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discurs d’ingrés llegit per l’acadèmic electe

BORJA CORCÓSTEGUI I GURAYA

Excel·lentíssim Senyor President,

Molt Il·lustres Senyores i Senyors acadèmics,

Benvolguts amics, amigues, companys i companyes,

Senyores i senyors,

He rebut, amb molt d’orgull, el nomenament d’acadèmic elec-
te d’aquesta institució, que amb tan bona mà condueixen l’Excel-
lentíssim Senyor President, la junta directiva i els acadèmics. Aquest 
fet suposa per a mi un nou repte de superació dins de la tasca docent, 
divulgativa i investigadora. En tots aquests àmbits espero continuar 
la feina feta en l’Acadèmia pels meus predecessors, especialment 
pel professor Traserra, la cadira del qual ocuparé, i qui és membre 
emèrit d’aquesta Acadèmia, catedràtic d’otorinolaringologia, amb 
nombroses publicacions i llibres sobre el càncer de laringe, tumors 
rinosinusals i les seves extensions, exploracions auditives i vestibu-
lars i acúfens. Ell sempre ha contribuït a l’engrandiment d’aquesta 
Acadèmia amb les seves conferències i amb tota la seva activitat.

Avui també tinc l’honor d’estar apadrinat en aquest acte per 
dos amics professors de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
Francesc Domènech i Miquel Vilardell, extremadament apreciats 
com a persones i professionals, i amb els quals he compartit esforços, 
com a metges, a l’Hospital de la Vall d’Hebron. També  vull donar 
les gràcies especialment al Prof. Antoni Bayés, una extraordinària 
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persona, reconegut professional i escriptor de pensaments filosòfics 
aplicats a la realitat de la vida. Ell també  m’ha animat a participar en 
aquesta institució i, amablement, ha trobat temps per fer el discurs de 
resposta, tot i la seva intensa tasca clínica i investigadora.

Revisant la llista d’oftalmòlegs que han estat membres de 
número d’aquesta Acadèmia, he descobert que el primer va ser Lluís 
Carreras Aragó, qui va entrar a formar part d’aquesta institució el 
1865 i el discurs del qual va ser “Del oftalmoscopio y su importancia, 
considerado como la clave del diagnóstico de las afecciones internas 
del ojo”. Sens dubte, la importància d’aquesta xerrada, que es 
produeix poc després de la descripció de l’oftalmoscopi, posa en 
evidència la preparació d’aquest col·lega, que va dur a aquesta cambra 
el que més tard seria reconegut com una de les grans aportacions de 
l’oftalmologia i, per tant, un instrument per evitar la ceguesa. 

El Dr. Carreras va ser un dels iniciadors de l’oftalmologia 
científica a Catalunya i va induir el desenvolupament de l’especialitat 
a Barcelona. Posteriorment, Josep Antoni Barraquer Roviralta, el 
1894, va presentar el seu treball “Relacions anatòmiques dels nervis 
orbitaris i el paper que exerceixen en l’etiologia de certes malalties 
del cap”. El 1910, el Dr. Lluís Verderau, oftalmòleg i higienista, 
ingressa en aquesta Acadèmia amb el treball “Higiene grafológica”. 
El doctor va morir el 1914. Dos anys després, el Dr. Manuel Menacho 
i Peiron presenta el seu discurs d’ingrés, centrat en una patologia 
fundoscòpica, amb la ponència “Contribución al estudio de las 
dismorfias congénitas fisuradas del fondo ocular”. 

Posteriorment, Francesc Bordas Salellas, el 1950, presenta un 
tema costumista: “Estampas de la oftalmología barcelonesa en los 
primeros años del siglo XX (1900-1905)”. El 1952, Hermenegild 
Arruga Liro, a qui em referiré més tard, exposa “Los progresos de la 
cirugía ocular”. Josep Casanovas Carnicer, el 1965, entra a formar 
part d’aquesta Acadèmia amb la presentació “La función visual 
normal y patológica en relación al arte de la pintura”. El 1988, va 
realitzar el seu discurs d’entrada Joaquín Barraquer Moner, sobre 
«La viscocirurgia. La seva importància en la microcirurgia ocular».
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Hi ha un Acadèmic d’Honor, Michael Hogan, anatomopatòleg 
ocular, que va ser nominat el 1973. Així, tres acadèmics numera-
ris (Carreras, Menacho i Arruga) van fer presentacions relacionades 
amb el fons de l’ull en una part del seu discurs d’entrada, mentre que 
la resta van optar per altres disciplines de l’oftalmologia.

També han format part d’aquesta Acadèmia membres proce-
dents del País Basc, com Cipriano d’Uribarri, que hi va ingressar 
el 1844; Benigne Armendariz Aspuru, el 1849; Manuel Usandiza-
ga Soraluce, el 1973; i Fernando Josa Castell, enginyer de camins, 
probablement d’ancestres catalans, qui va passar a formar part de 
l’Acadèmia el 1973. També és Acadèmic d’Honor el basc Julián 
Ajuriaguerra Ochandiano.

Permetin-me parlar una mica dels meus avantpassats 
relacionats amb la medicina i explicar una història que té moltes 
similituds amb la de col·legues de diferents especialitats a Catalunya. 
El meu besavi, Andrés, va començar com a oftalmòleg el 1857, guiat 
pel seu pare i pel seu avi, tots dos metges cirurgians, que van veure 
en l’oftalmologia una nova ciència que seria bona per alleujar les 
nombroses afeccions oculars amb què ells es trobaven i davant de 
les quals poca cosa podien fer. Andrés va viatjar a Alemanya, on es 
va instruir en l’oftalmoscòpia i va utilitzar els mètodes més moderns 
de l’època, segons els seus escrits i cartes. 

Va ser membre de la Societat Espanyola d’Oftalmologia 
des del començament, el 1904, i estic segur que va contactar amb 
els destacats col·legues de Catalunya en diferents reunions de 
l’especialitat. 

Posteriorment, el va succeir Ángel Corcóstegui Amorrortu, 
que no va poder coincidir treballant amb el besavi Andrés, ja que va 
morir pocs anys abans del seu inici com a oftalmòleg. Àngel va fer 
una brillant carrera mèdica, però va acabar com a pres polític a la 
guerra espanyola i no va poder (o no va voler) continuar l’activitat 
professional. La mort prematura del meu pare també va fer que ni el 
meu germà ni jo mateix no poguéssim coincidir, professionalment, 



amb ell. Espero que això no passi a la següent generació i que Xabier 
pugui compartir alguna experiència amb mi després d’acabar el seu 
treball a Alemanya.

Sens dubte, l’admiració familiar del meu pare i del meu avi, 
des de Bilbao, per la medicina a Catalunya, va fer que el més gran 
dels meus germans, Gonzalo, i jo mateix ens sentíssim inclinats a 
venir a aquesta terra, que, indiscutiblement, ens ha donat totes les 
possibilitats d’aprenentatge, al millor nivell.

Des de la meva arribada a l’Hospital Vall d’Hebron, a finals 
de 1974, el Dr. Luis Dolcet i el seu equip, amb els doctors Joaquín 
Arumí, Luis Blanch, José Miguel Ried, José María Mur, Juan José 
Gil Gibernau, entre d’altres, em van oferir la seva amistat i tots els 
seus coneixements per ajudar-me a progressar com a oftalmòleg. 
Vaig combinar la meva estada amb visites a altres centres, com 
l’Hospital Clínic, dirigit pel professor Casanovas, o la Clínica 
Barraquer. Acabat el programa MIR vaig decidir acudir a altres 
centres a Nova York i vaig passar un llarg període a Filadèlfia, al 
Wills Eye Hospital, mentre que el meu germà petit, Àngel, realitzava 
el seu PhD a la Wharton School of Economics. Posteriorment, vaig 
visitar centres europeus i d’altres continents per conèixer l’incipient 
desenvolupament de la moderna cirurgia vitreoretinal.

Davant la demanda creixent dels pacients amb malalties com 
la retinopatia diabètica, el despreniment de la retina i traumatismes, 
entre d’altres, l’Hospital va decidir augmentar la plantilla en 
l’especialitat de Retina i Vitri i així es van ajuntar, primer, el destacat 
retinòleg Dr. Carlos Mateo i, posteriorment, el Dr. José Garcia-
Arumí, que és, des de fa anys, titular de la Càtedra d’Oftalmologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

D’altra banda, vam afegir a l’equip el Dr. Alfredo Adán Ci-
vera, que va aportar la seva experiència en inflamació ocular i que 
actualment ocupa la Càtedra d’Oftalmologia de la Universitat de 
Barcelona. 
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Vam compartir aquesta feina a l’Hospital Vall d’Hebron 
amb el desenvolupament d’un servei d’oftalmologia amb especial 
dedicació a la retina a l’Hospital General de Catalunya, on vam 
cooperar conjuntament per al desenvolupament del coneixement 
acadèmic al més alt nivell. Aquests fets van transcórrer entre el 
1984 i el 1989. També aleshores vam incorporar en aquest grup la 
retinòloga Isabel Nieto perquè resolgués complexos casos d’opacitats 
i luxacions de cristal·lí i ens ajudés a entendre la nova ciència de les 
lents intraoculars. Així mateix, davant la creixent patologia corneal 
associada i derivada de les malalties de la retina, vam afegir-hi el Dr. 
Josep Lluís Güell, que actualment continua en tasques relacionades 
amb aquesta patologia. 

Trenta anys després, gairebé tots ells segueixen la seva tasca 
de forma conjunta a l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) i 
són destacats professionals, reconeguts internacionalment pel seu 
coneixement en els diferents camps. 

Però molts altres s’hi han sumat en els últims anys, com ara el 
Dr. Rafael Navarro, expert en retina mèdica, o les doctores Anniken 
Burés i Cecilia Salinas, especialistes en retina.

També s’hi han afegit oftalmòlegs d’altres disciplines, com la 
cirurgia oculoplàstica, amb el Dr. Ramon Medel i les doctores Luz 
María Vásquez i Eva Ayala; l’estrabisme, amb el Dr. Josep Visa, 
la Dra. Ana Wert i la Dra. Charlotte Wolly-Dod; o el glaucoma, 
amb les doctores Elena Arrondo, Sílvia Freixes i Laia Pascual. En 
còrnia i cirurgia refractiva, els doctors Óscar Gris i Daniel Elies i, 
més recentment, les doctores Mercè Morral i Miriam Barbany s’han 
sumat a l’equip. També disposem d’un ampli equip d’anestèsia, 
dirigit de forma brillant per la Dra. Montserrat Gibert; en medicina 
interna, col·laboren amb nosaltres el Dr. Argelich i la Dra. De Juan, 
mentre que el laboratori de genètica i de biologia molecular està 
liderat per la Dra. Esther Pomares. Tots ells i molts altres són sempre 
el futur mèdic i hereus de la nostra feina.



De tots he après moltes coses. Especialment en les reunions 
de les 7.30 h del matí, on les novetats i els conceptes fan que, 
obligadament, estiguis més despert. 

No vull oblidar el personal que ens fa possible tractar els malalts 
de forma més eficaç, com ara òptics optometristes, infermeres, 
auxiliars, instrumentistes, tècnics, fotògrafs i administratius de 
diferents àmbits, que faciliten cada dia, de manera molt notable, la 
nostra tasca. Especialment vull reconèixer la tasca de la meva dona, 
Francisca Rodríguez, qui, amb la seva formació en el món de la 
medicina i de la gestió econòmica i financera, ha estat determinant 
perquè la clínica continuï pel bon camí, no sense haver patit les 
dificultats pròpies d’un gran projecte dut a terme, des del punt de 
vista financer, només per professionals mèdics.

Però avui sóc aquí per presentar-los el treball El despreniment 
de la retina. Els seus mites i realitats.
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El despreniment de la retina. Els seus mites i realitats

Les primeres observacions del despreniment de la retina (DR) 
en viu es produeixen en els primers anys del segle XVIII, però el 
coneixement del tema fa un avenç important quan el 1850 Hermann 
von Helmholtz presenta el seu invent, l’oftalmoscopi, a la Societat 
Mèdica de Berlín (1). La millora de l’observació, amb diferents 
canvis en l’oftalmoscopi, i el nombre en augment d’oftalmòlegs 
que fan pràctica de la fundoscòpia provoca que, pocs anys després, 
es descriguin en el fons de l’ull la presència d’estrips retinals, el 
despreniment de la retina i la seva evolució a la clínica.

El DR, en la seva forma aguda i subaguda, normalment 
evoluciona a una pèrdua ràpida de visió que, amb el pas del temps, 
també sol afectar l’ull contralateral i produeix sovint, en aquests 
casos, una dramàtica pèrdua de visió. D’aquí l’interès creixent dels 
oftalmòlegs de final del segle XIX i començament del XX a buscar 
una solució a una malaltia que, quan afectava un ull, deixava bornis 
els pacients, i quan els afectava tots dos, pràcticament cecs. 

Va ser l’oftalmòleg suís Jules Gonin, nascut a Lausana el 1870, 
qui, amb una tenacitat impressionant, va investigar la patogènia i el 
tractament del DR. El 1904 ja va publicar a l’Enciclopèdia Francesa 
d’Oftalmologia (2) les primeres troballes de la causa del DR i va 
descriure diferents formes de ruptura de la retina. Durant els 12 anys 
següents, va continuar investigant sobre la patogènia i el tractament 
del DR. Cap a 1919, va aconseguir els primers resultats positius i 
els va presentar a la Societat Suïssa d’Oftalmologia (3). Per això es 
defineixen dos períodes del tractament del DR: l’era pre-Gonin i la 
post-Gonin.
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En l’era pre-Gonin es van aplicar una sèrie de mesures en 
les quals el tractament no anava dirigit al problema patogènic del 
DR, sinó a intentar reaplicar la retina sense tractar la causa del 
despreniment. 

El tractament mèdic bàsic era el repòs al llit amb immobilització 
del cap, fins i tot amb embenats binoculars i en ocasions amb 
procediments que augmentaven la pressió de l’ull mitjançant 
compressió externa. Però a més es va acompanyar d’altres mesures 
per intentar la reabsorció del líquid subretinal, per exemple dietes o 
fàrmacs com ara sals de mercuri, salicilats, iodurs, clorur de calci, 
etc.

La radioteràpia també va ser utilitzada per a la reabsorció 
del líquid de la retina despresa. En els anys successius, el líquid 
subretinal va ser extret amb diversos procediments quirúrgics, però la 
recurrència de l’aparició del fluid tenia lloc al cap de poques hores. La 
retina podia ser reaplicada utilitzant mesures terapèutiques dirigides 
a la immobilitat i, si no funcionaven, amb drenatge transescleral. 
Per tant, sabien que la retina es podia readaptar i, en aquell moment, 
havien de buscar tractaments que la mantinguessin adaptada. Es 
van assajar mètodes de drenatge permanent, amb fils d’or, però els 
resultats no van ser satisfactoris. El drenatge del fluid subretinal es 
va combinar amb la formació d’adherències corioretinals que van ser 
realitzades mitjançant galvanocauteri i electròlisi, acompanyades, en 
ocasions, amb injeccions de sèrum salí subconjuntival. Els resultats 
no van ser d’interès. 

Des d’aquesta època ja es van utilitzar mètodes de relaxació de 
la tracció intravítria i taponadors intravitris: els cirurgians tallaven 
les traccions o injectaven sèrum salí o gas, de vegades conjuntament 
amb drenatge de fluid subretinal. També es va intentar reduir la mida 
del globus ocular mitjançant cirurgia reductora de la paret escleral, 
cosa que disminuïa la grandària del globus i, al seu torn, l’hipotètic 
estirament de la coroide, considerat per alguns responsable del DR.
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Tot i les nombroses tècniques desenvolupades per tractar el 
DR, la majoria dels oftalmòlegs les consideren ineficaces o rarament 
útils. En una enquesta realitzada per Vail als Estats Units (4), de 
480 oftalmòlegs preguntats, només van obtenir resposta de 281, 250 
dels quals mai van veure cap curació. Els altres 31 n’havien vist 41. 
Dels casos amb èxit, dos van tenir toxèmia de l’embaràs i el resultat 
de més de la meitat dels restants no era convincent. Es van poder 
documentar, per tant, uns 20 casos amb èxit, la qual cosa representava 
1/1.000 casos de DR. En suma, els mètodes es consideraven poc 
eficaços. La Royal Society del Regne Unit va emetre un informe el 
1916 –fa, per tant, cent anys–, el Report of committee on detachment 
of the retina (5), que explicava que només s’havien documentat 85 
casos de reaplicació de la retina durant almenys sis mesos; per aquest 
motiu van considerar la cirurgia sols “en ulls únics i com a última 
esperança”. 

D’aquesta manera, les tècniques de reaplicació es van anar 
abandonant, especialment davant l’evidència dels treballs de Jules 
Gonin, que van canviar la història de manera total.

La contribució de Gonin al tractament del DR es resumeix en 
la localització precisa dels trencaments retinals, com l’etiopatogènia 
real del DR, la reaplicació de la retina mitjançant drenatge extern i 
la creació d’una adherència per cauterització corioretinal en el tren-
cament per evitar el pas de fluid novament. La tècnica de cauteritza-
ció per punció escleròtica i tractant directament el trencament tam-
bé s’anomena ignipuntura. El pacient havia de mantenir-se durant 
una setmana amb oclusió de tots dos ulls i romandre hospitalitzat al 
voltant d’un mes. La confusió d’aquests tractaments, al principi, va 
ser molt important, però al final dels anys vint i començaments dels 
trenta ja s’havia reconegut a tot el món. 

Amb aquesta tècnica, Gonin va anar augmentant el seu 
percentatge d’èxits i el 1928 va publicar una taxa del 25% de 
reaplicacions en els casos seleccionats per a aquestes intervencions 
(3). Gonin va haver de buscar cirurgians, bons coneixedors de la 
patologia, hàbils i exploradors pacients del fons de l’ull, i també que 



poguessin realitzar la cirurgia brillantment per obtenir els mateixos 
resultats. 

D’aquesta manera va pensar que el món acadèmic acceptaria 
aquest tractament com a estàndard per al DR. Fins llavors, els tracta-
ments eren un fracàs. Gonin deia: “Hem de combatre amb les nostres 
idees com un exèrcit: jo sóc el general, Weve és al nord, Arruga al 
sud i Amsler és el meu ajudant”. Weve era a Utrecht i Arruga a Bar-
celona. A Jules Gonin li va ser concedit el premi Nobel de Medicina, 
però va morir mesos després d’un accident cerebrovascular agut, als 
64 anys, sense que se li pogués lliurar el premi. Posteriorment, Lars-
son (6), Weve (7) i Safar (8) van introduir els mètodes de diatèrmia, 
que col·loquen l’aplicador a la superfície de l’escleròtica. La diatèr-
mia genera un corrent de radiofreqüència que produeix calor i que 
és capaç de travessar la paret de l’ull i produir cremades. Així, quan 
la diatèrmia s’aplica a les ruptures, la cremada que provoca indueix 
la cicatrització. En resum, és una variació refinada de l’ignipuntura, 
però menys agressiva, ja que no es perforava l’escleròtica a la zona 
de l’estrip retinal i així s’evitaven les hemorràgies i l’enclavament de 
teixits intraoculars. Aquests mateixos cirurgians recomanaven la lo-
calització detallada dels trencaments retinals per aplicar la diatèrmia 
correctament i amb el mínim dany col·lateral. El 1933, von Szily i 
Machemer (9) van publicar el seu mètode d’electròlisi, que substi-
tuïa la ignipuntura, i Bietti (10), a Roma, l’any 1934, va aplicar la 
criocoagulació en els estrips retinals i va obtenir menys dany de la 
paret de l’ull.

Probablement, un altre dels cirurgians més reconeguts, en 
els anys posteriors, va ser Charles Schepens, qui va introduir 
l’oftalmoscopi binocular indirecte en l’ús clínic (11)(12). Encara 
que aquest instrument havia estat inventat anys abans, Schepens 
el va millorar i va racionalitzar-ne l’ús. També va millorar i va 
popularitzar els avantatges de la maniobra de Trantas (13), que 
consisteix a realitzar una depressió escleral perifèrica per a l’examen 
de la perifèria del fons d’ull, canviant per paral·laxi l’eix visual. És 
on es localitzaven les lesions perifèriques inductores del DR. Durant 
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els anys cinquanta i seixanta, Schepens i els seus col·laboradors 
de Boston van descriure, amb un detall enorme, les alteracions 
perifèriques de la retina, les varietats i la responsabilitat que tenen 
en el DR.

Un altre cirurgià fonamental en la història del DR va ser Ernst 
Custodis (14), que l’any 1949 i posteriors va realitzar mètodes 
d’indentació escleral permanent, ja que va pensar que l’estrip havia 
de ser pressionat per posar en contacte la retina sensorial amb l’epiteli 
pigmentat retinal. Custodis va utilitzar com a material sintètic el 
poliviol, que és una substància plàstica d’alcohol polivinílic barrejat 
amb vermell Congo. Col·locava diversos implants, depenent del 
nombre de ruptures. Custodis també va començar a emprar la tècnica 
sense drenatge en molts casos, ja que va notar que la col·locació de 
l’explant i la diatèrmia eren suficients perquè la retina s’apliqués 
espontàniament i s’evités el drenatge transescleral de fluid subretinal, 
que resultava perillós en aquells anys. 

En aquell moment, podem dir que, tot i que els conceptes de 
Gonin perduraven pel que fa a la patogènia del DR, els conceptes de 
la tècnica quirúrgica havien canviat totalment. L’any 1957, Charles 
Schepens (15)(16) va realitzar una indentació permanent amb un tub 
de polietilè col·locant, primer sectorialment i després tot al voltant 
de l’ull, el que es denomina cerclatge o indentació 360º, perquè, en-
certadament, va pensar que en les regions perifèriques de la retina el 
vitri es contreia i la retina es podia mantenir aplicada de forma més 
segura. La mala tolerància d’aquests materials va fer que aparegues-
sin un gran nombre d’operacions, especialment reseccions de la pa-
ret escleral i introducció de material que produís la incurvació apro-
piada a la zona del trencament. Aquests problemes amb els materials 
van propiciar que s’inventessin innombrables tècniques de treball 
escleral realitzant disseccions de l’escleròtica i que s’introduïssin 
materials per protegir-la de les erosions externes. El 1960, Schepens 
(17), suggerit per uns altres, va introduir el material de silicona com 
a element d’un implant.
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La varietat de formes de la silicona i la seva magnífica toleràn-
cia van fer que se n’estengués l’ús a tot el món i que en poc temps 
desapareguessin tots els altres materials. L’any 1965 Harvey Lincoff 
(18), de Nova York, va introduir tres punts clau en el desenvolupa-
ment de la cirurgia del DR: (1) reemplaçar el material d’implant per 
les esponges de silicona, (2) desenvolupar i millorar les agulles per 
suturar els implants sobre l’escleròtica i (3) utilitzar la crioteràpia 
sobre el trencament com a mitjà eficaç per a l’aplicació de la retina. 
Lincoff va ser un enorme impulsor de la cirurgia mínimament inva-
siva i un extraordinari explorador de la retina que trobava, gairebé 
sempre, petits trencaments que resultaven impossibles a grans of-
talmòlegs. Ara viu retirat a Nova York. La seva alumna i seguido-
ra Ingrid Kressig va fer servir les mateixes tècniques a Alemanya i 
va difondre els seus coneixements d’aquesta cirurgia per tot el món 
realitzant més de cent cursos d’ensenyament fins a l’actualitat i pu-
blicant el seu popular llibre Despreniment de la retina primari (19), 
que està traduït a nombrosos idiomes, amb l’objectiu de difondre el 
coneixement del DR.

L’anomenada vitrectomia o cirurgia intravítria permet l’accés 
directe al DR i als teixits intraoculars per poder-los manipular 
directament. Les tècniques modernes de la cirurgia vítria amb 
petites incisions a la pars plana són conseqüència dels avenços 
pioners de Robert Machemer, que va néixer a Münster el 1933 i és 
fill de l’oftalmòleg que va aportar l’electròlisi. Robert Machemer 
va fer la residència a Alemanya i el 1968 es va traslladar al Bascom 
Palmer Eye Institute de Miami per continuar els estudis sobre el 
despreniment de la retina. Durant la seva estada a Miami, Machemer 
va conèixer l’innovador treball sobre la vitrectomia a cel obert de 
Kasner, que havia extret el vitri retirant còrnia i cristal·lí. Kasner va 
utilitzar esponges de cel·lulosa i una tisora per a l’extracció del vitri 
amb la tècnica que anomenem a cel obert. 

Després de Kasner (20) vam saber que en certs casos es pot 
extreure tot el material opac del vitri i que el pacient recupera la 
visió, la qual cosa suposava que es podia extreure el vitri de l’ull i 
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mantenir la visió suturant la pròpia còrnia del pacient al final de la 
intervenció, com si d’un empelt es tractés. Fins llavors, mai s’havia 
extret el gel vitri per restablir la visió. Un nou concepte va entrar 
en l’oftalmologia: un ull sense gel vitri pot continuar amb visió. A 
partir d’aquesta idea, Machemer (21) va començar a desenvolupar 
un instrument que treballés en l’espai vitri extraient el gel vitri amb 
un sistema rotatori de tall, succió i infusió.

Robert Machemer va fer la primera vitrectomia a l’abril de 
1970 al Bascom Palmer de Miami i en va publicar els resultats l’any 
1971. Posteriorment s’hi va addicionar una petita fibra òptica per 
il·luminar l’interior de l’ull que des de llavors és imprescindible 
per a una bona visualització a la cirurgia moderna de la vitrectomia. 
Posteriorment es van desenvolupar tots els instruments en mida 
més reduïda, 0,9 mm, i entraven per les tres esclerotomies. Una de 
les entrades és per a l’extracció del gel vitri o per a la utilització 
d’un instrument actiu (habitualment pinces o tisores), una altra per 
a la il·luminació i l’altra per a la infusió, de manera que es manté 
el volum i el control de la pressió del globus. Amb la millora dels 
microscopis quirúrgics, de les lents d’examen, l’endodiatèrmia, la 
fotocoagulació amb el làser, el facofragmentador ultrasònic, pinces i 
tisores de diferents formes i utilitats, es va arribar a l’estat actual de 
sofisticació de la cirurgia vitreoretinal, que accedeix de forma molt 
segura als teixits retinals.

Permetin-me dir unes paraules a propòsit del Dr. Hermenegildo 
Arruga (Comte d’Arruga), que va ser membre d’aquesta cambra i un 
dels grans cirurgians de la cirurgia moderna del DR, a més de ser 
considerat un dels seguidors i difusors de les tècniques de Gonin. 
Fill de l’oftalmòleg Eduardo Arruga, va néixer a Barcelona el 1886, 
es va especialitzar en oftalmologia i, des de jove, va visitar centres 
europeus amb novetats quirúrgiques. Segurament la visita a Jules 
Gonin li devia produir l‘impacte més gran de la seva vida i es va 
adherir a les seves tècniques, cosa que suposaria un gran avenç 
internacional per a la difusió del coneixement del tractament del DR. 
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Arruga va ser realment un gran cirurgià, i analitzant el seu 
treball observem que darrere dels seus escrits hi ha la tasca d’un 
gran explorador, magnífic clínic i excel·lent realitzador de les 
intervencions. Un exemple: mai va voler utilitzar l’oftalmoscòpia 
directa tan habitual en els seus anys de pràctica. Encara que no ho va 
reflectir en els seus escrits, segur que va ser per les limitacions que 
li comportava a l’hora d’examinar els trencaments retinals abans i 
durant les intervencions. La seva singular forma d’examinar el fons 
de l’ull durant les intervencions es va il·lustrar en els llibres de l’època 
com a exemple d’eficàcia. Arruga utilitzava el clàssic mirall amb la 
seva corresponent lupa i una potent llum mobilitzada exquisidament 
per un ensinistrat ajudant. Així, col·locant-se en qualsevol posició, 
podia examinar les anomalies mes perifèriques de la retina. Aquesta 
forma d’examen amb l’oftalmoscopi monocular d’imatge invertida 
la va utilitzar tota la vida.

El Dr. Hermenegildo Arruga va entrar a formar part d’aquesta 
Reial Acadèmia amb la presentació “Los progresos de la cirugía 
ocular” el 1952 i hi va romandre fins a la  mort, el 1972. Va publicar 
treballs excel·lents en reunions internacionals, llibres útils (22) que 
el van fer bon mereixedor d’innombrables distincions internacionals. 
Per la seva clínica van passar milers de DR referits de diferents llocs 
d’Espanya i d’altres països pels bons resultats obtinguts amb les 
intervencions. Va ser succeït en l’oftalmologia pel seu fill Alfredo, 
mort el 2008, i el nét, Jordi, tots dos notables i estimats oftalmòlegs 
de la ciutat.

El tractament del DR va sembrar tants fracassos al llarg del seu 
desenvolupament, que els oftalmòlegs van aplicar algunes mesures 
higièniques i paramèdiques que han creat certs hàbits vigents fins a 
l’actualitat. 

Algunes resulten sorprenents, altres tenen certa lògica, però la 
realitat és que perduren en els conceptes socials, moltes vegades en 
els mèdics i, en ocasions, en l’oftalmologia mateixa. són els mites 
i la realitat.
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El part i el despreniment de la retina

Com havien descobert els nostres ancestres especialistes en 
retina, el despreniment de la retina es produeix com a conseqüència 
d’un despreniment posterior del vitri; després ha de produir-se una 
ruptura retinal i finalment la separació de la retina sensorial de l’epiteli 
pigmentat. Aquesta és la patogènia avui demostrada. Des de fa anys, 
al nostre país i a molts altres es recomana evitar l’esforç del part 
perquè pot provocar un DR; moltes vegades han estat publicacions 
de la literatura britànica (23)(24), basades en opinions personals i 
no pas en evidències, les que han influït en la societat mèdica i han 
mantingut aquestes creences fins a l’actualitat.

Començarem per les opinions obstètriques, en l’elecció de la 
via del part en les pacients que han tingut problemes retinals o poden 
ser-hi propenses. 

En un estudi de la Societat Europea d’Obstetrícia i Ginecologia 
(25) realitzat a Lisboa, Portugal, el 2008, s’analitza la pràctica 
d’aquests professionals dividint-los entre els qui tenen menys de 20 
anys de pràctica i els qui en tenen més de 20. L’estudi es va adreçar a 
cent obstetres, 74 dels quals van accedir a opinar. La majoria (76%) 
van respondre que la història prèvia de despreniment de la retina 
influiria en la decisió del part en una dona sense cap altre problema.

La meitat dels obstetres (54%) trien el mètode de cesària com 
a opció; el 22% restant recomanarien part vaginal instrumental o per 
cesària, indiferentment.

La majoria (58%) basen la decisió quirúrgica en una decisió 
personal; un 18% es basa en recomanacions de les seves estructures 
locals de treball; un altre 18% és influït per textos d’obstetrícia; i 
només un 6% per raons medicolegals.

Més d’un terç (35%) dels entrevistats creuen que les maniobres 
d’empenta en el segon estadi del part incrementen la pressió 
intraocular que causa el despreniment o redespreniment de la retina. 
Només un 13% dels obstetres consulta l’oftalmòleg per demanar-li 
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consell. No hi ha diferències entre els obstetres amb més de 20 anys 
de pràctica i els de menys de 20 anys.

En un altre estudi canadenc (26) s’entrevisten obstetres i 
oftalmòlegs que expressen opinions oposades: mentre que els 
oftalmòlegs pensen que no cal variar l’actitud davant el part, els 
obstetres diuen que els assistits o cesàries produeixen menys esforç 
abdominal i menys risc ocular. La realitat és que les variacions en 
canvis vitris o retinals després del part vaginal mai han pogut ser 
demostrades.

En una publicació a l’International Journal of Ginecology 
and Obstetrics el 2004 (27) a partir d’un estudi de 30.533 parts a 
Croàcia, 693 dels quals amb miops de diferent rang, s’observa més 
indicació de cesària com més alta és la miopia sense que existeixi una 
relació amb la presència de despreniment de la retina regmatogènic. 
Aquest estudi conclou que tota la confusió parteix de la presència de 
despreniment exsudatiu de la retina relacionat amb l’eclàmpsia i que 
no té res a veure amb les altres formes de DR. La toxèmia gravídica 
és un trastorn metabòlic en l’embaràs que cursa amb albuminúria 
i hipertensió arterial aguda. Pot produir estats convulsius i, fins i 
tot, coma. En l’actualitat, rarament es produeix pèrdua de visió per 
despreniment exsudatiu de la retina, però si és el cas, caldrà controlar 
la malaltia, que fa compensar els nivells de metabòlics de proteïnes 
i la hipertensió arterial.

El despreniment és una malaltia estacional?

Encara que hi ha dades sobre un augment del nombre de DR 
en algunes èpoques de l’any, el tema segueix sent controvertit. En el 
nostre medi es pensa que en el període estival pot augmentar-ne la 
prevalença per una causa no clarament justificada. Altres professionals 
pensen que aquesta creença pot respondre al fet que, en disminuir 
el nombre dels centres que fan aquestes intervencions en període 
de vacances, la pràctica es concentra en els llocs especialitzats, els 
quals noten, efectivament, aquest augment de pacients.
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Però si revisem la literatura (28) en els articles sobre aquest 
punt, hi ha un augment de la presència del DR força significatiu en 
els mesos d’estiu, fins a un 36% superior a la mitjana, i un descens 
en els mesos d’hivern, independentment de la latitud i de la durada 
de la temporada de fred i de calor (29)(30)(31)(32)(33).

Les dades són estadísticament significatives, però les causes 
d’aquesta variació estacional no han estat clarament establertes. Una 
de les hipòtesis és que els canvis de pressió atmosfèrica i l’increment 
de l’activitat física es tradueixen en augment de temperatura de 
l’humor vitri, que alguns consideren que provoca una tendència a la 
separació. 

Especialment, es pensa que poden influir-hi les hores 
d’exposició a llum solar. Una de les hipòtesis patogèniques seria 
la presència més gran de llum a l’interior de l’ull, que generaria 
radicals lliures d’oxigen, capaços de deteriorar el vitri i afavorir-ne 
la separació. Altres pensen que la llum induiria directament canvis 
en les adhesions vitreoretinals.

El que sí podem assegurar és que aquest augment de DR passa 
en diferents països de latituds diferents i que és un fet constatat 
estadísticament des de fa molts anys a Finlàndia (34)(35).

L’exercici físic com a factor de risc

En l’època de Gonin consideraven el repòs preoperatori una 
condició essencial per intentar reaplicar la retina. Es col·locava 
el pacient en un llit en decúbit pron, amb oclusió binocular, i 
s’immobilitzava el cap amb petits coixins. No es permetia mobilitzar 
el pacient ni per anar al bany (3)(22). Es mantenia així durant 4-5 dies, 
observant l’evolució del despreniment. La millora del despreniment 
facilitava la intervenció enormement. La retina tendeix a adaptar-se 
per disminuir els moviments de l’ull i, possiblement, el propi gel vitri 
o el seu hialoide posterior tenen, en certs casos, un efecte taponador 
de les ruptures. 
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Avui sabem que la rèplica, habitualment parcial, de la retina 
ocorre en les primeres hores del repòs i és conseqüència de la menor 
mobilitat del globus ocular, encara que sempre persisteixen els 
moviments sacàdics involuntaris dels ulls, a la fase REM (Rapid Eye 
Movements) del somni. En l’actualitat, no es recomana aquest tipus 
de repòs, ja que la retina es reaplica fàcilment durant la intervenció 
mateixa. Tot i que el repòs amb oclusió binocular encara és útil, 
actualment només està indicat en casos amb hemorràgies agudes o 
despreniments bullosos. Milloren de forma molt notable, en unes 
24-48 hores, i aleshores es pot examinar el fons de l’ull i observar 
les lesions productores de l’hemorràgia o l’aplicació de la retina en 
els casos de DR bullosos. 

En el postoperatori, igualment s’exigia una situació de repòs, 
fins que les cicatrius s’havien establert. Aquest abús de la immobilitat 
comportava situacions de trombosi secundàries, moltes vegades amb 
severs problemes col·laterals.

Probablement, aquests conceptes han influït en la pràctica fins 
a l’actualitat. L’exercici físic posterior a la cirurgia no té influència 
en l’evolució del DR. En un estudi prospectiu, als Estats Units (36) 
es va demostrar que el nombre de DR no augmentava en funció de 
l’activitat física que el pacient realitzés en un període de sis setmanes 
posterior a l’operació. 

A un grup de l’estudi se li permetia realitzar qualsevol activitat 
física, mentre que a l’altre grup se li aplicava una important restricció 
de l’activitat física.

L’exercici físic també ha estat una causa de debat en la inducció 
de DR (37), sense que s’hagi pogut demostrar que la inactivitat física 
afavoreixi la disminució de despreniment posterior de vitri o eviti la 
formació d’estrips retinals. Per tant, en l’actualitat no es recomana la 
inactivitat per evitar lesions retinals.
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Posicionament postoperatori per l’ús de gas

El gas (aire) per al tractament del DR va ser inicialment utilitzat 
el 1911 per Ohm (38), que va tractar dos casos de DR realitzant el 
drenatge del fluid subretinal i la injecció de gas. Un dels dos casos 
intervinguts sembla que va evolucionar favorablement. Ohm va 
considerar l’esterilitat de l’aire, la quantitat i el lloc de la injecció 
i en va descriure la tècnica amb detall, però no va comprendre la 
dinàmica del gas dins de l’ull, la seva capacitat de taponament i el 
temps de la seva desaparició. Ohm no coneixia la patogènia del DR 
ni la dinàmica intraocular dels gasos. Rosengren (39) va establir el 
concepte de taponament intern i va utilitzar la creació de cicatriu 
corioretinal associant-la a la bombolla d’aire.

D’aquesta manera va aconseguir uns bons resultats: d’una 
banda, la retinopèxia, i de l’altra, el tractament amb taponament 
intern. Aquestes tècniques van ser millorades a finals dels anys 40 i 50 
amb les tècniques d’indentació escleral introduïdes per Custodis (14) 
i millorades per Schepens, que van  desplaçar els altres procediments 
d’ús de gas intraocular. Norton (40), al 69, va tornar a introduir la 
utilització del gas amb l’ús de gasos expansibles per al tractament 
del DR amb esquinçament gegant, i posteriorment Machemer va 
reconèixer el valor de l’ús de gas intravitri a la intervenció de la 
vitrectomia. Lincoff (41), a Nova York, va investigar les propietats 
mecàniques i físiques dels diferents gasos perfluorocarbonats i la 
seva capacitat d’expansió i durabilitat en l’espai intravitri. El 1987 
Stanley Chang (42)(43) va començar amb l’ús de perfluorocarbons 
líquids en cadenes més llargues de gasos pesats i tots els beneficis 
que això comportava per a la curació de casos difícils de DR.

L’ús del gas dins de l’ull té avantatges per a la manipulació 
i visualització dels teixits endooculars, ja que pot desplaçar les 
hemorràgies i afavoreix poder veure les estructures a través de la 
bombolla d’aire. A més, el gas té un efecte taponador de les ruptures 
i també té una força de flotació important que el fa beneficiós en el 
postoperatori per les cicatrius corioretinals creades.



L’ús del gas en el postoperatori s’ha anat racionalitzant des 
dels seus inicis, als anys vuitanta, quan s’indicava als pacients la 
posició prona tot el dia i la nit per aconseguir més superfície de 
contacte amb la retina posterior. Amb la comprensió  de la dinàmica 
dels gasos, aquests posicionaments ja són excepcionals. Quan en un 
despreniment de la retina el pacient té trencaments superiors hem de 
reconèixer la posició dels trencaments i l’arc de contacte del gas. Si 
el gas, en posició de bipedestació, està en contacte amb la ruptura, 
el posicionament és innecessari, ja que en la posició indicada el gas 
tindrà efecte i, en unes hores, es formarà suficient cicatriu corioretinal 
perquè la retina tractada quedi definitivament adaptada. En ruptures 
inferiors, que són més infreqüents, sí que el pacient ha d’estar unes 
hores en posició prona, depenent del volum de gas que tingui en la 
cavitat vítria. En altres condicions de l’ull, especialment si presenta 
indentació inferior, el posicionament és, normalment, innecessari.

Habitualment, poques hores al dia són suficients per crear una 
cicatriu corioretinal. Igualment passa amb els forats a la màcula. El 
contacte del gas amb el forat macular fa que tendeixi a produir-se’n 
el tancament, cosa que passa en les primeres hores del contacte, i hi 
ha dubtes per pensar que un mal posicionament canviï el destí del 
tancament d’un forat macular. 

Si el gas ocupa més de la meitat de la cavitat de l’ull, estarà 
fent un efecte sobre la màcula en posició normal de bipedestació. 
Si en disminuir la bombolla observem que el forat està tancat, no 
necessitarà més taponament. Si està obert, ha quedat demostrat que 
l’estricte posicionament no serveix per tancar el forat. Per als casos 
amb forat macular recurrent pot ser més indicat un altre tipus de 
material de taponament.

Hi ha múltiples tipus de gasos i de mescles de gasos. 
Destaquen el xenó, l’aire, l’SF6, el C2F6 i el C3F8. El xenó i l’aire 
no s’expandeixen de forma natural, mentre que els altres tendeixen 
a expandir-se en capturar molècules de nitrogen i oxigen de la sang 
circulant. La major part dels casos poden solucionar-se utilitzant 
taponament amb aire i ocasionalment s’utilitza el xenó per períodes 
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curts d’un o dos dies. La resta, barrejat amb aire, pot perdurar entre 
dues i sis setmanes.

L’oli de silicona és usat en medicina des de mitjans dels anys 
cinquanta per a cirurgia d’augment de pits, i en oftalmologia Paul 
Cibis (44) va injectar silicona líquida el 1962 per intentar reaplicar 
la retina quan no era possible amb les tècniques convencionals de 
l’època. L’any 1966, la Food and Drug Administration aprova l’ús 
específic d’oli de silicona per a finalitats mèdiques amb polímers 
d’alta biocompatibilitat. 

L’ús de l’oli de silicona en oftalmologia pràcticament es va 
abandonar en morir Cibis l’any 1965 perquè no va ser utilitzat pels 
cirurgians dels Estats Units ni d’Europa. 

Anys després, als setanta, el cirurgià anglès John Scott (45) va 
perseverar en l’ús. I amb la millora de les tècniques de la cirurgia 
intraocular, és reintroduït novament als vuitanta per Zivojnovic 
(46) com a mètode de taponament efectiu, especialment en casos de 
traumatismes i despreniments severs de la retina. L’oli de silicona 
és un taponador molt diferent del gas. Es diu que té un efecte 
estabilitzador de la retina, poca força de flotació i una bona adaptació 
a les superfícies per taponar molt millor l’hemiretina superior. L’oli 
anomenat “pesat” és la conseqüència de l’addició de molècules de 
fluor per augmentar-ne el pes. Pot taponar l’hemiretina inferior, 
però és un producte que produeix un grau d’inflamació ocular, amb 
indesitjable reacció inflamatòria crònica de tipus granulomatós.

L’oli de silicona no requereix posicionament, tot i que es 
recomana al pacient amb ull fàquic que mantingui posició lateral 
dreta o esquerra quan es trobi en posició horitzontal. Alguns 
cirurgians pensen que requereix el mateix posicionament que el gas, 
la qual cosa és totalment errònia.
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Restriccions en els viatges

No és excepcional que ens preguntin si una persona que té 
DR pot desplaçar-se per fer-se un examen ocular o una eventual 
intervenció o si és millor fer operar en un lloc de proximitat per evitar 
que la malaltia evolucioni i que la cirurgia tingui un mal pronòstic. 
La resposta és clara, no hi ha cap tipus de DR regmatogènic que 
requereixi una intervenció immediata; la intervenció es pot retardar 
uns dies sense que variï el pronòstic quirúrgic. A més, sabem que la 
primera intervenció marca el pronòstic anatòmic i funcional de l’ull.

No hi ha cap problema perquè pacients que han de desplaçar-
se després d’una intervenció de DR ho facin, si tenen el gel normal 
del vitri o oli de silicona. En aquests casos, el viatge no produeix 
cap canvi en el despreniment de retina tractat ni en els teixits 
intraoculars. El desplaçament en automòbil, tren o avió és indiferent 
per a l’evolució del DR si no s’utilitza gas intraocular.

La presència de gas intraocular fa perillós el viatge aeri. 
Durant un viatge en avió, la pressió intraocular d’un ull amb gas pot 
elevar-se perillosament. La pressió intraocular, tal com es mesura 
per tonometria, és la diferència entre la pressió intraocular absoluta i 
la pressió atmosfèrica externa (pressió en cabina en els vols). 

Després d’enlairar-se, la pressió de cabina d’un avió s’ajusta 
a un nivell d’altitud de 5.000-8.000 peus (1.500-2.500 metres). Si 
no hi hagués cap mecanisme compensador, la pressió mesurada per 
tonometria augmentaria en una quantitat igual a la caiguda de la 
pressió en cabina. En un ull ple de líquid, només es produeix una 
minúscula expansió de l’ull per disminuir la pressió intraocular 
quan disminueix la pressió de la cabina, ja que el líquid s’expandeix 
molt poc en resposta a una disminució de la pressió atmosfèrica. No 
obstant això, a causa de la capacitat d’expansió del gas, una notable 
quantitat de líquid ha d’abandonar l’ull si hi ha una bombolla de gas 
intraocular considerable perquè la pressió absoluta disminueixi prou 
com per compensar la disminució de la pressió a la cabina.
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La pressió absoluta en un ull amb una bombolla de gas 
disminueix mitjançant una sèrie de mecanismes, en resposta a una 
caiguda de la pressió a la cabina de l’avió. Es produeix un augment 
petit i ràpid del volum potencial, a causa de l’expansió de la bombolla, 
que causa una compressió de la coroide com a primera mesura. Un 
mecanisme més lent és l’augment de flux d’humor aquós a través 
de la malla trabecular, amb la qual cosa s’elimina líquid i s’intenta 
mantenir la pressió ocular. 

Perquè la pressió intraocular romangui inalterada quan canvia 
la pressió en cabina des del nivell del mar fins a una pressió equivalent 
a 8.000 peus, gairebé 2.500 metres, ha de tenir lloc, en teoria, una 
disminució del líquid intraocular per acomodar una expansió del 34% 
de la bombolla intraocular. Això requereix un gran flux aquós net, si 
la bombolla és considerable, ja que la disminució del volum coroïdal 
és molt petita. Si una quantitat suficient de líquid no abandona l’ull, 
la pressió intraocular augmenta. En un ull amb una gran bombolla de 
gas, un ascens ràpid pot provocar una elevació perillosa de la pressió 
intraocular. Si la pressió no pot compensar-se, es produeix un dolor 
al globus ocular i una isquèmia retinal per oclusió de l’artèria central 
de la retina. Això causarà una pèrdua total i irreversible de la visió 
passats uns 15 minuts. S’ha recomanat als pacients no volar en avió 
si una bombolla de gas ocupa més de 0,6 -1 ml de la cavitat vítria. 
Un volum de 0,6 ml d’una bombolla correspon a un 20% (1/5 part) 
de la cavitat vítria en un ull emmetrop.

Els pacients amb una bombolla petita de gas intravitri i una 
pressió normal tenen menys risc de presentar un augment perillós de 
la pressió intraocular. 

La medicació per al glaucoma no disminueix el volum 
intraocular i la seva utilització no protegirà totalment un ull amb 
una bombolla de gas davant d’un augment de la pressió intraocular 
per despressurització atmosfèrica, tot i que exerceixi algun efecte 
quant a reduir la secreció de l’humor aquós, i la possibilitat de més 
expansió sense augmentar la pressió intraocular. Així mateix, els ulls 
tractats amb medicacions que disminueixen la producció d’humor 
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aquós desenvolupen una hipotonia severa durant el descens de l’avió 
que pot tenir altres conseqüències.

També durant viatges en automòbil o en tren pot haver-hi 
canvis de pressió atmosfèrica brusca que provoquin el mateix efecte 
a l’ull si té gas intraocular. És recomanable que els viatges es facin 
per llocs amb pocs desnivells, o donant temps a l’adaptació de l’ull 
durant l’ascens a diferents nivells d’alçada, amb parades de 30-40 
minuts per a l’adaptació del volum del gas. Un cas molt típic és la 
pujada de l’AVE de Tarragona a Lleida, que en pocs minuts arriba 
a 700 metres sobre el nivell del mar, cosa que pot ser un risc per a 
ulls amb un volum de gas alt. També hem observat que un pacient 
intervingut amb gas, en un ascens en funicular al Tibidabo, a més de 
500 metres, va notar un dolor fort i pèrdua de visió. Va recordar la 
recomanació de no anar a muntanyes i va baixar de seguida, amb la 
qual cosa va notar com li desapareixia el dolor i la visió retornava 
immediatament.

Una consideració important quan s’injecta gas intraocular, en 
els pacients que estan sota anestèsia general, és la interacció entre el 
gas i la inhalació d’agents anestèsics. L’òxid nitrós (N2O) s’utilitza 
amb freqüència durant l’anestèsia general i penetra ràpidament en la 
bombolla intravítria. L’òxid nitrós es difon ràpidament pels teixits 
corporals i té una alta hidrosolubilitat. Atès que la velocitat de difusió 
d’un gas a través d’una barrera és proporcional al coeficient de difusió 
i al gradient de pressió parcial, l’òxid nitrós penetra amb rapidesa en 
la bombolla de gas. A causa del gran coeficient de difusió i de la 
solubilitat més alta del N2O en relació amb altres gasos, el N2O entra 
ràpidament en el corrent sanguini a través dels alvèols pulmonars. 
L’òxid nitrós es difon de seguida a l’interior de l’ull i produeix 
una expansió del gas que és compensada pel mecanisme d’infusió 
mitjançant la bomba i el manteniment de la pressió intraocular. Si 
al final de la intervenció la cavitat vítria es troba plena de gas, amb 
la interacció de l’òxid nitrós se sap que l’expansió és tres vegades 
el volum injectat a causa de la difusió de l’òxid nitrós. Si s’acaba la 
intervenció sota aquest agent, el N2O s’elimina molt ràpidament del 



31

cos a través de l’intercanvi pulmonar. Per tant, perdem de manera 
molt considerable el volum de bombolla desitjada.  

Aquests problemes són ben coneguts pels anestesiòlegs, que 
eviten l’ús d’aquests agents durant les intervencions en què s’utilitza 
gas a l’ull o bé interrompen l’ús de N2O, almenys 15 minuts, abans 
d’injectar la bombolla intraocular.

Altres hàbits i costums

Un concepte social molt comunament acceptat és associar 
l’aixecament d’objectes pesats amb l’evolució de la cirurgia del DR, 
però probablement ho afavoreix una inèrcia mèdica fins a l’actualitat. 
Llegint literatura moderna, hi ha cites sobre aquest punt. Al llibre 
Despreniment de la retina (47), en la primera i successives edicions, 
Michels diu textualment a la pàgina 906: “Els pacients amb líquid 
subretinal residual o esquinçament retinal gegant tenen restriccions 
d’activitat addicionals. 

No han d’aixecar objectes pesats per evitar la fatiga, han de 
reduir al mínim la lectura i no han de tornar a la feina fins que els ho 
diguin. Aquests pacients no acostumen a haver de quedar-se al llit i 
durant períodes curts es poden aixecar i sortir al carrer. L’objectiu és 
permetre que es formi una unió corioretinal ferma al voltant del(s) 
trencament(s) retinal(s) abans que el pacient reprengui les seves 
activitats, la qual cosa podria augmentar la tracció vitreoretinal i 
els corrents de líquid intraocular.” Òbviament, aquests conceptes 
confusos i desordenats, d’altra banda escrits en un bon llibre, creen 
una grandíssima confusió. Són frases que no tenen ni lògica ni 
coherència: «Evitar aixecar objectes per evitar la fatiga» i altres 
sorprenents asseveracions que no estan relacionades amb l’evolució 
postquirúrgica del DR. Treballs comparatius duts a terme fa molts 
anys demostren el contrari amb força més lògica (36).

Esports de contacte, especialment la boxa, en què es colpeja 
directament als ulls, poden provocar traumes que comportin defor-



mitat del globus ocular i ruptures retinals (48). Aquestes ruptures 
poden ser grans i poden anar acompanyades de DR. 

Normalment, en els esports amb baralles de contacte (boxa, 
boxa-puntada, karate i altres), les federacions requereixen un 
examen del fons de l’ull que certifiqui l’absència de ruptures i de 
despreniments de la retina. Moltes històries de DR de campions de 
boxa són especialment conegudes, amb diferents resultats. 

Destaca la història del campió Sugar Ray Leonard, qui va 
patir un despreniment de retina el 1984 que va poder ser reparat a 
l’Hospital Johns Hopkins a Baltimore. Va tornar a recuperar el títol 
anys després de la intervenció, cosa que va comportar una increïble 
polèmica en el món de la boxa i de les asseguradores dels combats. 
Penso que aquesta és una situació excepcional i no crec que altres 
casos hagin tingut la mateixa evolució. No obstant això, molta gent 
pensa que els esportistes d’esports de contacte que han patit un 
despreniment de retina no han d’assumir riscos addicionals i han 
d’abandonar aquesta activitat.

El busseig és considerat moltes vegades una activitat perniciosa 
per al DR. El busseig amb màscara pot induir un barotrauma (amb 
l’augment de la pressió a l’ull) si la pressió diferencial negativa, entre 
l’aire de dins de la màscara i la pressió de fora de la màscara, no és 
igualada (49). Aquest canvi de la pressió intraocular és ben suportat 
en ulls normals i es diu que pot produir un increment del risc de DR 
en condicions de predisposició. Aquest extrem no ha pogut mai ser 
demostrat. Òbviament, si el pacient està en el període postoperatori 
amb gas intraocular, els canvis en el volum de la bombolla de gas 
poden ser una altra causa de trauma addicional. Encara que no crec 
que hi hagi cap cas reportat en què el busseig hagi produït DR, hi 
ha un cas de busseig amb pèrdua de visió a causa d’un barotrauma 
secundari a una cel·lulitis orbitària, i aquesta mateixa cel·lulitis 
diuen que va conduir al DR (50).

32
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La prevenció del DR sempre s’ha practicat mitjançant 
procediments físics (fotocoagulació amb làser o crioteràpia) en casos 
molt seleccionats d’alteracions específiques de la retina i/o del vitri. 

Els tractaments mèdics amb combinats de vitamines A, D, C i E 
amb antioxidants i amb suplements de zeaxantina i luteïna han estat 
recomanats en diferents posologies per tractar presumptament les 
lesions retinals posteriors i perifèriques. En els últims anys, els estudis 
s’han orientat especialment al tractament de la degeneració macular 
associada a l’edat amb aquests combinats. Aquests estudis, que tenen 
notables debilitats, semblen demostrar que el tractament disminueix 
la neovascularització coroïdal. La protecció al despreniment de la 
retina, que és majoritàriament una malaltia perifèrica retinal de la 
unió de les capes internes del col·lagen del hialoide posterior amb la 
retina externa, mai ha pogut ser demostrada.

      Moltes gràcies
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discurs de resposta llegit pel professor

AnTOnI BAYéS DE LUnA

Molt apreciat president i resta de companys acadèmics.

És per a mi un gran honor pronunciar el discurs de resposta 
a l’entrada com a acadèmic numerari d’aquesta Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya del Prof. Borja Corcóstegui.

Avui és un dia de joia per a l’Acadèmia perquè entra a formar 
part de la nostra institució una persona que té totes les qualitats 
científiques i humanes per ajudar a fer que aquesta Reial Acadèmia 
assoleixi les finalitats per a les quals es va fundar.

El Prof. Borja Corcóstegui és un basc que ha plantat les 
seves arrels a Barcelona, on s’ha casat amb Francisca Rodríguez. 
Al llarg d’aquests últims anys he tingut el privilegi de conèixer-lo 
i tractar-lo amb certa freqüència com a amic i com a pacient, i he 
pogut comprovar que les seves excel·lències científiques anaven 
associades a una qualitat humana excepcional.

És una personalitat científica rellevant en l’oftalmologia mun-
dial que honora Catalunya, que ha tingut tan excel·lents nissagues 
d’oftalmòlegs, encapçalades per Arruga i Barraquer, també acadè-
mics d’aquesta casa. Tanmateix, vull recordar els noms dels Drs. 
Menacho, Arumí i Casanovas, també grans mestres de l’oftalmolo-
gia catalana que jo vaig conèixer.

El Prof. Borja Corcóstegui ha sabut gaudir amb la seva feina 
i així fa seva la frase de Johann Goethe que diu “la felicitat no és 
fer el que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem”. Jo l’he vist 
actuar a la clínica IMO (Institut de Microcirurgia Ocular), que ell va 
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fundar, i us puc assegurar que gaudeix treballant, que és empàtic amb 
els seus malalts i col·laboradors, i que irradia elegància i serenitat al 
voltant seu.

No hi ha dubte que per adquirir aquesta personalitat i arribar a 
assolir els èxits aconseguits es necessita saber conjuntar d’una forma 
adient la genètica i l’ambient. Per una banda, la genètica li va a favor. 
Fa més de 200 anys (més que els Bayés, que vàrem començar 50 
anys més tard) que els avantpassats del nostre nou acadèmic ja eren 
metges. Ell és un dels representants de l’octava generació que va 
fundar l’any 1814 en Pedro León de Corcóstegui. Ara no us explicaré 
amb detall pinzellades de la història d’una nissaga de metges que ha 
deixat grata memòria a tot el País Basc i allà on han treballat, però sí 
que us vull dir que el seu besavi, el seu avi i el seu pare ja varen ser 
oftalmòlegs (fig. 1). 

El seu besavi, Andrés Corcóstegui, va començar com a 
oftalmòleg l’any 1857. Déu n’hi do!

Borja Corcóstegui, en braços de la seva mare, acompanyat dels seus 
germans i del seu pare i el seu avi, tots dos oftalmòlegs
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El Prof. Borja Corcóstegui va estudiar Batxillerat als Jesuïtes a 
Bilbao, on es considera que es va forjar part del seu caràcter empàtic 
i treballador, i després la llicenciatura de Medicina a Saragossa. 
Finalment va decidir fer l’especialitat d’oftalmologia a Barcelona. 
“Per què?”, li vaig preguntar jo.

“Per l’admiració que tenia la família d’oftalmòlegs Corcóstegui 
per la medicina catalana”, em va contestar. Quina sort vàrem tenir!

La seva trajectòria professional

A l’Hospital Vall d’Hebron va poder formar-se molt bé com 
a oftalmòleg, i en té un gran record. Però ell, que és inquiet, va te-
nir ganes de millorar els seus coneixements, sobretot en la cirurgia 
vitreoretinal, i va decidir anar als llocs on aquesta cirurgia es practi-
cava més bé amb la finalitat de poder millorar l’assistència als seus 
pacients i també per poder fer una bona recerca. Va estar una tem-
porada a Zurich i més tard a Nova York, on va treballar amb un dels 
pioners en el camp de les malalties de la retina, el Prof. Lincoff, del 
qual ell ja ha parlat. Més tard, ja a Barcelona, amb gran tenacitat, i 
inclús diria que amb certa audàcia, va aconseguir un dels 4 primers 
endofotocoaguladors de làser que hi havia a tot el món... I així va 
començar la seva gran aventura de fer-se un nom en l’oftalmologia 
mundial, en el camp de la patologia retinal. Ell ja ens ha comentat 
que, en aquest camp, el referent mundial català era el Dr. H. Arruga, 
pel qual sent gran admiració.

El Prof. Borja Corcóstegui va ser cap del Servei d’Oftalmologia 
de l’Hospital Vall d’Hebron i professor titular de la UAB des del 
1992 fins al 1999 i hi ha deixat un record impecable. Sempre va tenir 
una gran vocació docent i era molt didàctic amb els seus alumnes 
de la facultat (fig. 2) i molt convincent en la seva argumentació 
científica en els congressos.
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Al mateix temps, va començar la seva activitat privada. El 
primer lloc on va treballar va ser l’Hospital General de Catalunya, 
on va començar a aplicar les tècniques noves per al tractament del 
despreniment de retina, com era l’ús del perfluorocarboni líquid 
que va introduir el Dr. Chang dels EUA l’any 1987, i que el nostre 
recipiendari va utilitzar de forma pionera al món. (fig. 3)

Borja Corcóstegui, en una conferència l’any 1985

L’any 1990, Borja Corcóstegui amb Cesare Forlini i Stanley Chang, 
de Nova York



El Dr. Corcóstegui va aconseguir una gran experiència en 
l’ús d’aquest mètode, sobretot per curar despreniments amb estrips 
gegants de retina, i els anys següents, els anys 90, va ser un dels 
principals col·laboradors del descobridor de la tècnica, el Dr. Chang, 
qui va ser nominat per al Nobel de Medicina, fins al punt d‘aconseguir 
difondre-la per tot el món.

Des del punt de vista personal, el Dr. Borja Corcóstegui va 
tenir la sort d’encertar plenament el seu projecte familiar casant-se 
amb Paquita Rodríguez, infermera i economista (fig. 4). 

Ella no només li ha fet de consellera, confident, amiga i amant, 
sinó que ha estat la seva millor assessora a l’hora de prendre la deci-
sió més important de la seva vida professional, que és fundar l’Insti-
tut de Microcirurgia Ocular (IMO), primer a la Clínica Quiron, des-
prés al carrer Munner, 10, i des del 2009, a l’excel·lent nou edifici 
de la plaça Bellesguard, al costat de la sortida 7 de la Ronda de Dalt 
(fig. 5).

Borja Corcóstegui amb la seva dona, Paquita Rodríguez
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A l’IMO ha aconseguit portar a terme el seu gran objectiu: 
posar en marxa un centre oftalmològic d’altíssim nivell obert a 
tota la població, que té no només activitat assistencial sinó docent i 
investigadora. En aquest projecte, la seva dona Paquita ha estat cabdal 
en l’ajuda personal, però també com a responsable de l’organització 
i direcció de l’Institut.

A l’IMO, el nou acadèmic ha continuat la seva tasca docent, ja 
que  molt sovint fan cursos de postgrau i de recerca en col·laboració 
amb molts projectes internacionals d’alt nivell científic (fig. 6). 

Seu actual de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO)

Fent classe a la Vall d’Hebron a mitjan anys 80
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Ara m’agradaria enumerar alguns dels èxits assolits i dels 
reconeixements rebuts pel Prof. Borja Corcóstegui.

1.- Editor en cap de la revista Ophthalmic research de l’editorial 
Karger de Basilea des de 2011 fins a 2015.

2.- President de l’escola ESASO de Lugano, que edita els programes 
“Advanced Studies in Ophthalmology” .

3.- Fundador i president de la Societat Europea d’Especialistes en 
Retina des del 2004-2005.

4.- Premi “Honor Award” de l’American Society of Retinal Specia-
lists (2004).

5.- Primer premi a la millor presentació “Working under perfluoro-
carbon liquids”. Congrés de San Diego, Califòrnia, EUA  (2002).

6.- Pohl Lecture al Congrés de Frankfurt de l’any 2008 amb el tema 
“Adjuvants in the surgical treatment of proliferative diabetic re-
tinopathy”.

7.- Lliçó al congrés de la Société Française d’Ophtalmologie a París 
durant el congrés anual. «Le traitement du décollement de rétine 
avec PVR» (2008).

8.- Richardson Cross Lecture a l’England Society of Ophthalmology 
a Bristol, presentació “New surgical classification of diabetic re-
tinopathy and his prognosis” (2009).

9.- Honor Guest a la Retina Society a San Francisco l’any 2010. 
Premi bianual a l’oftalmòleg que hagi aportat quelcom al conei-
xement de la retina.

10.- EURETINA lecture and prize “Surgical treatment of diabetic 
retinopathy based in hyaloid status” a Londres (2011).

11.- Stanley Chang Lecture en honor al Dr. Chang de l’Eduard 
Harkess Eye Institute a la Columbia University de Nova York 
(2011) “Surgical techniques for the treatment of proliferative 
diabetic retinopathy”.
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La família i les aficions

Però la vida no s’acaba amb la feina. Al Dr. Corcóstegui -ara 
li direm en Borja- li interessa especialment, a part de la seva feina, 
primer la seva família i després també gaudir de les seves aficions. 
En Borja i la seva esposa Paquita, de la qual ja hem parlat, tenen dos 
fills (fig. 7). El més gran, en Jordi, treballa a Colònia i Barcelona en 
àrees de coworking i amb la seva dona Venera tenen dues nenes de 
6 i 3 anys. 

El fill més jove, Xavier, ha estudiat psicologia i medicina i 
ara està fent l’especialitat d’oftalmologia a Colònia. En acabar la 
seva formació i casar-se amb una doctora austríaca, és possible que 
decideixi continuar la saga oftalmològica... a Barcelona. 

Això faria completament feliços els seus pares. Per altra banda, 
tot sovint visita el País Basc, on té molta família, inclús la seva mare, 
que ara té uns feliços 103 anys.

Finalment, els hobbies. En Borja ha anat sempre de pressa 
per l’autopista de la ciència. No és estrany, doncs, que li agradi 

D’esquerra a dreta: Xavier, Francisca, Borja i Jordi
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la velocitat. Per això el seu esport favorit és l’automobilisme i els 
cotxes antics... Aquí el podem veure en el seu ambient amb el seu 
cotxe favorit BMW 328 (fig. 8). 

I rebent un premi per guanyar una cursa (fig. 9). 

En una cursa-exhibició de clàssics al circuit de Montjuïc

En algunes ocasions, fins i tot en les millors posicions



50

També gaudeix d’altres esports, com el bàsquet. Tot això 
l’allibera de la tensió de la tasca diària i li permet carregar 
constantment les piles. També gaudeix molt dels viatges amb la seva 
dona Paquita (fig. 10), amb –o millor sense– congrés pel mig.

Il·lustríssim President, vistos els mèrits extraordinaris que 
queden reflectits en les presentacions que s’han fet en aquest acte, us 
demano que sigui atorgada la plaça d’acadèmic numerari d’aquesta 
Reial Acadèmia de Catalunya al Professor Borja Corcóstegui.

      Moltes gràcies.

     Prof. Antoni Bayés de Luna

,

Borja i Paquita, gaudint de temps lliure a Sidney


