviar-les cada 
10-15 anys. 
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