
 

  

 

 

L’Hospital HM Nens és centre de referència internacional en el tractament 
d’aquest problema d’alta complexitat 

 

UN NADÓ DE 23 MESOS SALVA LA SEVA CAMA 
DRETA AFECTADA PER UNA MALFORMACIÓ DE LA 

TIBIA AMB UN AUTOTRASPLANTAMENT  

• L’Isaac va néixer amb una pseudoartrosi congènita de tíbia i mitjançant 
un trasplantament vascularitzat del periosti de la cama sana, l’os afectat 
es repararà i el nen tindrà una infància normal 

• Aquesta malformació de la cama provoca un trencament de l’os que no 
arriba a unir-se i acaba amb una amputació en el 50% dels casos, 
limitant sempre la infància dels menors que la pateixen  

• La intervenció ha estat realitzada pel Dr. Francisco Soldado, cap del 
Servicio de Cirugía en Traumatología y Ortopedia Pediátrica del centre 
monogràfic infantil, qui ha operat amb aquesta tècnica a 21 nens des de 
2015 

 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2021. L’Hospital HM Nens ha salvat la cama dreta d'un 
nadó de 23 mesos que va néixer amb una pseudoartrosi congènita de tíbia, una 
malformació molt rara que en el 50% dels casos acaba amb l'amputació de 
l'extremitat. El Dr. Francisco Soldado, cap del Servicio de Cirugía en 
Traumatología y Ortopedia Pediátrica del centre monogràfic infantil  
d’HM Hospitales, va realitzar un trasplantament vascularitzat del periosti de la 
cama sana que permetrà que l'os danyat s'uneixi i normalitzi la infància del nen. 
 
L’Isaac va néixer el maig de 2019 a la localitat madrilenya de Parla i la seva vida 
transcorria com la de qualsevol altre nadó. Creixia, reia i interactuava amb la seva 
família feliç i amb normalitat fins que "un dia, quan tenia set mesos, estava jugant 
amb el seu oncle i vam sentir un crack. Vam veure que alguna cosa no anava bé i 
el vam dur a l'hospital de la localitat, des d’on ens van derivar a un de més gran. 
Allà, li van fer una ressonància magnètica i ens van dir que tenia una fissura", 
explica la Melissa Carmona, la seva mare. 
 
Després de dies i setmanes de proves, fèrules i escaioles, el nen no millorava i 
cada vegada plorava i es queixava més. Va ser aleshores quan la Melissa, 
decidida a trobar una solució per al problema del seu fill, va començar "a buscar 
informació per Internet i vaig localitzar el Dr. Soldado, vaig contactar amb ell i de 
seguida es va interessar per la situació de l’Isaac, li vaig enviar els resultats de 
les proves i ens va donar el diagnòstic". El petit patia una pseudoartrosi congènita 
de tíbia. 
 
 
 



 

 
 
L'os de la cama dreta presentava una displàsia (anomalia en la seva formació i 
desenvolupament), que li hauria impedit jugar i practicar esport o activitat física 
amb normalitat, ja que amb el creixement, s'hagués anat corbant fins trencar-se. 
Aquesta malformació finalitza amb l'amputació de la cama en el 50% dels casos 
perquè el trencament no es solidifica bé i sol repetir-se fins convertir-se en un mal 
irreparable. 
 
El cap del Servicio de Cirugía en Traumatología y Ortopedia Pediátrica, Dr. 
Francisco Soldado, assegura que "fins fa poc, la pseudoartrosi congènita era un 
problema sense solució, però afortunadament, avui la té. Tot i així, segueix sent 
un dels grans reptes de l'especialitat perquè és una intervenció complexa, per a 
la qual es requereix una formació molt específica. Amb aquesta tècnica 
normalitzem la infància en el 90% d'aquests nens". 
 
Centre de referència mundial 
El Dr. Soldado, reconegut especialista mundial en aquest àmbit, va presentar el 
cas a la Fundación HM Obra Social Nens i de la seva mà, l’Isaac ha estat tractat 
a HM Nens, centre de referència mundial en el tractament d'aquesta malformació. 
 
Aquest pacient presentava una pseudoartrosi congènita quística, una varietat 
més complexa i el pronòstic de la qual sempre resulta més incert. Així, durant la 
intervenció quirúrgica, se li va netejar l'os i, posteriorment, se li va realitzar un 
trasplantament vascularitzat del periosti -membrana que cobreix l'os i conté una 
abundant quantitat de cèl·lules mare- de la cama sana a la zona afectada unint 
les artèries i venes. D'aquesta manera, el teixit sa trasplantat microquirúrgicament 
revitalitzarà la tíbia danyada regenerant i afavorint un creixement i 
desenvolupament absolutament normal. 
 
HM Nens és l'únic hospital d'Espanya i dels pocs del món en tractar la 
pseudoartrosi congènita amb aquesta tècnica. El Dr. Soldado té una dilatada 
experiència, ja que des que va començar a utilitzar-la al 2015 i tot i que és un 
problema que es veu en molt poques ocasions, ja ha operat a 21 nens. En aquest 
sentit, afirma que "per a mi, és una satisfacció poder ajudar a aquests nens a 
portar una vida normal i això, en molts casos, no seria possible sense la 
contribució de la Fundación HM Obra Social Nens, que els dóna suport. La seva 
involucració és decisiva perquè cap pacient es quedi sense tractament". 
 
Origen desconegut i baixa incidència 
S'estima que la pseudoartrosi congènita afecta un nen d'entre 200.000 nascuts 
vius a tot el món i encara que cada vegada és més habitual detectar-la en el 
moment del naixement o pocs dies després, pot presentar-se al llarg de la 
primera dècada de vida. Malgrat això, encara no s'ha pogut concretar si hi ha 
alguna causa que la provoqui o que suposi un factor que afavoreixi la seva 
aparició. Hi ha algunes teories que associen el 50% dels casos a una 
neurofibromatosi i altres la vinculen a un possible trauma uterí, fractura en el 
moment del naixement, desordres metabòlics generalitzats o malformacions 
vasculars. De la mateixa manera, s'ha valorat que el seu desenvolupament pugui 
ser degut a un caràcter familiar, tot i que encara no s'ha pogut precisar des del 
punt de vista genètic. 



 

 
 
El director mèdic d’HM Nens i director de la Fundación HM Obra Social Nens, Dr. 
Javier Massaguer, assenyala que "estem molt contents de saber que en el futur, 
l’Isaac podrà realitzar les mateixes activitats que qualsevol altre nen. La nostra 
finalitat és tenir cura de la salut dels més petits. Portem més de 130 anys fent-ho 
a Barcelona i, actualment, el suport d’HM Hospitales ens permet ampliar la nostra 
xarxa i arribar a un major nombre de població infantil”.   
 
Pel Dr. Massaguer, no només és important “poder assumir més casos, sinó 
també tractaments de major complexitat i això no seria possible sense 
l’experiència dels professionals ni la tecnologia i infraestructura del Grup”. 
 

HM Hospitales 
HM Hospitales és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que 
basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la 
docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats. 
 
Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb més 
de 5.000 treballadors laborals que concentren els seus esforços en oferir una 
medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels 
seus pacients i familiars.  
 
HM Hospitales està format per 42 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres 
integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i 
Fertilitat, a més de 22 policlíniques. Tots ells treballen de manera coordinada per 
oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients. 
 
A Barcelona, HM Hospitales compta amb una xarxa assistencial conformada pels 
centres hospitalaris HM Delfos, HM Sant Jordi, HM Nens i 3 policlíniques, que 
donen cobertura a totes les especialitats mèdiques i estan dotats amb tecnologia 
sanitària d'última generació. Tot per oferir als pacients de la Ciutat Comtal i de 
Catalunya un projecte assistencial, docent i investigador de referència de la 
sanitat privada i que s'integra a la xarxa assistencial nacional del Grup HM. 
 
 
Més informació per a mitjans: 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Marcos García Rodríguez 
Tel.: 914 444 244 Ext 167 / Mòbil 667 184 600  
E-mail: mgarciarodriguez@hmhospitales.com 
 
Carles Fernández / Sílvia Roca – VITAMINE! Media & marketing  
Tel. 93 100 31 51 / 626 419 691 
E-mail: sroca@vitamine.cat 
 
Més informació: www.hmhospitales.com 
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