
111Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866

REVISTA DE LA
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 

DE CATALUNYA
SUMARI     VOL. 32 Núm. 3 JULIOL-SETEMBRE 2017

EDITORIAL
Els arxius:  Interès  dels arxius municipals com a  font de documentació sanitària                                       113

IngRés D’AcADèmIcs cORREsPOnEnTs
No és or tot el que brilla: tècniques d’immunofluorescència en l’estudi de les malalties cutànies.  
Josep Manuel Mascaró i Galy                                                                                                        115
El cor té bona imatge  Jaume Candell i Riera                                                                                    123
És legítima l’objecció de consciència dels metges en la sanitat penitenciària?  Joan Monés i Xiol                   127

sEssIOns cIEnTífIquEs

La incontinència d´orina en la dona  Epidemiología i diagnòstic  
Montserrat Espuña i Pons; Cristina Ros i Cerro                                                                                 131
Nous conceptes en la fisiopatologia de la hipercolesterolèmia, el pcsk9 i els seus inhibidors.  
Joan Pedro-Botet; Elisenda Climent                                                                                                136
Herència multiparental, aspectes forenses. Emili Huguet i Ràmia                                                            142
Aspectes genètics en l’herència multiparental. Rafael Oliva i Virgili                                                        147
La malaltia de parkinson a catalunya  cop d’ull de 1865 a 1965  Romà Massot i Punyet                              153
L’Hospital de demà  Carles Soler-Durall                                                                                           156

sÀTIRA I HumOR En mEDIcInA
Los efectos de una purga  Un auca de 1888  Begonya Torres Gallardo                                                     158

PAPERs DE L’ARXIu
Els avisos públics per a la prevenció de la ràbia  Importància dels arxius municipals  Un ban de l’ajuntament  
de Barcelona de 1838  Àngels  Gallegos i Paniello;  Marc Xifró i Collsamata                                            160

mEDIcInA D’OccITÀnIA
Alexis Alquié (1812-1865), professor de Montpeller, d’origen català. Jacint Corbella i Corbella                    164

VIDA  AcADèmIcA                                                                                                                 166

IcOnOgRAfIA DE L’ AcADèmIA                                                                                            167

I n ic iada  l ’any  1798 amb e l  l l i b re  “Memor ias  de  la  Academia  Méd ico  Prác t i ca  de  la  c iudad de  Barce lona”
i  con t inuadora  d i rec ta  de :

Anales  de la  Real  Academia de medicina y cirugía de Barcelona (1915-1931)
Annals  de l ’Acadèmia de medicina de Barcelona (1932-1935)

Anales  de medicina y cirugía (1945-1982)
Revista de la  Real  Academia de medicina de Barcelona (1986-1993)

Any 103, Volum 92, núm. 367



112 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866

REVISTA DE LA REIAL ACADÈMIA 
DE MEDICINA DE CATALUNYA

ANY 2017 - VOLUM 32 - NÚMERO 3 
JULIOL - SETEMBRE

EDITA:

 Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
Carrer del Carme, 47

08001- Barcelona
Telèfon: 93.317.16.86

Fax: 93.412.05.98
e-mail: secretaria@ramc.cat 
Edició digital: www.ramc.cat

Dipòsit legal: B-3338-86
ISSN: 1133-32866 Rev. R. Acad. Med. Catalunya

Periodicitat trimestral

JUNTA DE GOVERN

PRESIDENT:       
VICEPRESIDENT:     
SECRETARI GENERAL: 
VICESECRETÀRIA: 
SECRETARI D’ACTES:  
TRESORERA:            
BIBLIOTECARI:        
VOCAL PRIMER:       
VOCAL SEGON: 
VOCAL TERCER:    

Josep A. Bombí Latorre
Miquel Vilardell i Tarrés
Jordi Palés i Argullós 
M. Àngels Calvo i Torras
Romà Massot i Punyet
Carmen Gomar i Sancho
Lluís Guerrero i Sala
Evarist Feliu i Frasnedo
Joaquim Tornos i Mas
Antoni Esteve i Cruella

Pedro R. David
Frederic Mayor Zaragoza 
Valentí Fuster de Carulla 
Salvador Moncada 
Francesc X. Pi-Sunyer i Díaz 
James D. Watson
Carles Cordón
Joan Massagué

ACADÈMICS D’HONOR
Àngel G. Pellicer 
Pere Brugada 
Carol W. Greider
Françoise Barré-Sinoussi 
Josep Baselga i Torres
Eugene Braunwald
Albert Oriol-Bosch
Flair Jose Carrilho

Impressió i Producció: Trialba

Francesc Puchal i Mas 
Josep M. Gil-Vernet i Vila 
Joan Sabater i Tobella 
Antoni Caralps i Riera 
Jacint Corbella i Corbella 
Joan Uriach i Marsal
Ciril Rozman i Borstnar
Francesc Vilardell i Viñas 
Josep Traserra i Parareda 
Josep Esteve i Soler 
Soledat Woessner i Casas 
Antoni Cardesa i Garcia 
Josep M. Moragas i Viñas 
Josep M. Caralps i Riera
Màrius Foz i Sala
Gabriel Ferraté i Pascual 
Miquel A. Asenjo Sebastián
M. Àngels Calvo i Torras
Josep M. Domènech i Mateu 
Carles Ballús i Pascual 
Jordi Vives i Puiggròs 
Edelmira Domènech i Llaberia 
Josep M. Mascaró i Ballester 
Francesc Domènech i Torné 
Manuel Cruz Hernández 
Manuel Camps i Surroca
Lluís Salleras i Sanmartí
Lluís Masana i Marin
Guillem López Casasnovas 
Josep Carriere i Pons 
Romà Massot i Punyet 
Joan Viñas i Salas 
Joaquim Tornos i Mas 
Miquel A. Nalda Felipe

Josep A. Bombí i Latorre 
Miquel Vilardell i Tarrés 
Marc A. Broggi i Trias 
Antoni Bayés de Luna 
Xavier Forn i Dalmau 
Ramon Segura i Cardona 
Lluís Guerrero i Sala 
Jaume Bech i Borràs 
Francesc Jané i Carrencà
Francesc Cardellach i López 
Manuel Esteller i Badosa
Lluís Morales i Fochs 
Miquel Bruguera i Cortada 
Jordi Palés i Argullós 
Xavier Iglesias i Guiu 
Emili Huguet i Ràmia
Laureà Fernández-Cruz 
Celestino Rey-Joly 
Joan C. Garcia-Valdecasas 
Josep M. Grau i Junyent
Carme Gomar i Sancho 
Evarist Feliu i Frasnedo
Antoni Esteve i Cruella
Manuel Trias i Folch
Julio Vallejo i Ruiloba
Arcadi Gual i Sala
Josep Tabernero i Caturla
Jordi Sierra i Gil
Borja Corcóstegui i Guraya 
Elías Campo i Güerri
Antonio Alcaraz i Asensio (electe)
Tomás Pumarola i Suñé (electe)
Josep M. Gatell i Artigas (electe)
J.M. Lailla i Vicens (electe)
Josep Llupià i Mas (electe)

ACADÈMICS NUMERARIS

Coordinació editorial: Marc Xifró i Collsamata
Secretaria: M. Àngels Gallegos i Paniello

Consell de redaCCió

Jordi Palés i Argullós (sec. 1ª)
Màrius Foz i Sala (sec. 2ª)
Josep Traserra i Parareda (sec. 3ª)
Lluís Guerrero i Sala (sec. 4ª)
Rogeli Armengol i Millans
Miquel Balcells i Riba

M. Rosa Fenoll i Brunet
Àngel Hernández i Cardona

Carles Hervàs i Puyal
Romà Massot i Punyet

Pere Miret i Cuadras
Ferran Sabaté i Casellas 

Josep M. Simon i Tor

Director: Jacint Corbella i Corbella
Directora adjunta: Carme Gomar i Sancho

Secretària: Begonya Torres i Gallardo



Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866 113

EDITORIAL

els arxius:  interès  dels arxius muniCipals Com a  font 
de doCumentaCió sanitària

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 113-114

L’exploració sistemàtica de l’arxiu històric de la RAMC 
ha permès retrobar una gran quantitat de dades, a ni-
vells molts diversos. Les dades, els documents, ja hi 
eren, estaven ben guardats, però gairebé oblidats. En-
tre altres aspectes han permès reconèixer com l’Aca-
dèmia ha estat la institució mèdica de Catalunya amb 
tasca administrativa i directiva més rellevant des de la 
seva fundació l’any 1770, fins a pràcticament la meitat 
del segle XIX, quan ja havia retornat la facultat des de 
Cervera. 

** Arxius parroquials. Altres punts des dels que s’han 
fet nombrosos estudis són els arxius parroquials. Són 
ubicus en el territori i, per ara, són la font més impor-
tant de dades sistemàtiques en els segles XVII i XVIII. 
Més tard, sense deixar de ser importants, també hi ha 
altres fonts. En el camp de la sanitat hi ha informaci-
ons ben concretes sobre bastants aspectes. Hi ha tres 
tipus principals de llibres en els arxius parroquials: 
baptismes, matrimonis i enterraments. Així hem po-
gut conèixer dades, amb un grau alt de fiabilitat, sobre 
els moviments de població (naixements i defuncions), 
les agulles de mortalitat indicadores d’epidèmies, i de 
“microepidèmies”, de les quals coneixem l’increment 
d’òbits, però no la causa, i dades de la mortalitat in-
fantil, per medi de les inscripcions dels albats. També 
algunes causes de mort, sobre tot les violentes, que es 
registren amb una mica més de detall. I encara la pre-
sència documentada, de professionals sanitaris, perquè 
se sol indicar sovint quan es tractava d’un metge o ci-
rurgià, i ocasionalment llevadores, quan morien, es ca-
saven, neixia un fill, o eren padrins de bateig o en cas de 
matrimonis familiars. S’ha tractat altres vegades sobre 
tots aquests punts i la seva utilitat per la història de la 
nostra medicina “no recent”.

** Arxius municipals. Queda un altre tipus d’arxius 
en els que creiem que es poden trobar dades d’interès 
sanitari i que no han estat gaire explorats des d’aquest 
punt de vista. I no tant en les ciutats relativament grans 
sinó en pobles petits. El seu grau de conservació pot 
ser més petit, i els documents poden haver-se dispersat 
més. La destrucció, com en el cas dels arxius parroqui-

als, per accidents bèl·lics o fets polítics, pot haver estar 
molt important. Sabem d’una part la dificultat de tro-
bar el material, però per altra banda hi un augment del 
nombre de persones joves i preparades, amb formació 
suficient, joves historiadors que poden tenir interès en 
esbrinar dades del seu passat geogràficament proper. 
Els temes són diversos, però la majoria són interes-
sants, importants podem dir, des del camp de la salut 
pública. A més hi ha la necessitat de fer l’estudi “in situ”, 
per persones coneixedores del lloc. Entre els punts pot-
ser més fèrtils en dades : 

- Coneixements de petits hospitals. l’existència d’hos-
pitals locals, sovint institucions molt petites, cases on 
s’acollien alguns malalts, del poble o bé de pas, amb 
alguna persona considerada com a infermer u “hospi-
taler”. Altres vegades ja eren institucions una mica més 
grans. Alguna vegada queda encara el record de la seva 
ubicació. 

- La vinculació professional de metges i cirurgians. 
L’ajuntament s’havia de preocupar d’assegurar l’assis-
tència de la població. A cada poble calia que hi hagués 
un sanitari, un metge, i si era molt petit podia ser un 
cirurgià. Calia buscar-lo i fer un contracte. Se’n deia 
“conducta”. Només ho hem trobat, en treball sistemà-
tic, l’estudi de les conductes, en comarques de Lleida, 
en articles dels doctors M. Camps Clemente i M. Camps 
Surroca, que han treballat i publicat bastant sobre el 
tema. Així podem conèixer el grau de cobertura sani-
tària de la zona. També les condicions de treball, sovint 
els donaven casa o no, i l’obligació de permanència. La 
manera de pagament, per part de la institució i també 
dels “aconductats”, si era en diner o en espècie, i altres 
detalls. Sembla que pot haver-hi camp obert de recerca. 
Recordem, i no pas de passada, que la línia dels arxius 
parroquials va ser oberta també pels doctors Camps, 
amb l’anàlisi del de sant Joan de Lleida. 

- Problemes d’higiene, sobre tot la utilització de les 
aigües, en temps en que no es coneixia l’existència de 
les bactèries, però si que s’intuïa el risc de contagi.
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- En aquesta línia el risc de contagi d’algunes malal-
ties, i les mesures que s’intentava adoptar en el cas de 
les febres i les “pestes”, de les que se’n coneixen molts 
brots. Una altra malaltia, que ha induït aquest editorial, 
és la ràbia. En aquest número hi ha una aportació sobre 
el tema. Tot i ser numèricament no massa freqüent, feia 
molta por, per la seva mortalitat segura quan apareixia. 
Vinculada als gossos, eren els ajuntaments els qui ha-
vien de prendre mesures, que arribaven a l’extermini 
dels animals sospitosos i a la captura dels que no tenien 
amo conegut. Ja coneixem mesures, en forma d’edictes 
o de ban, fetes per les autoritats municipals, (i en algun 
fins i tot pel capità general), en que es dicten mesures. 
Els edictes són bastant repetitius al llarg dels anys i els 
continguts també. En el cas de la ciutat de Barcelona 
són relativament freqüents, però en ciutats més peti-
tes, en queda poc rastre, i caldria buscar les mesures 
a la seva font, l’arxiu dels ajuntaments. És una de les 
malalties en les que el seu estudi històric ha de ser més 
transversal. Evidentment els aspectes mèdics, però 
també els socials, sense oblidar les pregàries i el culte a 
sants considerats com a protectors, per aquesta i altres 
moltes patologies. Des d’aquest punt de vista els escrits 
són bastant més nombrosos que els estrictament d’ori-
gen mèdic. 

** Altres arxius administratius. Queden altres arxius 
per analitzar, més en el segle XIX, així els dels governs 
civils de les províncies, que han tingut més d’un nom, 
però amb l’avantatge d’haver-hi sovint butlletins impre-
sos, el que fa més accessible el material. També, potser, 
altres arxius administratius. És una font poc explorada 
fins ara. 

** Arxius notarials. Finalment cal assenyalar altres 
fonts, importants, segures, normalment accessibles, 
perquè solen estar ben guardats i classificats, els ar-
xius notarials. Alguns solen conservar-se des de molt 
antic. Poden ser font de molts treballs, però aquí cal 
molt més temps i paciència. Els aspectes sanitaris són 
relativament secundaris. Tenen interès principalment 
pels testaments, quan qui el fa és un sanitari: metges, 
farmacèutics, cirurgians. Se solen descriure els béns, i 
a vegades la venda en subhasta o “a l’encant”. És un 
camp llarg i obert, i aquí l’interès és molt més per as-
pectes socials o d’història local. Han servit també per 
tenir inventaris de llibres antics que formaven part de 
les biblioteques dels testadors.  
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Josep Manuel MASCARÓ GALY

Excel·lentíssim Senyor President de la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya, Molt il·lustres Senyores 
i Senyors Acadèmics, Senyores i Senyors. El haver estat 
nomenat Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya no només es un gran honor 
per mi, sinó que té un gran valor emotiu i personal pel 
fet de que vàries generacions de la meva família han 
estat membres d’aquesta venerable institució, i com a 
testimoni d’això està que la persona que em fa l’acolli-
da, es el meu pare que es Acadèmic Numerari. Espero 
fer-me mereixedor de la confiança que han dipositat en 
mi tots vostès. Moltíssimes gràcies.

Abans de començar a llegir el meu treball vull tam-
bé agrair a tots els que han fet possible la meva tra-
jectòria. En primer lloc a la meva família, la meva 
esposa, la doctora Eulàlia Baselga i els nostres fills 
Anna, Pau, Marta, Patricia i Elena, alguns dels quals ja 
son estudiants de Medicina, i els meus pares Josep Ma-
ria, Catherine i Helena. En segon lloc, als meus mestres. 
Vull assenyalar sobretot al Professor Josep María Mas-
caró Ballester que em va guiar en el camp de la Derma-
tologia i la Dermatopatología, i al Professor Luis Diaz als 
Estats-Units que em va guiar en el camp de la Immuno-
logia i de les Malalties Autoimmunes de la pell. No hi ha 
res en aquesta vida que pugui marcar tant una persona 
com la força d’un model. Els puc afirmar que els meus 
models han estat per a mi uns extraordinaris referents 
de grandesa científica i han condicionat molt el tipus de 
metge que he acabat sent. Finalment vull agrair a tots 
els meus companys de l’Hospital Clínic. Els dels serveis 
d’Anatomia Patològica, Immunologia, i Medicina Inter-
na, però sobretot a tots els membres del servei de Der-
matologia. Tots ells han sigut companys i mestres a la 
vegada. 

En el meu treball assistencial, docent i de recerca he 
cultivat diverses especialitats que m’apassionen i que 
no es limiten al camp de la meva pròpia especialitat, 
la Dermatologia. Aquestes són l’Anatomia Patològica, la 
Immunologia, i la Medicina Interna, i per aquest fet he 
escollit parlar sobre un tema que abraça totes aquestes 
disciplines com és la Immunofluorescència en el camp 
de les malalties cutànies.

La realització d’un diagnòstic en Dermatologia es 
basa en la conjunció d’una sèrie de dades obtingudes a 
través d’una bona història clínica i una exploració física 
minuciosa. Molt sovint però hem de recórrer a tècni-
ques diagnòstiques complementàries com són la pràc-
tica d’una biòpsia per a realitzar una confirmació histo-
lògica o a la realització de diverses analítiques. A cavall 
entre la histopatologia convencional i les tècniques de 
laboratori es troba la immunofluorescència. 

Historia de la immunofluoresCènCia en l’es-
tudi de les malaties Cutànies

La tècnica d’ Immunofluorescència directa es va 
iniciar a mitjans del segle XX. Albert Coons i els seus 
col·laboradors van ser els primers a aplicar la tècnica 
per demostrar la presència del pneumococ en teixits 
infectats.1 El que es feia inicialment era immunitzar 
un animal, generalment una cabra, amb una proteïna 
humana purificada, amb la qual cosa aquell desenvo-
lupava anticossos específics contra la mateixa. Aquests 
anticossos posteriorment es conjugaven amb diferents 
fluorocroms que tenien la propietat d’emetre llum al 
ser excitats per una longitud d’ona apropiada. Per mitjà 
d’un microscopi especial es podia observar la fluores-
cència emesa per els complexos antigen-anticòs-fluoro-
crom in vivo en els teixits. 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

no És or tot el Que Brilla:  
tèCniQues d’immunofluoresCènCia en l’estudi  
de les malalties Cutànies

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 115-122

Consultor del Servei de Dermatologia Hospital Clínic de Barcelona.  
Professor Titular de Dermatologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
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L’aparició d’aquesta tècnica immunològica va ser 
acollida amb un enorme interès per la comunitat cientí-
fica perquè des d’un principi es va veure que podia tenir 
un gran valor tant en aspectes diagnòstics com pato-
gènics de les malalties. Com no pot ser d’altra manera, 
la Dermatologia no es podia quedar al marge d’aquest 
descobriment i es va beneficiar d’una manera especial 
d’aquesta tècnica. Raskin al 1961 va ser el primer en 
aplicar la immunofluorescència directa en el camp de 
les malalties cutànies en demostrar dipòsits de fluores-
cència a la dermis papil·lar de pacients amb dermatitis 
de contacte.2 Però indubtablement, la troballa que va 
permetre a la immunofluorescència assentar-se sòlida-
ment com a mètode diagnòstic va ser la seva aplicació 
en el lupus eritematós i en les malalties ampul·lars au-
toimmunes. 

Thomas Burnham i col·laboradors al 1963 van ser els 
primers que van aplicar la tècnica d’immunofluorescèn-
cia directa per estudiar la presència de dipòsits a la pell 
de pacients amb lupus eritematós sistèmic i amb lupus 
eritematós discoide.3 Per això van utilitzar anti-gamma-
globulina humana marcada amb fluoresceïna i van ob-
servar una banda fluorescent a la unió dermoepidèrmi-
ca que traduïa el dipòsit in vivo de gammaglobulines en 
la pell d’aquests pacients. Posteriorment van observar 
que aquella banda fluorescent apareixia només a la pell 
de malalts amb lupus i no en altres malalties. Ho van 
considerar un marcador altament específic i diagnòstic 
de lupus, i ho van denominar “Lupus Band Test” o “Test 
de la Banda Lúpica”. La seva presència indicava la pre-
sència o no de lupus en el pacient, i quan es tractava 
de pell sana, la positivitat anava molt a favor de que el 
pacient tingués un lupus eritematós sistèmic.4-6

En el camp de les malalties ampul·lars autoimmunes 
els pioners van ser Ernst Beutner i Robert Jordon. L’any 
1964 van demostrar per primera vegada, fent servir la 
tècnica d’immunofluorescència indirecta, que els sè-
rums de pacients amb pèmfig vulgar contenien anticos-
sos enfront d’una substància a la superfície de les cèl-
lules de l’epiteli escamós estratificat. Cap dels sèrums 
d’individus normals, o de pacients amb altres malalties 
cutànies semblava contenir aquesta activitat d’anticos-
sos.7 Els mateixos autors van demostrar després que els 
sèrums de pacients amb penfigoide ampul·lar conteni-
en uns anticossos específics contra la membrana basal, 
just per sota de l’epiteli escamós estratificat.8 Estudis 
posteriors van demostrar els mateixos tipus de dipòsits 

in vivo a la pell dels pacients amb immunofluorescència 
directa.9,10 

Una altra fita important en el camp de les malalties 
ampul·lars va ser el descobriment per Rudi Cormane a 
l’any 1967 de la presència de dipòsits granulars d’IgA a 
la membrana basal de la pell de pacients amb derma-
titis herpetiforme.11 Aquesta troballa segueix vigent en 
els nostres dies i segueix sent el gold standard del diag-
nòstic d’aquesta malaltia.

Finalment mencionar que l’any 1981 Helmut Hintner 
va introduir la tècnica del mapeig de la membrana basal 
per immunofluorescència fent servir la pell de pacients 
amb epidermòlisis ampul·lars hereditàries com a subs-
trat.12 En el moment actual aquesta tècnica ha substitu-
ït pràcticament a la microscòpia electrònica en l’estudi 
inicial d’aquestes malalties genètiques de la pell.13,14 

tipus d’immunofluoresCènCia
La Immunofluorescència és una tècnica de labora-

tori que permet demostrar la presència d’anticossos, 
complement i altres proteïnes en els teixits o líquids de 
l’organisme. En l’estudi de les malalties cutànies es fan 
servir tres tipus de tècniques d’immunofluorescència: 
la Immunofluorescència Directa, la Immunofluorescèn-
cia Indirecta, i el Mapeig de la Membrana Basal per Im-
munofluorescència. 

La tècnica implica sempre la utilització d’anticossos 
marcats amb un fluorocrom. Els fluorocroms són com-
postos que contenen electrons que quan són irradiats 
amb una llum d’una determinada longitud d’ona acon-
segueixen un estat energètic més inestable. Al tornar 
al seu estat fonamental de forma espontània, emeten 
una llum d’una longitud d’ona més llarga. Per poder 
fer-los servir de marcadors han de tenir grups químics 
capaços de formar enllaços covalents amb les proteïnes 
que es volen marcar i han d’emetre una gran fluores-
cència en l’espectre visible. El fluorocrom ideal ha de 
poder-se conjugar de forma senzilla, no alterar l’activi-
tat d’anticòs de la proteïna marcada i produir un con-
jugat fluorescent estable. A la majoria de les tècniques 
d’immunofluorescència que he citat abans es fa servir 
l’isotiocianat de fluoresceïna que produeix un color 
verd poma característic.

A continuació revisaré la tècnica d’immunofluores-
cència directa posant l’accent en les seves aplicacions 
més freqüents en l’estudi de les malalties cutànies. Per 
raons de brevetat no els hi parlaré avui de les dues al-
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tres tècniques que fem servir al nostre laboratori, la 
Immunofluorescència Indirecta, i el Mapeig de la Mem-
brana Basal per Immunofluorescència, perquè per això 
necessitaria un altre xerrada.

immunofluoresCènCia direCta 
La immunofluorescència directa és un procediment 

d’un sol pas en que es demostra la presència d’anticos-
sos o altres proteïnes a les biòpsies de pell o de muco-
ses en diferents condicions dermatològiques.15,16

Les biòpsies s’obtenen mitjançant un punch de 3-4 
mm. Per obtenir un màxim rendiment, és indispensable 
prendre la biòpsia d’un lloc adequat. El lloc ideal de bi-
òpsia varia segons la patologia que es vol estudiar. Per 
les malalties ampul·lars autoimmunes ha de ser de pell 
perilesional perquè la immunofluorescència pot ser ne-
gativa si la biòpsia es pren de la pell lesional perquè els 
autoanticossos es poden destruir per la inflamació. En 
el cas de les vasculitis es convenient agafar una mostra 
d’una lesió purpúrica de menys de 24 hores d’evolució 
perquè els dipòsits poden patir una degradació en les 
lesions més evolucionades. En canvi quan la biòpsia es 
d’una lesió de lupus eritematós o d’un liquen pla el mi-
llor es agafar una mostra d’una lesió activa de varies 
setmanes d’evolució per obtenir els millors resultats. 

Una vegada feta la biòpsia, la mostra es congela im-
mediatament en nitrogen líquid o es col·loca en una 
gasa mullada en sèrum fisiològic per a la posterior con-
gelació al cap de poc temps. En aquells casos en què el 
laboratori d’immunofluorescència no es trobi proper al 
centre on hem visitat al pacient col·locarem la biòpsia 
en un mitjà de transport. El més utilitzat és un mitjà 
de transport que va descriure el dermatopatòleg Beno 
Michel a l’any 1973,17 i que es coneix des d’aleshores 
com a “Mitjà de Michel”. Aquest permet conservar la 
biòpsia a temperatura ambient durant dies i fins i tot 
setmanes o mesos.18 La mostra es pot enviar així per 
correu al laboratori d’immunofluorescència on serà 
congelada i processada. Estudis recents han demostrat 
que si les biòpsies triguen menys de 24 hores en arribar 
al laboratori el transport en sèrum fisiològic isotònic és 
el mètode més adequat perquè té resultats superiors a 
la congelació immediata o al mitjà de Michel.19 Un altre 
punt molt important també es evitar sempre la conta-
minació de la biòpsia amb formalina perquè aquesta 
pot alterar la mostra i fer que la biòpsia es deteriori i 
sigui inadequada per l’estudi d’immunofluorescència.20

Per realitzar la immunofluorescència directa s’obte-
nen talls de 4 a 6 micres de la biòpsia congelada utilit-
zant un criòstat. Després els talls són recoberts amb un 
anticòs marcat amb fluoresceïna dirigit contra alguna de 
les classes d’immunoglobulina o la fracció del comple-
ment que es vulgui detectar en el teixit. Generalment 
s’utilitzen anticossos policlonals dirigits contra IgA, IgG, 
IgM, la fracció C3 del complement i el fibrinogen hu-
mans. Finalment, i després de realitzar diversos rentats 
per eliminar els anticossos conjugats a fluoresceïna 
que no s’hagin unit al teixit, s’examinen les seccions 
utilitzant un microscopi de fluorescència. La llum que 
emet el microscopi és capaç d’activar la fluoresceïna i 
d’aquesta manera es poden observar els dipòsits d’im-
munorreactants amb el color verd poma característic. A 
continuació discutirem les diferents malalties cutànies 
en les que es pot utilitzar aquesta tècnica en la pràctica 
dermatològica diària.

1. Malalties ampul·lars intraepidèrmiques (pèmfigs)

a. Pèmfigs Superficials (foliaci, eritematós, seborreic) 
i Pèmfigs Profunds (vulgar i vegetant)

En aquest grup de pacients s’observen dipòsits d’IgG 
i de C3 a la superfície dels queratinòcits en el 100% dels 
pacients amb una malaltia activa (Figura 1). Aquest pa-
tró és característic però no és específic de cap de les 
malalties d’aquest grup atès que es pot observar en 
qualsevol tipus de pèmfig.21

b. Pèmfig Paraneoplàstic

A més de les troballes que acabem de descriure que 
es poden observar en tots els pèmfigs, en els pacients 
amb pèmfig paraneoplàstic es poden observar també 
dipòsits granulars o lineals d’immunoglobulines o com-
plement al llarg de la membrana basal similars als que 
es veuen en un lupus eritematós.22 Aquesta troballa és 
molt suggestiva però no és totalment específica perquè 
la veiem de vegades també en alguns pacients amb 
pèmfig foliaci o eritematós. 

c. Pèmfig per IgA

En aquesta forma de pèmfig, la immunofluorescèn-
cia directa demostra la presència de dipòsits d’IgA a la 
superfície dels queratinòcits de l’epidermis.23 En la va-
riant clinicopatològica tipus “dermatosi pustulosa sub-
còrnia” els dipòsits s’observen al terç superior de l’epi-
dermis mentre que en altres varietats són més difusos.
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2. Malalties ampul·lars subepidèrmiques 

a. Malalties ampul·lars subepidèrmiques amb dipò-
sits linears d’IgG

Quan s’examina amb immunofluorescència directa 
les biòpsies de pell de pemfigoide ampul·lar, pemfigoi-
de de mucoses, pemfigoide gestacional, epidermòlisi 
ampul·lar adquirida, lupus eritematós ampul·lar, pem-
figoide anti-laminina 332, o pemfigoide anti-laminina-
gamma-1 les troballes són similars. S’observa la presèn-
cia de dipòsits linears d’IgG, de complement, o d’IgG i 
de complement al llarg de la membrana basal que uneix 
l’epidermis i la dermis.21 Cap d’aquestes malalties pot 
ser diagnosticada si no es demostren aquests dipòsits a 
la membrana basal. En el cas del pemfigoide ampul·lar 
es poden veure dipòsits linears d’IgG (Figura 2) en un 
70% dels casos, i de C3 en gairebé el 100%. L’examen 
d’immunofluorescència a l’epidermòlisi ampul·lar ad-
quirida sol posar de manifest la presència de dipòsits 
linears molt intensos d’IgG al llarg de la membrana ba-
sal, mentre que els dipòsits de C3 solen ser dèbils o ab-
sents. Aquest patró és invers al que observem al pemfi-
goide ampul·lar i ens permet sospitar aquesta malaltia, 
però no és un criteri suficient per poder establir un di-
agnòstic.24

En els últims 10 anys s’ha introduït com a novetat 
l’anàlisi del patrons de sinuositat dels dipositis d’IgG 
que s’observen a la membrana basal en l’estudi de la 
immunofluorescència directa per distingir els pemfigoi-
des de l’ epidermòlisi ampul·lar adquirida.25 En aquesta 
anàlisi es fan servir talls més prims i s’examinen les sec-
cions congelades a major augment (de 400 a 600 aug-
ments) per veure el patró dels dipòsits a la membra-
na basal. Aquest patrons tenen una correlació amb les 
troballes de microscòpia immuno-electrònica: en el cas 
del pemfigoide ampul·lar els dipòsits tenen un patró 
en “N” que recorda una cinta de confeti, mentre que a 
l’epidermòlisi ampul·lar adquirida s’observa un patró en 
“U” que recorda una gespa sense tallar. A pesar de ser 
molt específics, aquests patrons no sempre son fàcils 
d’objectivar i en moltes biòpsies no els podem distingir. 

b. Malaltia ampul·lar per IgA linear

Tal com indica el seu nom, la immunofluorescència 
directa de la malaltia ampul·lar per IgA linear demostra 
dipòsits lineals d’IgA al llarg de la membrana basal, amb 
o sense presència de dipòsits de complement. En al-
guns casos ens poden trobar també dipòsits d’IgG però 
son sempre molt més febles que els d’IgA.

c. Dermatitis Herpetiforme

La troballa diagnòstica en els pacients amb una der-
matitis herpetiforme és la presència de dipòsits granu-
lars d’IgA a la punta de les papil·les dèrmiques (Figura 
3). En un petit percentatge dels pacients aquests dipò-
sits poden ser continus al llarg de tota la unió dermo-
epidèrmica. Poden existir també dipòsits granulars de 
C3 o d’altres inmunorreactants però són sempre més 
dèbils i focals. La troballa de dipòsits granulars d’IgA es 
considera patognomònica d’aquesta malaltia atès que 
no s’observa en cap de les altres malalties ampul·lars. 
Quan es vulgui descartar una dermatitis herpetiforme 
en un pacient la localització més adequada per prac-
ticar la biòpsia serà sempre la pell sana perilesional i 
no la pell sana lluny de les lesions com es preconitzava 
fa unes dècades, atès que el 100% dels pacients tenen 
dipòsits en aquesta localització.26 

3. Lupus Eritematós

La presència de dipòsits granulars o homogenis d’im-
munoreactants al llarg de la membrana basal dermoe-
pidèrmica és una característica de totes les formes de 
lupus eritematós.3,27 Tal com he comentat prèviament 
aquesta troballa va rebre el nom de Lupus Band Test 
quan es va descriure al principi de la dècada dels sei-
xanta. Es parlava d’un Lupus Band Test positiu o nega-
tiu en funció de la presència o no d’aquests dipòsits. 
Només es considera positiva aquesta prova quan s’ob-
serven uns dipòsits granulars o homogenis intensos i 
continus. El més freqüent és que es tracti d’IgM (Figura 
4), IgG i C3. La presència d’aquests dipòsits s’observa 
sobretot al lupus eritematós cutani discoide, i al lupus 
eritematós sistèmic, mentre que només s’observaven 
dipòsits a la pell sana no exposada als pacients amb 
lupus eritematós sistèmic. També es poden observar 
dipòsits a la membrana basal al lupus eritematós sub-
agut i a la malaltia mixta del teixit connectiu, encara 
que amb menor freqüència. A pesar del que es pensava 
inicialment, aquest dipòsits no s’han de considerar total-
ment diagnòstics atès que també es poden observar en 
altres inflamacions cutànies, i fins i tot a pell fotoexpo-
sada de persones sanes.28 De totes maneres a la majo-
ria d’aquests casos els dipòsits solen ser febles i focals, 
i per tant la presència d’uns dipòsits intensos pot ser 
molt sospitosa de lupus eritematòs. En ocasions podem 
arribar a observar també en els pacients amb lupus la 
presència de dipositis d’IgG als nuclis dels queratinòcits 
de l’epidermis, el que coneixem amb el nom de ANA in 
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vivo i que tradueix la presència d’anticossos anti-nucle-
ars circulants en el pacient.

4. Vasculitis

Les vasculitis leucocitoclàsiques o de petit vas es po-
den dividir en dos gran grups en funció de les troba-
lles de la immunofluorescència. Hi ha un primer grup 
en el que quasi no es troben dipòsits, són les vasculitis 
pauciimmunes, que es corresponen amb les vasculitis 
per ANCA. Hi ha un segon grup de vasculitis produïdes 
per inmunocomplexes on s’observen dipòsits granulars 
d’immunoglobulines (IgG ó IgM) i C3 a les parets dels 
vasos de la dermis superficial. Aquests troballes es ve-
uen sobretot en les fases inicials de la malaltia, i poden 
no observar-se si es biopsien lesions massa evolucio-
nades.29 Quan es tracta de lesions de més de 24 hores 
d’evolució pot ser que només es trobin dipòsits de C3 
i fibrinogen. Cal tenir en compte, però, que aquestes 
troballes no són totalment específiques de vasculitis 
atès que també es poden observar en altres patologies 
en las que es produeix una alteració de les parets dels 
vasos.

La púrpura de Schönlein-Henoch és una vasculitis sis-
tèmica en què a més de les lesions de púrpura palpable 
apareixen artràlgies, símptomes gastrointestinals i glo-
merulonefritis. La presència de dipòsits granulars d’IgA 
a la parets dels vasos de la dermis superficial es con-
sidera diagnòstica d’aquesta malaltia (Figura 5). Poden 
existir també dipòsits de C3 i de fibrinogen però no d’al-
tres immunoglobulines. Aquestes dades han fet que en 
l’última conferència de consens de Chapel Hill del 2012 
sobre la nomenclatura de les vasculitis es decidís canvi-
ar la denominació de púrpura de Schönlein-Henoch per 
la de “vasculitis per IgA”.30

5. Liquen Pla

En el liquen pla es pot observar la presència de cos-
sos col·loides a la dermis superficial en més del 90% 
dels pacients.31 Aquests es tenyeixen sobretot amb 
IgM, encara que es poden tenyir també amb IgA, IgG, 
C3 i fibrinogen. La seva presència no és específica atès 
que es poden observar en totes les dermatosis amb un 

patró inflamatori liquenoide com el lupus eritematós, 
l’eritema polimorf, la dermatomiositis, o les toxicodèr-
mies liquenoides. De totes maneres en el liquen pla 
solen ser particularment nombrosos i agrupar-se en 
cúmuls a la dermis. També es molt freqüent observar 
la presència de dipòsits linears de fibrinogen al llarg de 
la unió dermoepidèrmica que característicament són 
molt gruixuts i tenen un patró esfilagarsat. Aquest patró 
l’observem sobretot en el liquen pla de mucoses i ens 
és molt útil per diferenciar-ho d’un pèmfig vulgar o d’un 
pemfigoide de mucoses.

proBlemes de la tèCniCa d’immunofluores-
CènCia

Tot i que són poc freqüents, poden observar-se re-
sultats falsament positius o falsament negatius. Els fal-
sos negatius solen produir-se per raons tècniques com 
una presa de mostra inadequada, la contaminació per 
formalina de la biòpsia, fer servir un mitjà de trans-
port inadequat, procedir amb retard en l’enviament de 
la mostra al laboratori, o que el laboratori tingui poca 
experiència i personal poc entrenat. Els falsos positius 
solen produir-se per un processament inadequat de les 
mostres, o bé quan es biopsien altres processos infla-
matoris. En tots els casos l’experiència del laboratori i 
del dermatopatòleg que fa l’examen són claus per fer 
un diagnòstic immunopatològic correcte.

ConClusions
Les tècniques d’immunofluorescència i les seves 

variacions tècniques ens han ajudat a comprendre la 
immunopatologia de diverses malalties cutànies. Es 
tracta d’un grup de tècniques extremadament útil i que 
s’ha mantingut com a gold standar en el diagnòstic de 
processos autoimmunes i genètics tot i que han passat 
més de 50 anys des de la seva introducció en el camp 
de la Dermatologia. De totes maneres, i com totes les 
tècniques en Medicina, el seu paper sempre s’ha de 
complementar amb la clínica, la histopatologia i altres 
tècniques de laboratori.

Moltes gràcies per la seva atenció.

No és or tot el que brilla:  tècniques d’immunofluorescència en l’estudi de les malalties cutànies



120 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866

referènCies
Coons AH, Creech HJ, Jones, R.N., et al. Demonstration of 

pneumococcal antigen in tissues by the use of fluorescent 
antibody. J. lmmunol. 1942; 45: 159-170.

Raskin J. Antigen-antibody reaction site in contact dermatitis. 
Arch. Dermatol. 1961; 83:459-461.

Burnham TK, Neblett TR, Fine O. The application of the fluo-
rescence antibody technique to the investigation of lupus 
erythematosus and various dermatoses. J. lnvest. Derma-
tol. 1963; 41:451-456.

Burnham TK, Fine O. The immunofluorescent band test for 
lupus erythematosus. I. Morphologic variations of the 
band of localized immunoglobulins at the dermal epi-
dermal junction in lupus erythematosus. Arch. Dermatol. 
1969; 99:413-420. 

Burnham TK, Fine O, Nerlett TR. lmmunofluorescent band 
test for lupus erythematosus. II. Employing skin lesions. 
Arch. Dermatol. 1970; 102:42-50.

Burnham TK, Fine O. The immunofluorescent band test for 
lupus erythematosus. III. Employing clinically normal ski. 
Arch. Dermatol. 1971; 103: 24-32.

Beutner EH, Jordon RE. Demonstration of skin antibodies 
in sera of pemphigus vulgaris patients by indirect im-
munofluorescent staining. Proc Soc Exp Biol Med. 1964; 
117:505-10.

Jordon RE, Beutner EH, Witebsky E, Blumental G, Hale WL, 
Lever WF. Basement zone antibodies in bullous pemphi-
goid. JAMA. 1967; 200:751-6.

Cormane RH, Chorzelski T P. “Bound” complement in tile epi-
dermis of patients with pemphigus vulgaris. Dermatologi-
ca. 1967; 134:463-6.

Jordon RE, Triftshauser CT, Schroeter AL. Direct immunoflu-
orescent studies of pemphigus and bullous pemphigoid. 
Arch Dermatol. 1971; 103:486-91.

Cormane RH. Immunofluorescent studies of the skin in lupus 
erythematosus and other diseases. Pathologica Eur 1967; 
2:170–180.

Hintner H, Stingl G, Schuler G, Fritsch P, Stanley J, Katz S, 
Wolff K. Immunofluorescence mapping of antigenic deter-
minants within the dermal-epidermal junction in the mec-
hanobullous diseases. J Invest Dermatol. 1981; 76:113-8.

Yiasemides E, Walton J, Marr P, Villanueva EV, Murrell DF. A 
comparative study between transmission electron micros-
copy and immunofluorescence mapping in the diagno-
sis of epidermolysis bullosa. Am J Dermatopathol. 2006; 
28:387-94.

Fine JD, Eady RA, Bauer EA, Bauer JW, Bruckner-Tuderman 
L, Heagerty A, et al. The classification of inherited epi-
dermolysis bullosa (EB): Report of the Third International 
Consensus Meeting on Diagnosis and Classification of EB. 
J Am Acad Dermatol. 2008; 58:931-50.

Flotte TJ, Margolis RJ, Mihm MC Jr. Skin. A: Colvin RB, Bhan 
AK, McCluskey RT, eds. Diagnostic Immunopathology, se-
gona edició. Raven Press, New York, 1995:123-38.

Ullman S. Immunofluorescence and diseases of the skin. Acta 
Dermatol Venereol (Stockholm) 1988; Suppl 140:1-31.

Michel B, Milner Y, David K. Preservation of tissue-fixed im-
munoglobulins in skin biopsies of patients with lupus eryt-
hematosus and bullous diseases--preliminary report. J In-
vest Dermatol. 1972; 59:449-52.

Vaughan Jones SA, Salas J, McGrath JA, Palmer I, Bhogal GS, 
Black MM. A retrospective analysis of tissue-fixed immu-
noreactants from skin biopsies maintained in Michel’s me-
dium. Dermatology 1994; 189 Suppl 1: 131-2.

Vodegel RM, de Jong MC, Meijer HJ, Weytingh MB, Pas HH, Jonk-
man MF. Enhanced diagnostic immunofluorescence using bi-
opsies transported in saline. BMC Dermatol. 2004; 4:10.

Arbesman J1, Grover R, Helm TN, Beutner EH. Can direct im-
munofluorescence testing still be accurate if performed 
on biopsy specimens after brief inadvertent immersion in 
formalin? J Am Acad Dermatol. 2011; 65:106-11.

Black MM, Bhogal BS, Wilsteed E. Immunopathological 
techniques in the diagnosis of bullous disorders. Acta Der-
matol Venereol (Stockholm) 1989; 69 (Suppl 151):96-105.

Anhalt GJ. Paraneoplastic pemphigus. Adv Dermatol 1997; 
12:77-96.

Wallach D. Intraepidermal IgA pustulosis. J Am Acad Derma-
tol 1992; 27:993-1000.

Smoller BR, Woodley DT. Differences in direct immunofluo-
rescence staining patterns in epidermolysis bullosa acqui-
sita and bullous pemphigoid. J Am Acad Dermatol 1992; 
27: 674-8.

Vodegel RM, Jonkman MF, Pas HH, de Jong MC. U-serrated 
immunodeposition pattern differentiates type VII collagen 
targeting bullous diseases from other subepidermal bu-
llous autoimmune diseases. Br J Dermatol 2004;151:112-8.

Zone JJ, Meyer LJ, Petersen MJ. Deposition of granular IgA 
relative to clinical lesions in dermatitis herpetiformis. Arch 
Dermatol 1996; 132: 912-8.

Tuffanelli DL. Cutaneous immunopathology: recent observa-
tions. J Invest Dermatol 1975; 65:143-153.

Fabré VC, Lear S, Reichlin M, Hodge SJ, Callen JP. Twenty per-
cent of biopsy specimens from sun-exposed skin of normal 
young adults demonstrate positive immunofluorescence. 
Arch Dermatol 1991; 127:1006-1011.

Sais G, Vidaller, Jucglà A, Servitje O, Condom E, Peyrí J. Prognos-
tic factors in leucocytoclastic vasculitis: a clinicopathologic 
study of 160 patients. Arch Dermatol 1998; 134:309-315.

Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, Basu N, Cid MC, Ferrario F, et 
al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Con-
ference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum. 
2013; 65:1-11. 

Josep Manuel Mascaró Galy



121Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866

Figura 1. Dipòsits d’IgG als espais intercel·lulars de l’epidermis en un pacient 
amb pèmfig foliaci (magnitud: 200 augments).

Figura 2. Dipòsits d’IgG al la membrana basal dermoepidèrmica en un pacient 
amb pemfigoide ampul·lar (magnitud: 200 augments).
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Figura 3. Dipòsits granulars d’IgA localitzats a la punta 
de les papil·les dèrmiques en un pacient amb dermati-
tis herpetiforme (magnitud: 200 augments).

Figura 4. Dipòsits d’IgM continus i homogenis al llarg de 
la membrana basal en un pacient amb lupus eritematós 
(magnitud: 200 augments).

Figura 5. Dipòsits granulars d’IgA a la paret dels vasos 
de la dermis superficial en un pacient amb púrpura de 
Schönlein-Henoch (magnitud: 400 augments).
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Tot i que jo em considero abans de tot un cardiòleg 
clínic, durant la meva trajectòria professional les tècni-
ques d’imatge hi han jugat, des del punt de vista de la 
recerca, un paper molt important. Potser perquè, com 
explicaré, des dels meus primers anys de l’especialitat 
com a metge resident he viscut l’esclat de les exploraci-
ons que ens han permès veure el cor d’una forma molt 
clara. D’aquí el títol d’aquesta exposició. Poder veure el 
cor d’una manera incruenta o no invasiva mitjançant els 
ultrasons, els raigs X, els raigs gamma o amb la força 
magnètica d’un gran imant ha estat possible gràcies a 
l’esforç i tenacitat de milers de científics i metges.

Alguns dels primers dibuixos del cor provenen de 
Leonardo da Vinci (Anchiano, 1.452-1.519), gràcies a la 
pràctica de necròpsies clandestines, i d’Andreas Vesa-
lius (Brussel·les, 1.514-1.564) que ja assoleix per prime-
ra vegada una descripció anatòmica detalladíssima del 
cor.

Vaig fer la residència de cardiología (1.972-1.976) 
a la que aleshores encara era la Residencia Francisco 
Franco, però per circumstàncies de la vida, bàsicament 
de la vida política d’aquells temps, vaig tenir la sort de 
completar-la amb unes estades a l’Hospital de Sant Pau 
i a l’Hospital Clínic. En aquells moments, els cardiòlegs 
només disposaven d’una exploració no invasiva com és 
una radiografia de tòrax per veure la silueta cardíaca 
i observar si el cor tenia unes dimensions i una forma 
normal, si estava dilatat i quines de les seves parts po-
dia ser la causa de la dilatació. Per visualitzar les cavi-
tats cardíaques i les grans artèries havíem d’injectar 
contrast en el seu interior en el curs d’un cateterisme. 
Podríem dir que en aquells moments ens trobàvem en 
una etapa de la cardiología en blanc i negre, però ja 
faltava poc perquè la Residencia passés a ser l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, on he realitzat tota la meva 
tasca professional. 

La meva generació de cardiòlegs ha passat de diag-
nosticar escoltant, preguntant, mirant, palpant, percu-
tint, auscultant, interpretant un electrocardiograma i  
observant l’ombra del cor en una radiografia de tòrax,  

 
 
 
 
a veure’l moure’s en temps real en un ecocardiograma, 
a valorar la velocitat de la sang que hi circula amb el 
Doppler, i a reconstruir totes les seves estructures, nor-
mals i patològiques, amb la tomografia computaritzada 
i la ressonància magnètica. 

Quan vaig acabar la carrera de medicina i durant els 
meus primers anys de resident podíem auscultar els 
sorolls del cor gràcies a l’estetoscopi que s’havia anat 
perfeccionant des que l’inventés Laennec (Quimper, 
1.781-1.826). Els sorolls cardíacs els registràvem en 
un fonocardiograma, el pols de l’artèria caròtida en un 
carotidograma, el pols de la vena jugular en un flebo-
grama i el batec de la punta del cor en un apexocardi-
ograma. També registràvem l’activitat elèctrica del cor 
mitjançant l‘electrocardiograma, tècnica que s’havia 
desenvolupat a partir dels treballs de Willem Einthoven 
(Semarang, 1.860-1.927), que va rebre el Premi Nobel 
de Medicina l’any 1.924. Tots aquests registres genera-
ven unes imatges indirectes de l’activitat cardíaca, però 
cap d’elles permetia una autèntica visió anatòmica del 
cor. 

Cal recordar que el 1.929 Werner Forssmann (Berlin, 
1.904-1.979) sorprenia al món mèdic publicant un arti-
cle on explicava l’autoexperimentació que havia realit-
zat en introduir-se una sonda per una vena del braç que 
la va fer arribar al cor. Per demostrar-ho va anar a prac-
ticar-se una radiografia de tòrax que va probar que la 
punta del catèter havia arribat a l’aurícula dreta. Aquest 
experiment el va realizar 17 vegades, fins que les seves 
deteriorades venes no ho van permetre més. Decepci-
onat per la falta de recolçament dels seus col·legues el 
1.950 va abandonar la cardiologia i es va dedicar a la 
urologia. Sis anys més tard però va ser reconegut el seu 
mèrit i va rebre el Premi Nobel de Medicina junt amb 
els Drs. Richards i Cournand, que desenvoluparien anys 
més tard la tècnica del cateterisme cardíac, visualitzant 
les artèries coronàries i propiciant que més endavant 
es poguéssin realitzar les revascularitzacions miocàrdi-
ques quirúrgiques i percutànies. Durant el meu tercer 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

el Cor tÉ Bona imatGe
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any de resident, en el meu hospital es començaven a 
cateteritzar les artèries coronàries.

Passem de l’electricitat i els raigs X als ultrasons. El 
Dr. Inge Edler (Burlöv, 1.911-2.001) va pensar que l’apli-
cació dels ultrasons podria ser útil per registrar les es-
tructures cardíaques i va demanar l’ajuda del doctor en 
física Helmuth Hertz (Berlin, 1.920-1.990), que era fill 
d’un cosí de Heinrich Hertz (Hamburg, 1.857-1.894), el 
científic que va donar nom a la unitat de freqüència. 
Inge Edler i Helmuth Hertz, a mitjans del segle passat, 
van convèncer una empresa d’electrònica mèdica per-
què els hi contruís un prototip d’ecocardiògraf que van 
denominar reflectoscòpic ultrasònic. La seva primera 
comunicació sobre el registre continu del moviment de 
les parets cardíaques va consistir en presentar el que 
ells pensaven que era l’eco de la paret de l’aurícula es-
querra i que, en realitat, corresponia a la vàlvula mitral. 
Aquests estudis inicials realitzats a Alemanya van po-
tenciar el desenvolupament definitiu de l’ecocardiogra-
fia que va liderar el cardiòleg Harvey Feigenbaum, del 
Krannert Institut d’Indiana, el qual va atraure molts jo-
ves cardiòlegs de tot el món i van contribuir a extendre 
els coneixements de la tècnica. Recordo perfectament 
com vaig llegir de dalt a baix el seu primer llibre, que 
en aquell moment es fonamentava únicament en l’ob-
tenció de registres en el denominat mode M, és a dir, 
obtinguts amb un sol feix d’ultrasons.

El 1.975 va arribar l’ecocardiografia en mode M al 
nostre hospital, una tècnica que va permetre visualit-
zar cadascuna de les cavitats cardíaques, les vàlvules, el 
múscul ventricular i el pericardi. Ara bé, completar un 
bon registre ecocardiogràfic en aquella època requeria 
molt temps ja que, amb paciència havíem d’intentar vi-
sualitzar amb un transductor rudimentari, una per una, 
les quatre vàlvules i les altres estructures cardíaques 
col·locant el transductor en diferents localitzacions del 
tòrax del malalt. A més, prèviament havíem d’haver 
registrat el fonocardiograma, el caròtidograma, el fle-
bograma i, en molts casos, l’apexocardiograma. Un bon 
estudi de cada pacient podia portar més d’una hora de 
dedicació. Així i tot en vam poder treure un bon partit 
de la nova tècnica. Vam observar, per exemple, que vuit 
pacients amb pericarditis constrictiva mostraven un sig-
ne ecocardiogràfic no descrit fins aleshores que consistia 
en un moviment molt peculiar de l’envà interventricular 
a l’inici de la diàstole que coincidia amb el soroll pericàr-
dic del fonocardiograma i amb l’ona “y” del pols venós 
jugular. Ens ho van acceptar per ser publicat a Circulation, 
que era i és la revista cardiològica amb un factor d’impac-

te més alt. Era el meu primer article científic i podríem dir 
que estava neixent la meva inclinació per les tècniques 
d’imatge no invasives.

De totes maneres, l’ecocardiografia en mode M no 
permetia visualitzar l’anatomia real del cor i això, a més 
del temps que consumia, era una limitació important. 
L’any 1.979 ens va arribar el primer ecocardiògraf bidi-
mensional. Havíem passat d’interpretar uns gràfics que 
contenien unes ratlles que es movien i que corresponi-
en a les diferents estructures cardíaques a veure com es 
movia el cor en dues dimensions i estudiar les diferents 
patologies que podien afectar les vàlvules, el miocardi, 
l’endocardi, el pericardi, detectar trombus, tumors in-
tracavitaris i vegetacions valvulars en les endocarditis i 
malformacions congènites. 

Des d’aleshores, la tècnica ha evolucionat tant que ja 
existeixen, des de fa uns anys, els ecògrafs tridimensi-
onals i els de butxaca. A més, la incorporació de petits 
transductors als fibroscopis permet registrar imatges 
del cor des de l’esòfag (ecocardiografia transesofàgica) i 
amb l’emplaçament de minúsculs transductors a la punta 
dels catéters es pot veure el cor (ecocardiografia intraca-
vitària) i els vasos sanguinis des del seu interior (ecocar-
diografia intravascular). 

L’efecte Doppler va ser descobert l’any 1.842 per 
Christian Doppler(Salzburg, 1903-1853). Aquest inves-
tigador va demostrar que la freqüència del so reflexat 
en un objecte es modifica si aquest objecte està en 
moviment. L’efecte Doppler pot ser produït no només 
per les ones sonores sinó també per les de la llum i les 
dels ultrasons. Mitjançant el canvi o desplaçament de 
la freqüència de les ones en rebotar sobre un objec-
te en moviment es pot estimar la direcció i la velocitat 
d’aquest. Les primeres publicacions sobre la utilització 
del Doppler en medicina daten de l’any 1.942. El movi-
ment de les cèlules sanguínies produeixen una desvia-
ció Doppler dels ultrasons emesos per un transductor 
i, a través del canvi de freqüència d’aquests en rebo-
tar amb els hematies, els glòbuls blancs i les plaquetes 
de la sang, podem estimar la velocitat d’aquesta en un 
punt determinat. Una vegada coneguda la velocitat de 
la sang es pot aplicar una fòrmula modificada de Daniel 
Bernouilli (Groningen, 1.700-1.782) per tal d’estimar el 
gradient de pressió que hi ha a través de l’orifici per on 
passa. Aquest gradient de pressió és molt important per 
conèixer la severitat de les estenosis valvulars i prendre 
una decisió terapèutica determinada.

Jaume Candell i Riera
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A finals dels anys setanta i principis dels vuitanta del 
segle passat, la doctora Liv Hatle havia començat a es-
tudiar la velocitat del flux sanguini a través de les vàlvu-
les cardíaques. Al nostre hospital els cardiòlegs pressio-
nàvem a la direcció de l’hospital sobre la necessitat de 
comprar un equip d’ecocardiografia bidimensional amb 
el Doppler incorporat i ho vam aconseguir l’any 1.981. 
L’ecocardiografia-Doppler va representar un avenç ex-
traordinari en el diagnòstic de les malalties valvulars. 
Amb el Doppler podíem mesurar la velocitat de la sang, 
i estudiar els fluxos laminars i turbulents, represen-
tant-los en colors i en tres dimensions. 

El següent pas va ser la utilització dels isòtops. El des-
cobriment de la radioactivitat, és a dir de l’emissió de 
radiacions gamma a partir de nuclis inestables, el de-
vem a Antoine Henri Becquerel (París, 1852-1908) que 
va ser Premi Nobel de Física juntament amb Pierre i Ma-
rie Curie. Marie Curie (Varsòvia, 1867-1934) també va 
ser Premi Nobel de Química vuit anys més tard. Va ser 
després del descubriment de la radioactivitat artificial 
pel matrimoni Joliot-Curie, de la fabricació del primer 
ciclotró i del desenvolupament d’una gammacàmera el 
1.957 per part de Hal Oscar Angerque començarien a 
utilizar-se els radionúclids en la medicina assistencial.

El 1.977, les exploracions isotòpiques d’imatge en 
medicina eren las gammagrafies planars de tiroides, 
pulmó, ossos i fetge. En aquella època, vaig tenir l’opor-
tunitat de llegir els primers treballs sobre l’obtenció 
d’imatges gammagràfiques de l’infart agut de miocardi 
amb fosfats marcats amb tecneci radioactiu (Tecneci-
99m) i, poc després, ho posàvem en pràctica al nostre 
hospital obtenint a primera gammagrafia cardíaca d’un 
pacient que havia patit un infart agut de miocardi. 

La primera gammagrafia planar de perfusió miocàrdi-
ca amb tal·li radioactiu (Tal·li-201) després de practicar 
una prova d’estrés la vam realizar l’any 1.980. Teníem 
a les nostres mans l’única exploració que permetia, en 
aquells moments, veure els defectes en l’aportació de 
la sang al múscul cardíac degut a una disminució del 
flux coronari. 

Dos anys més tard realitzàvem la primera ventricu-
lografia isotòpica amb la qual erem capaços de veure, 
mitjançant el marcatge dels hematíes amb tecneci-
99m, la contractilitat dels ventricles i la seva sincronia 
mitjançant les imatges paramètriques de Fourier, imat-
ges que ens permetien valorar l’amplitud del moviment 
dels ventricles i la seva sincronia. En aquest punt, és 

obligat mencionar un científic que ha jugat un paper 
molt important en molts camps de les ciències i també 
de la medicina; es tracta de Jean Baptiste Joseph Fou-
rier (Auxerre, 1768-1830). Fourier, a més de seguir la 
carrera religiosa i política, va ser un matemàtic, físic i 
egiptòleg francès, conegut pels seus treballs sobre la 
descomposició de funcions periòdiques en sèries trigo-
nomètriques convergents que, avui en dia, tenen mol-
tíssimes aplicacions en diferents camps de la ciència i, 
en concret, també de la cardiologia. Per exemple, amb 
la introducció de la transformada de Fourier també és 
possible representar gràficament el senyal Doppler.

L’experiència acumulada ens va permetre organitzar 
el nostre primer Curs de Cardiologia Nuclear Clínica 
l’any 1.984, que s’ha seguit programant anualment fins 
l’actualitat. L’obtenció d’imatges isotòpiques tomogrà-
fiques també va arribar l’any 1.990. Això va representar 
un avenç important ja que es millorava molt significa-
tivament la seva resolució espacial i, en conseqüència, 
reduíem el nombre d’estudis falsos positius i falsos ne-
gatius. La tomogammagrafia de perfusió miocárdica es 
denomina SPECT (Single Photon Emission Computed 
Tomography) i gated-SPECT quan la seva adquisició es 
sincronitza amb l’electrocardiograma. La gated-SPECT 
permet valorar la perfusió miocàrdica i la funció ven-
tricular en una sola exploració. Amb els programes in-
formàtics que van desenvolupar els nostres col·legues 
de la Universitat d’Emory a Atlanta, vam començar a 
fusionar imatges de perfusió de gated-SPECT amb imat-
ges anatòmiques de les coronàries obtingudes amb un 
cateterisme.

Amb l’arribada de la tomografia per emissió de po-
sitrons (PET: Positron Emission Tomography) teníem la 
possibilitat de valorar el metabolisme del múscul cardí-
ac i, per tant, el diagnòstic de viabilitat miocàrdica en 
malalts amb miocardiopatia isquèmica mitjançant la in-
jecció de fluor-desoxiglucosa radioactiva (Fluor-18) i les 
complicacions inflamatòries de malalts amb endocar-
ditis infecciosa, sobretot en aquells portadors de prò-
tesi i marcapassos on l’ecocardiograma té importants 
limitacions. Havíem passat de les imatges anatòmiques 
i funcionals a les imatges moleculars.

La tomografía computaritzada o escàner també ha 
experimentat una evolució tan extraordinària durant 
els últims anys que en l’actualitat és una tècnica que, 
sincronitzada a l’electrocardiograma del pacient, per-
met obtenir imatges de l’arbre coronari amb una gran 
resolució. El primer escàner de cos sencer es va obtenir 

El cor té bona imatge



126 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 3, Juliol-Setembre 2017 - ISSN: 1133-32866

l’any 1.974. La tomografía computaritzada es basa en 
el treball desenvolupat pel matemàtic austríac Johann 
Radon (Decín, 1.887-1.956) que el 1.917 va demostrar 
que era possible reconstruir una imatge a partir de múl-
tiples projeccions obtingudes des de diferents angles. 
Amb la col·laboració de nou amb els nostres col·legues 
de Boston logràvem fusionar les imatges de les coronà-
ries obtingudes amb l’escàner amb les imatges de per-
fusió de l’SPECT aconseguint així en una sola exploració 
la integració de l’anatomia i la fisiologia de la circulació 
coronària.

Més recentment hem passat a disposar de la Resso-
nància Magnètica aplicada a la Cardiologia. És una ex-
ploració més de les considerades no invasives, en cons-
tant desenvolupament. Té un gran poder de resolució 
en l’espai que ens permet, entre altres coses, delimitar 
amb gran precisió l’extensió de les cicatrius produïdes 
per un infart en el múscul cardíac. Es basa en la recep-
ció de les ones de radiofreqüència que genera el des-
plaçament dels àtoms de nitrògen del cos humà per 
l’efecte d’un camp magnètic produït per un gran imant. 
Des de l’any 1.924 diferents investigadors van anar tre-
ballant en l’estudi de les propietats magnètiques dels 
nuclis i l’evolució de la tecnologia magnètica va perme-
tre la primera aplicació de la ressonància magnètica en 
medicina l’any 1.973, concretament en la detecció de 
tumors en humans, malgrat que en aquells moments 
les imatges no eren del tot satisfactòries. 

Actualment la ressonància magnètica ha assolit un 
nivell d’alta resolució que possibilita, mitjançant la 
sincronització amb l’electrocardiograma, l’obtenció 
d’imatges bidimensionals i tridimensionals similars a la 
de la tomografia computaritzada i, amb l’administració 
de gadolini, permet delimitar amb una extraordinària 
precissió l’extensió de la necrosi, de la fibrosi i de la in-
flamació del múscul cardíac. En els pacients que han 
patit un infart de miocardi i tenen taquicàrdies ventri-
culars es poden obtenir uns mapes de la cicatriu amb 
la ressonància magnètica que es poden contrastar amb 
els mapes de substrat obtinguts per robòtica a les Uni-
tats d’arrítmies. Això els hi és molt útil als electrofisiò-
legs per poder esbrinar per on passen els curtcircuits 
que han d’ablacionar mitjançant radiofreqüència. 

Durant els últims anys, la ressonància magnètica s’ha 
anat incorporant a la nostra bateria d’exploracions car-
diològiques amb resultats cada vegada més brillants i 
en el moment actual és una de les exploracions cardio-
lògiques no invasives amb més futur, sobretot si se’n va 
abaratint el preu.

Avui en dia tenim tantes eines, tantes imatges, pel 
diagnòstic en Cardiologia que això pot representar un 
problema ja que hi pot haver la temptació d’abusar-ne. 
No totes responen a les preguntes que ens fem davant 
d’un determinat pacient, i algunes d’elles no les podem 
indicar gratuïtament perquè comporten irradiació pel 
malalt i a més són cares. El cardiòleg ha de ser conscient 
de tots aquests factors abans d’indicar-les. El disposar 
de tantes eines diagnòstiques a vegades causa proble-
mes ja que s’ha de decidir quina és la més apropiada, 
menys nociva i més económica per cada pacient. Per 
més que gastem en exploracions no sempre en treurem 
més partit de cara al diagnòstic. Davant de cada malalt 
sempre és necessari plantejar-se què busquem i quina 
és la tècnica de la qual en treurem més benefici. Cadas-
cuna d’aquestes exploracions tenen els seus aventatges 
i inconvenients i, com ja hem comentat, poden produir 
resultats falsament positius (en absència d’enfermetat) 
i falsament negatius (en presència d’enfermetat). Això 
vol dir que, independentment de la variabilitat intra i 
interobservador de cadascuna de les tècniques no in-
vasives, l’eficàcia diagnòstica no és mai del 100%. Tam-
poc ho és la coronariografia invasiva pel diagnòstic de 
la cardiopatía isquèmica tot i que en molts estudis és 
considerada com el patró or. 

D’altra banda, les imatges anatòmiques, funcionals, 
paramètriques, híbrides i moleculars no sempre ens 
poden donar el diagnòstic. Per exemple, hi ha entitats 
com les síndromes de Bayés i de Brugada que no podrí-
em diagnosticar amb cap de les sofisticades tècniques 
d’imatge que he comentat i sí, en canvi, amb la simple 
pràctica d’un electrocardiograma. Avui en dia, un elec-
trocardiograma practicat precoçment en els pacients 
amb dolor toràcic és l’exploració que salva més vides 
en cardiologia, ja que permet una activació ràpida del 
codi infart i una revascularització percutània urgent del 
pacient. 

Jaume Candell i Riera
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Joan MONÉS i XIOL

Història
El fet de que l’objecció de consciència sigui una ad-

quisició recent a la legislació, fa pensar que és un con-
cepte modern, però hi han exemples antics, fantàstics 
i heroics d’objecció de consciència. A la Grècia clàssi-
ca, Sòcrates va ser un precursor en posar per damunt 
de les lleis, les seves conviccions. També en l’època de 
l’imperi romà, els primers cristians van ser exemple de 
fidelitat a la consciència, tot i posar en risc la vida. A 
l’edat mitjana Thomas More desobeí al rei Enric VIII 
d’Anglaterra al negar-se a signar com a primer ministre, 
la separació matrimonial que se l’hi demanava per anar 
en contra de la seva consciència i que va conduir a que 
el Rei s’autonomenés cap de la nova església separada. 

Històricament les societats organitzades, civils o re-
ligioses, han lluitat contra els objectors de consciència, 
perquè són incòmodes i posen en perill el funciona-
ment del sistema. Sòcrates el van condemnar a morir 
bevent cicuta, alguns dels primers cristians van morir 
com a màrtirs i Thomas More va ser decapitat.

Amb els transcendentals canvis sociopolítics de la 
Revolució francesa, costa creure que no és fes res im-
portant en els drets inherents a la persona, fins la De-
claració Universal dels Drets Humans (1.948) amb el 
reconeixement del dret a la llibertat de consciència (ar-
ticle 18). Aquest influent document va ser l’estímul pel 
que els països incorporessin l’objecció de consciència a 
les lleis fonamentals. L’Estat espanyol va ser dels més 
tardans, iniciant el canvi amb els objectors al servei mi-
litar (reconeixement de l’objecció de consciència per la 
prestació social substitutòria), i uns anys després en la 
Llei de l’avortament i no hi han més exemples.

Definicions

La consciència en general és la capacitat d’ado-
nar-nos d’alguna cosa. La consciència moral és la ca-
pacitat d’adornar-nos dels principis pels que es pot dis-
tingir el que és correcte del que és incorrecte; és una 
espècie de veu o tribunal interior, que jutja les conduc-
tes i les aprova o desaprova. 

L’objecció de consciència consisteix en l’oposició, 
manifestada de forma clara, d’una persona a un impe-
ratiu legal o a una autoritat, basada en els propis prin-
cipis morals. Per tant, el dret a l’objecció de consciència 
es fonamenta en el respecte a la dignitat de la persona, 
que és inseparable del respecte a la consciència de ca-
dascú i a la concepció de la vida que aquesta conscièn-
cia manifesta.

L’objecció de consciència mèdica és la negativa del 
metge a realitzar, per motivacions ètiques i/o religio-
ses, determinades actuacions ordenades o tolerades 
per l’autoritat. L’objecció de consciència és una acció 
de dignitat ètica, quan les raons del metge són serio-
ses, sinceres, constants, reiterades i relacionades amb 
conviccions fonamentals i profundes de la seva cons-
ciència. Per tant, han de ser rebutjades com objecció, 
tant els desacords tècnics com raons de conveniència. 
L’exercici de l’objecció de consciència ha de ser una ex-
cepció individual i no un fet habitual a les normes. S’ha 
d’acceptar aquest dret de la minoria per tal d’afavorir la 
convivència i evitar mals individuals, però s’ha de tenir 
cura en no utilitzar-la en va.

fonaments leGals
L’objecció de consciència és en l’ordenament jurídic, 

l’expressió del dret fonamental a la llibertat ideològica, 
que estableix l’article 16.2 de la Constitució Espanyola 
(CE). Aquesta llibertat ideològica inclou àmbits diver-
sos, entre els quals hi ha la llibertat de consciència i re-

Ingrés d’Acadèmics corresponents

És leGítima l’oBjeCCió de ConsCiènCia dels metGes en la  
sanitat penitenCiària?
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ligiosa. Tècnicament, s’ha de donar contingut pràctic a 
aquest dret fonamental, ja que perquè un dret sigui efi-
caç no n’hi ha prou que es reconegui, sinó que l’ordena-
ment ha d’establir els camins perquè pugui ser exercit; 
per això, no és suficient declarar que un dret existeix, 
sinó que s’ha de garantir que és pot exercir. 

La promulgació de la Llei Orgànica 2/2.010, de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
la gestació, en el article 19.2, reconeix el dret a exer-
cir l’objecció de consciència dels professionals sanitaris 
directament implicats en la realització de l’avortament. 
Aquesta és la primera iniciativa a la legislació espanyola 
per regular l’objecció de consciència dels professionals 
sanitaris. 

En general, qui objecta en relació amb una actuació 
mèdica no ho fa per no acatar l’ordenament jurídic, 
com en la “desobediència civil”. que és una insubmissió 
social i política a una determinada norma, cercant d’ad-
hesions i dirigida a pressionar per tal que s’adopti una 
legislació contrària a la norma que s’impugna, sinó que 
l’objector sanitari es veu abocat a desobeir determina-
des lleis per ser discordants amb la seva consciència. 
L’objecció de consciència no suposa resistència enfront 
de l’Estat i, en exercir-la, l’objector no reclama un canvi 
normatiu sinó ser dispensat de la seva aplicació 

En un Estat de Dret, els ciutadans han de complir la 
Llei i d’això es deriven deures jurídics que han de res-
pectar en el desenvolupament de les seves activitats 
professionals. En un estat democràtic conviuen perso-
nes de diferents ideologies i creences i totes tenen dret 
a que les seves conviccions siguin respectades. Però 
alhora la CE proclama el principi d’igualtat, en el que 
tots els ciutadans tinguin dret a un tracte igualitari i, per 
tant a rebre les prestacions legalment establertes. És en 
aquest context en que és suscita l’objecció de consci-
ència com un conflicte entre el compliment d’un deure 
jurídic i un deure moral en l’exercici de la llibertat ideo-
lògica i de creences de la persona obligada per aquest 
deure.

L’objecció de consciència derivada de la llibertat ide-
ològica, és un dret individual inalienable però que no 
pot ser exercit per institucions públiques, hospitals, 
centres de salut, etc. Potser sí en institucions privades 
argumentant un ideari propi. El que planteja més con-
flicte és si aquest dret és acceptable en institucions de 
titularitat privada, però amb contractes de concert pú-
blic, de manera que puguin manifestar-se contràries a 
assumir determinades pràctiques, incloses en la cartera 

de serveis, que van contra del seu ideari institucional. 
Si s’acceptés aquesta possibilitat, seria responsabilitat 
de l’Administració arbitrar l’exercici d’aquesta opció ins-
titucional, sense desatendre el dret dels ciutadans a un 
accés equitatiu a les prestacions.

Per exercir el dret a l’objecció de consciència, es re-
quereixen uns requisits que contempla la Llei 2/2.010 
en la que estableix que per exemple admetre l’objec-
ció de consciència en la interrupció de la gestació (ar-
ticle 19.2), només inclou els professionals individuals 
directament implicats, comunicada prèviament i per 
escrit, i sense que es deixi de “dispensar tractament i 
atenció mèdica abans i després”. L’objecció de consci-
ència mèdica no pot impossibilitar la prestació a què la 
ciutadania té dret. 

fonaments ètiCs i de deontoloGia
L’objecció de consciència ha de ser coherent amb les 

conviccions profundes de la persona que l’exerceix. No 
pot canviar segons el lloc i les circumstàncies de l’exer-
cici professional. És personal com ho és la consciència 
i s’exerceix a títol individual. El Comitè de Bioètica de 
Catalunya en un informe sobre aquest tema, s’identifica 
amb els requisits que garanteixen l’accés a la prestació, 
i hi fa les consideracions següents: 

L’objecció de consciència és personal. 

Els col·lectius, siguin institucions o no, no poden fer 
“objecció de consciència” ni obligar els seus professio-
nals a l’objecció o a la no objecció.

De la mateixa manera, l’exercici de l’objecció dels far-
macèutics no pot anar en detriment del servei que han 
de donar als ciutadans, ja que les oficines de farmàcia, 
en tant que “establiments sanitaris privats d’interès 
públic subjectes a la planificació sanitària”, han de esta-
blir els mecanismes que escaigui a fi d’assegurar l’admi-
nistració dels medicaments i productes sanitaris a què 
els usuaris tenen dret. 

L’objecció de consciència en el cas de la salut, ha de 
ser específica i no pot ser genèrica, és a dir que sigui 
per a una intervenció concreta i previsible i ha de ser 
comunicable i comunicada per assegurar la continuïtat 
de l’assistència. Però s’ha de preservar la confidenciali-
tat dels motius al·legats per l’objector que pertanyen a 
l’àmbit privat. A més, s’ha d’exercir amb responsabilitat, 
és a dir tenir cura en tot moment de la persona atesa, 
amb l’excepció de l’acte que és motiu de l’objecció.

Joan Monés I Xiol
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El Codi de Deontologia de Catalunya any 2.005 reflec-
teix l’objecció de consciència, en:

Norma 6: “Cap metge no podrà ésser ni discriminat 
ni rebutjat quan, per fidelitat a la seva consciència, es 
negui a emprar o empri una determinada terapèutica o 
mitjà diagnòstic. Caldrà, però, que el metge, en tots el 
casos, ho hagi advertit abans personalment al pacient 
o, quan es tracti d’un incapacitat o un menor, a la per-
sona directament responsable d’aquest”. 

Norma 62: “El metge té el dret a negar-se a aconse-
llar alguns dels mètodes de regulació de la reproduc-
ció i assistència a aquesta, a practicar l’esterilització o 
a interrompre un embaràs, però mai no podrà ni que 
sigui al·legant raons de consciència defugir l’objectiva i 
completa informació sobre la possibilitat de fer-ho, res-
pectant la llibertat de les persones de cercar el consell 
d’altres metges...”.

El Código de Deontología Médica de 2.011 (CDM), de 
l’Organización Médica Colegial (OMC) dedica a l’objec-
ció de consciència el capítol VI (articles 32.2 i 32.3) i 
reproducció humana el capítol XII (article 55.2).

Artículo 32.2. “El reconocimiento de la objeción de 
conciencia del médico es un presupuesto imprescindi-
ble para garantizar la libertad e independencia de su 
ejercicio profesional. No es admisible una objeción de 
conciencia colectiva o institucional”.

Artículo 34.3 del CDM. “Aunque se abstenga de prac-
ticar el acto objetado, el médico objetor está obligado, 
en caso de urgencia, a atender a esa persona, aunque 
dicha atención estuviera relacionada con la acción ob-
jetada”.

Artículo 55.2. “El médico, que legítimamente opte 
por la objeción de conciencia, a la que tiene derecho, no 
queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos 
que el Estado le otorga en esta materia ni de resolver, 
por sí mismo o mediante la ayuda de otro médico, los 
problemas médicos que el aborto… pudiesen plantear”. 

Els professionals, i d’una manera especial en l’àmbit 
de la salut, invoquen a vegades l’objecció de consci-
ència, per alguns supòsits que no corresponen a una 
veritable objecció. L’objecció per motius professionals, 
laborals, de gestió i d’organització no té un fonament 
religiós o ideològic i no s’hauria d’invocar a la conscièn-
cia per oposar-s’hi. 

Es pot analitzar algun exemple de l’ús inadequat de 
l’objecció de consciència (pseudoobjecció). El metge 

que de forma prudent i raonada, rebutja fer una inter-
venció perquè considera que les limitacions imposades 
pel pacient, (rebuig de la transfusió de sang), represen-
ten un risc inassumible. El balanç entre riscs i beneficis 
és part del procés de presa de decisió del metge i el 
rebuig de la transfusió és un element més a conside-
rar en l’estimació del risc. Es pot al·legar a la prudència 
professional, a la no maleficència, però no a l’objecció 
de consciència.

peCuliaritats de l’oBjeCCió de ConsCiènCia en 
l’àmBit penitenCiari

El Tribunal Constitucional (TC) declara que “l’objec-
ció de consciència forma part del contingut del dret 
fonamental a la llibertat ideològica i religiosa recone-
guda en el article. 16.1 de la CE”. Per tant, l’objecció de 
consciència no pot ser tractada com delicte, sinó com 
un conflicte entre el dret del ciutadà i el deure jurídic 
que es refusa i que cal resoldre’l en seu jurídica amb 
una ponderació de béns i valors. Res més ni res menys. 
“L’objecció és, un dret fonamental però no absolut ni 
incondicional sinó limitat i amb possibilitats de no ser 
observat després d’un judici de ponderació entre valors 
en conflicte”. Poc s’ha reflexionat sobre les peculiaritats 
de l’objecció de consciència en presons. 

1. Cóm s’ha contemplar l’objecció de consciència en els 
interns d’institucions penitenciaries amb limitacions 
en l’exercici dels drets sobre l’autonomia personal i 
moral, en que es basa la possibilitat d’objectar? 

La sentencia del TC de 27/VI/1.990, (vaga de fam de 
presos del GRAPO), va dictaminar una discutible doctri-
na, en base a que hi ha “una relació d’especial subjec-
ció” entre l’intern i l’administració que és garant de la 
seva vida, integritat i salut. L’article 3.4 de la Llei Orgàni-
ca General Penitenciària (LOGP), indica que l’autonomia 
de l’intern, té límit de “l’ordre públic” i no pot sotmetre 
a l’administració penitenciària a un xantatge, pel que el 
TC accepta la imposició d’un tractament mèdic contra la 
voluntat del reclús, el que és inadmissible en un ciutadà 
lliure. El reglament penitenciari, en l’article 210.1, indi-
ca que el tractament mèdic es farà amb el consentiment 
informat de l’intern, amb l’excepció de perill imminent 
per la vida, en que s’imposarà el tractament necessari, 
fins i tot en contra de la voluntat del pacient reclús. 

Malgrat la sentència del TC, hi ha postures d’institu-
cions i de juristes que accepten l’autonomia de l’intern 
en relació a la salut, com la Declaració de Tokio (1.975) 
sobre normes pels metges amb relació als maltracta-

És legítima l’objecció de consciència dels metges en la sanitat penitenciària?
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ments a persones empresonades. El punt 5 diu: “En el 
cas d’un presoner que rebutgi aliments i a qui els met-
ges considerin capaç de comprendre racionalment les 
conseqüències del rebuig voluntari de l’alimentació, no 
haurà de ser alimentat artificialment. La decisió sobre 
la capacitat racional del presoner ha de ser confirmada 
al menys por un altre metge sense relació amb el cas. 
El metge haurà d’explicar al presoner les conseqüències 
del seu rebuig a alimentar-se”.

En aquesta línia es manifesta la Llei 41/2.002 d’Au-
tonomia del Pacient, article 8.1, que estableix sense 
excepcions l’obligatorietat del consentiment lliure i vo-
luntari per a qualsevol actuació mèdica. Por tant, els 
presos són titulars de tots els drets contemplats en la 
Llei incloent el dret a no permetre actuacions mèdiques 
que els afectin, sempre que l’intern sigui competent, fet 
que ha d’acreditar-se amb cura i no sempre és fàcil en 
l’àmbit penitenciari. 

La flagrant contradicció entre la consciència i la ju-
risprudència fa que el metge es trobi en un problema 
moral, quan davant d’un requeriment de l’autoritat pe-
nitenciària que l’obliga a actuar coactivament imposant 
al reclús, el tractament mèdic indicat per mantenir la 
seva vida, però contra la seva voluntat.

2. En una institució penitenciària els metges poden 
exercí el dret a l’objecció de consciència davant exi-
gències de la Llei o del reglament penitenciari? Pot 
el metge negar-se a complir una ordre de la Justícia 
(l’alimentació forçosa en vaga de fam) al·legant el 
dret a l’objecció de consciència? 

En la relació metge - pacient, la legislació espanyola 
(Ley General de Sanidad 1.986, Reglamento Penitenci-
ario 1.996 y Ley de Autonomía de los Pacientes 2.002) 
estableixen sense excepcions l’obligatorietat del con-
sentiment informat dels pacients, es a dir, l’empresona-
ment no és motiu de canvi per actuacions mèdiques en 
els reclusos. Des d’una perspectiva ètica, deontològica i 
legal, s’han de respectar les decisions en quan a la salut 
de tota persona competent, per tant no es pot anar en 
contra de la voluntat expressada pel pacient - intern. És 
a dir, tota persona té dret a prendre decisions que fins 
i tot puguin ser irracionals, tot i que raonades, per més 
que la majoria no comparteixi el raonament. 

Els Codis de Deontologia salvaguarden l’autonomia 
de decisió del reclús, el que justifica sobradament la 
invocació del dret a l’objecció per part del personal sa-
nitari penitenciari a negar-se la imposició per la força 
d’un tractament, no volgut per l’intern, però alhora, 

estableixen l’obligació del metge a no abandonar el 
pacient i mantenir-lo permanentment informat sobre 
les importants conseqüències de la falta d’alimentació. 
En la situació extrema de negar-se un intern a alimen-
tar-se, es obvi que passat un cert temps d’inanició ar-
ribarà un moment crític per la vida del pacient en vaga 
de fam. Legalment ha de ser el metge qui decideixi que 
el pacient està en “... grave y cierto peligro de muerte o 
de entrar en una situación irreversible” i procedir amb 
l’ordre judicial d’alimentar al vaguista contra la seva vo-
luntat. És en aquest punt on apareix el problema del 
metge que està “obligat” a una doble fidelitat: a) al seu 
pacient i b) a la institució en la que treballa.

3. Conserven íntegres els seus drets els interns d’ins-
titucions penitenciàries per decidir en virtut de 
l’exercici de la llibertat ideològica i de consciència i 
els professionals sanitaris en l’exercici de les seves 
tasques assistencials? 

El metge de presons té obligacions ineludibles vers el 
seu pacient (codis de Deontologia i Lleis), però alhora 
té una dependència com a funcionari de l’administra-
ció penitenciària (contracte de serveis), i que té al seu 
càrrec la salut dels interns i per tant l’Estat és el garant 
de mantenir-la. Per això, a vegades es redacten ordes 
judicials (la més coneguda i mediàtica és l’alimenta-
ció forçada en la vaga de fam, però no és l’única) que 
obliguen al metge a realitzar una acció terapèutica con-
tra la voluntat de l’intern i contra el Codi de Deontolo-
gia i la seva consciència. Com a conseqüència tant el 
pres com el metge de presons, tenen limitacions en el 
seus drets. A més, l’experiència dels metges de presons 
indica que l’Administració Penitenciària demana amb 
certa freqüència als seus empleats mèdics actuacions i 
informes que tenen poc a veure amb l’assistència sani-
tària i que els situa en veritables dilemes morals, dema-
nant coactivament informes de salut dels interns i que 
fa que el secret mèdic en el si de les presons, sigui en la 
pràctica una entelèquia. 

Com a conclusions resumides finals es pot indicar 
que:

En l’àmbit penitenciari, tant els interns com els sani-
taris tenen el dret a la llibertat ideològica que sustenta 
el dret fonamental de l’objecció de consciència.

Ara bé, aquest dret està limitat pel denominat “orden 
público”, que quan està avalat per un jutge, el col·lectiu 
mèdic no té desgraciadament més remei que acatar.

Joan Monés I Xiol
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ESPUÑA i PONS, Montserrat *; ROS i CERRO, Cristina**

InContInènCIa D’orIna: tIPus, PrEVaLEnça, 
faCtors de risC i estratèGies de prevenCió

Es defineix Incontinència urinària (IU) com a qualse-
vol pèrdua involuntària d’orina. Quan aquesta pèrdua 
involuntària apareix al fer esforços (tossir, riure, cór-
rer...), es coneix com a IU d’esforç (IUE). La urgència 
miccional és la sensació de ganes imperioses d’orinar. 
Quan s’afegeixen pèrdues d’orina a aquesta sensació 
d’orinar, es coneix com a IU d’urgència (IUU). El síndro-
me de bufeta hiperactiva inclou la urgència miccional i 
la freqüència miccional augmentada, amb o sense IUU 
associada. 

Prevalença de la IU i factors de risc

La IU és una disfunció molt prevalent en dones, afec-
tant entre el 16% i el 68.8% de les dones adultes1. A 
l’àmbit espanyol, s’estima una prevalença d’IU en dones 
menors de 65 anys entre un 7% i un 40%2,3. Finalment, 
a Catalunya, l’enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 
va publicar al 2006 un prevalença global d’IU en dones 
del 12%4. D’acord amb altres estudis, la prevalença aug-
mentava amb l’edat: va ser del 12% entre les dones de 
45-64 anys, però va arribar fins a un 26.6% entre les do-
nes de 65-74 anys, i al 41.8% entre les dones de més de 
75 anys. La meitat de les dones enquestades va explicar 
símptomes d’IU moderats, greus o molt greus. 

Tot i l’impacte negatiu que l’IU pot tenir sobre la 
qualitat de vida de les pacients, s’estima que només un 
quart de les pacients comenta aquesta simptomatolo-
gia amb els metges. Per altre banda, molts professionals 
de la salut, no pregunten als pacients si tenen proble-
mes amb el control de la continència d’orina. Per tant, 
sovint, la IU i la resta d’alteracions uroginecològiques 
són problemes de salut infradiagnosticats5. Un estudi  
 

 
 
 
 
 
 
 
prospectiu realitzat sobre dones que consultaven per  
qualsevol motiu a 8 centres d’atenció primària de salut 
sexual i reproductiva (ASSIR) de les quatre províncies 
catalanes, en el que es va utilitzar un qüestionari validat 
que permetia categoritzar les dones amb símptomes de 
IU lleus, moderats i greus, va concloure que un 41.8% 
de les quasi 3000 dones incloses referia patir símpto-
mes d’IU, en la majoria del casos els símptomes eren 
lleus o moderats. El 60% referia símptomes d’IUE, que 
és la més freqüent. De les dones simptomàtiques, més 
de la meitat (51%) no desitjava ser estudiada ni rebre 
tractament per aquest motiu. El desig de rebre tracta-
ment anava vinculat a la gravetat del símptomes de IU 
(dones amb IU més greu desitjaven rebre tractament, 
mentre la majoria de les pacients amb IU lleu, no). Fi-
nalment, en l’observació de la cohort de dones influïdes 
en l’estudi, amb un seguiment superior al 80%, vàrem 
observar que la IU és un procés dinàmic amb una inci-
dència anual del 5.3% i un índex de remissió del 27.9%6. 

En general, la IU té un origen multifactorial. L’emba-
ràs i el part són els principals factors de risc, però n’exis-
teixen d’altres com els factors constitucionals, l’obesitat, 
l’edat, la tos crònica i l’estrenyiment habitual, l’activitat 
laboral amb esforços físics i l’antecedent de cirurgia gi-
necològica. Un altre estudi de cohorts multicèntric, fet 
també a Catalunya en dones primípares sense símpto-
mes d’IU abans de l’embaràs va calcular la incidència de 
la IU i la incontinència anal (IA) associada a l’embaràs i 
el part7. La prevalença d’IU al tercer trimestre de gesta-
ció arribava fins el 34.8% de les gestants, disminuint fins 
el 16.3% en el postpart. La incidència acumulada d’IU 
durant l’embaràs va ser del 39.1%, i del 10.3% per la IA. 
L’edat, l’índex de massa corporal abans de la gestació i 
els antecedents familiars d’IU van ser factors associats 
a la IU durant l’embaràs. En el postpart, els símptomes 

Sessions científiques

la inContinènCia d´orina en la dona.  
epidemioloGia i diaGnòstiC 
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d’IU durant l’embaràs i el part vaginal van ser els factors 
de risc identificats. 

Prevenció de la incontinència urinària en la dona 

Una recent revisió de la Cochrane8 va concloure que 
els exercicis de contracció dels músculs del sòl pelvià 
prevenen la IU durant l’embaràs i el postpart. Els efec-
tes poden ser més evidents en les “dones de risc”: pri-
mípares, dones amb hipermobilitat uretral, parts amb 
fòrceps, i parts de fetus grans. A més, hi ha evidència 
de nivell I que demostra que els exercicis de contracció 
voluntària del músculs del sòl pelvià són efectius per a 
tractar i prevenir la IU postpart, per tant és una pràctica 
recomanable a totes les dones en l’embaràs i en el post-
part amb un grau de recomanació A.

Com a conclusions, les disfuncions de sòl pelvià són 
un problema de salut amb una elevada prevalença i en 
el moment actual sense estratègies de prevenció pri-
mària implementades, per tant seguirà afectant a les 
dones. En les dones que ja tenen els símptomes, sabem 
que és un problema infradiagnosticat, que requereix 
d’una detecció activa a les consultes del professionals 
de la salut per tal d’iniciar un procés de diagnòstic i 
tractament adequats per a cada cas. Finalment, és ne-
cessari reconèixer la Uroginecologia com a supraespe-
cialitat de la Ginecologia, ja que donada l’amplitud i 
complexitat del coneixements que ha de tenir un espe-
cialista avui dia és impossible poder donar una atenció 
excel·lent sense una formació supraespecialitzada un 
cop acabada la residència.

Com es diaGnostiCa el tipus d’inContinèn-
Cia?. avaluaCió funCional i anatòmiCa

Com en moltes altres patologies, l’anamnesi i l’explo-
ració física i una anàlisi basica d’orina per descartar una 
infecció o una hematúria, són els elements diagnòstics 
imprescindibles per a diagnosticar correctament el ti-
pus i la gravetat de la IU, que marcarà la necessitat d’es-
tudi i el tipus de tractament posterior.

Per a detectar símptomes d’IU, es pot utilitzar l’entre-
vista de la història clínica, o bé un qüestionari de símp-
tomes validat, que permetrà la comparació i anàlisi de 
les dades d’altres pacients que hagin utilitzat el mateix 
instrument. L’International Consultationon Incontinen-
ce-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI-SF) és un 
qüestionari dissenyat per a la detecció de símptomes 
d’IU a qualsevol àmbit assistencial, així com per a deter-
minar la gravetat de la simptomatologia i l’afectació de 

la qualitat de vida. Ha estat traduït i adaptat en diversos 
països, entre ells a Espanya i a Catalunya9. 

Existeix una prova complementaria senzilla, aplicable 
a qualsevol entorn assistencial, d’on es pot obtenir una 
gran quantitat d’informació: el diari miccional. Con-
sisteix en el registre per part de la pacient dels líquids 
que beu i la quantitat i hora de cada micció realitza-
da durant 3 dies. L’anàlisi simple d’aquest registre ens 
permetrà valorar els intervals entre miccions (avaluació 
de la freqüència miccional), quantitat d’orina en cada 
micció (que pot traduir una urgència miccional), i valo-
rar la quantitat d’ingesta hídrica que realitza la pacient, 
sovint excessiva per les característiques de la seva bu-
feta, que caldrà ajustar amb la modificació d’hàbits que 
proposarem com a primer esglaó terapèutic. 

Una exploració física general, valorant també senyals 
de cirurgia abdominal o vaginals. L’exploració vaginal és 
fonamental pel diagnòstic del tipus de IU i va dirigida a 
detectar signes de prolapse del òrgans pelvians (POP), 
així com la presència d’hipermobilitat uretral, signes 
d’atròfia vaginal i evidencia si hi ha pèrdua d’orina amb 
l’esforç. La presència d’IUE es pot objectivar realitzant 
un test d’esforç correcte, és a dir, realitzant un cop 
de tos o una maniobra de Valsalva màxim amb desig 
d’orinar (que traduirà una bufeta plena). Finalment, cal 
descartar que la pacient presenti una disfunció de bui-
dament (DB), valorant el residu postmiccional després 
d’una micció espontània, es pot mesurar per ecografia 
o per sondatge vesical. Aquesta disfunció podria expli-
car símptomes urinaris com l’augment de freqüència 
miccional i condicionaria el tractament pautat, tant si 
es tracta d’una IUE com d’una IUU. 

En casos dubtosos, IU recidivades o complexes, cal-
drà realitzar proves més específiques per tal de filiar 
correctament el tipus i la gravetat de la IU referida per 
la pacient: una prova funcional (estudi urodinàmic), 
proves d’imatge (ecografia de sòl pelvià), o cistoscòpies 
en casos seleccionats, és imprescindible en les dones 
amb símptomes urinaris i en les que l’anàlisi d’orina fet 
en la valoració inicial, demostra presència d’hematúria. 

Estudi urodinàmic i ecografia de sòl pelvià

L’estudi urodinàmic avalua la funcionalitat vesical i 
uretral. Aquesta prova permet avaluar la funció vesi-
cal en la fase d’ompliment i en la fase de buidament i 
consta la fluxometria, la cistometria d’ompliment, la cis-
tometria de buidament, i la valoració de la resistència 
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uretral (perfils de pressió uretral, punt de fuga durant 
l’augment de la pressió abdominal) . 

Durant la fluxometria, la pacient realitza una micció 
espontània en un fluxòmetre, des d’on apareix un regis-
tre que valora la velocitat de flux miccional, així com la 
quantitat i el temps. Posteriorment, es mesura el residu 
postmiccional (COR), mesurat per ecografia o per son-
datge vesical. Permet diagnosticar problemes obstruc-
tius, o intuir possibles alteracions en la capacitat con-
tràctil del múscul detrusor duran la micció amb o sense 
residu patològic. 

Durant la cistometria d’ompliment, el cistòmetre 
registra el comportament del múscul detrusor durant 
l’ompliment de la bufeta mitjançant el registre de la 
pressió intravesical. La pressió del detrusor es calcula 
restant de la pressió vesical, la pressió abdominal (en-
registrada mitjançant una sonda rectal). Valora la ca-
pacitat vesical, i pot diagnosticar una hiperactivitat del 
detrusor, així com altres causes de síndrome de bufeta 
hiperactiva com la hipoacomodació i la hipersensibilitat 
vesical. La cistometria de buidament pot diagnosticar 
un detrusor hipoactiu o una obstrucció. Finalment, els 
perfils uretrals avaluen la pressió de la uretra que fa 
resistència a les perdues d’orina amb els augments de 
la pressió abdominal, la resistència de la uretra depèn 
dels mecanismes intrínsecs que li donen una pressió en 
la seva llum i també de la seva longitud. Són útils per 
a diagnosticar pacients amb resistència molt baixa que 
reflexa un dèficit de la funció esfinteriana de la uretra, 
i que sovint es causa d’IUE freqüentment més greus. 

L’ecografia de sòl pelvià es realitza per via transpe-
rineal, transvaginal o transanal, amb sondes d’alta fre-
qüència degut a la superficialitat dels òrgans i teixits 
avaluats. Permet estudiar la mobilitat del coll vesical, 
de la uretra, la coexistència amb un prolapse genital. 
També es pot avaluar el gruix i irregularitat de les parets 
vesicals, la presència de defectes del múscul elevador 
de l’anus (avulsions o sobredistensions), i l’estudi ana-
tòmic del complex esfinterià anal (que pot estar afec-
tat en IA, sobre tot en dones joves després d’un estrip 
obstètric). En dones que ja han estat operades, i encara 
amb símptomes , l’ecografia permet veure si hi ha pre-
sència de malles, localització i funcionalitat de bandes 
suburetrals o malles de prolapse. Es pot considerar un 
instrument útil en l’estudi de la patologia uroginecolò-
gica, sempre complementant la informació obtinguda 
mitjançant l’anamnesi, l’exploració física i les proves 
funcionals. 

Diagnòstic de la IUE

La pacient, a més d’una anamnesi dirigida compati-
ble en la que referirà pèrdues involuntàries amb els es-
forços, en la exploració física es comprovarà que té un 
test d’esforç positiu amb desig miccional. En els casos 
de dones amb prolapse genital, pot ser que nomes es 
comprovi que té pèrdues quan el POP està reduït, en 
cas el prolapse coexisteix amb una IUE oculta (IUEO). La 
IUE pot ser causada per una hipermobilitat uretral (pèr-
dua del suport uretral, freqüentment causada pel part), 
o bé per una deficiència del sistema esfinterià. Es con-
sidera una deficiència uretral intrínseca quan la pres-
sió de tancament uretral (MUCP) és inferior a 20 cm 
d’H2O. De vegades, ambdues causes poden associar-se. 
L’estudi urodinàmic posarà en evidència la IUE quan la 
pacient realitzi una maniobra de Valsalva a capacitat ve-
sical màxima, valorant la coexistència o no d’una hipe-
ractivitat del detrusor (que causaria simptomatologia 
mixta). La pressió que pot generar el detrusor durant 
el buidament vesical és important per a decidir el tipus 
de tractament posterior, doncs si la IUE és moderada 
i/o severa i requereix un tractament quirúrgic, el detru-
sor jugarà un paper important alhora de poder superar 
l’augment de resistència uretral produïda per la banda 
suburetral. 

L’ecografia de sòl pelvià podrà objectivar la mobilitat 
del coll vesical: hipermòbil, quan es desplaça més de 15 
mm respecte la símfisi del pubis, comparant la mesura 
en repòs i en Valsalva10; normal; o fixa, després de ci-
rurgies uretrals prèvies o radioteràpies, que obligaria a 
valorar bandes específiques en cas d’optar per un trac-
tament quirúrgic. La presència d’una uretra hipermòbil 
és freqüent en dones sense símptomes d’IU. Per tant, 
és important no desvincular les proves d’imatge de la 
simptomatologia i resta de proves funcionals, doncs di-
agnosticaríem patologia allà on no existeix. Les sondes 
d’alta freqüència permeten visualitzar l’anatomia ure-
tral amb detall (mesura del rabdoesfínter, vascularitza-
ció uretral...), essent un camp de recerca interessant tot 
avaluant la correlació entre els paràmetres anatòmics i 
funcionals.

Les bandes suburetrals són perfectament visibles 
amb l’ecografia de sòl pelvià11, sent de gran utilitat en 
cas de complicacions postquirúrgiques de les mateixes 
(recurrència o recidiva de la IU, urgència miccional de 
novo, dolor, DB per excés de tensió de la banda...). La 
localització de la banda en repòs per ecografia, així com 
el seu comportament durant la maniobra de Valsal-
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va, pot ajudar a l’exploració física (tacte de la banda) i 
l’estudi urodinàmic a decidir quina és la conducta més 
adient quan apareix una complicació postquirúrgica. En 
cas de decidir una secció de la banda, l’ecografia pot 
ajudar al cirurgià en la localització intraoperatòria de la 
mateixa, sovint dificultosa degut a la fibrosi i la integra-
ció de la banda en el teixit de la pacient. 

Diagnòstic de la IUU

La bufeta hiperactiva i la IUU s’associen a una major 
contractibilitat del detrusor durant l’ompliment vesical. 
Actualment, només és possible identificar la hiperactivi-
tat del detrusor objectivant l’augment de pressió intra-
vesical durant la fase d’ompliment vesical (contraccions 
involuntàries) mitjançant un estudi urodinàmic. 

S’ha descrit una correlació positiva entre el gruix de 
la paret vesical amb el diagnòstic urodinàmic d’hiperac-
tivitat del detrusor12. Un gruix de la paret >6.5 mm (mit-
ja del gruix del trígon, la cúpula i la paret anterior de la 
bufeta en el pla sagital mig13)  ha demostrat una bona 
correlació amb la urodinàmia en pacients amb detrusor 
hiperactiu14. 

Diagnòstic de la DB

Es recomana la mesura de COR en l’estudi inicial de 
les pacients amb patologia del SP, així com durant l’ava-
luació dels tractaments de la IU. La DB pot ser causa 
d’infeccions urinàries de repetició, així com de símpto-
mes d’augment de freqüència miccional i nictúria. Des-
prés d’una micció mínima d’uns 200 cc, el COR pot ser 
mesurat per sondatge vesical, o bé per ecografia trans-
vaginal o abdominal. Existeixen diverses fórmules per a 
calcular el volum vesical en el pla sagital mig. La prime-
ra va ser descrita per Haylen15: Diàmetre longitudinal x 
diàmetre anteroposterior x 5.9 – 14.6 ml.Recentment, 
s’han descrit d’altres més simples, com la publicada per 
Dietz16: Diàmetre longitudinal x diàmetre anteroposte-
rior x 5.6. 

Aquestes fórmules correlacionen correctament amb 
la mesura d’orina per sondatge vesical, sobre tot quan 
mesurem volums petits. Totes presenten bona correla-
ció amb el volum real, fins i tot en casos de cistocels 
avançats17. L’ecografia permet estalviar el sondatge ve-
sical, sovint molest, en moltes dones, doncs només un 
5% de les dones que consulten per problemes de SP 
presenta un COR>100 ml18. 

resum 
La IU es una disfunció molt freqüent en la dones, 

afecta a dones de totes les edats, encara que la preva-
lença augmenta amb l’edat. Moltes dones amb IU no 
consulten al metge i els professionals de la salut no pre-
gunten de forma sistemàtica sobre la continència, això 
fa que segueixi sent un problema ocult. La prevenció 
és possible amb el control d’alguns dels factors de risc 
como l’obesitat, els esports d’impacte, etc. Durant l’em-
baràs i en el postpart es recomanable fer exercicis de 
contracció dels músclus del sòl pelvià. 

Les dones amb símptomes de IU han de seguir un 
procés de diagnòstic per conèixer el tipus de IU, ja que 
segons el diagnòstic els tractaments són diferents. És 
important seguir les guies clíniques, en molts casos 
amb proves senzilles es podrà arribar a un diagnòstic 
clínic i es podrà indicar un tractament de primera línia. 
En casos de major complexitat, seran necessàries pro-
ves més especialitzades, amb l’objectiu d’indicar el trac-
tament més adequat. 
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RESUM: Les cèl·lules obtenen el colesterol de dues fonts, la 
síntesi endògena i l’absorció mitjançant els receptors de les 
lipoproteïnes de baixa densitat (LDL). La proproteïna-con-
vertasa subtilisina/kexina tipus 9 (PCSK9) s’uneix al receptor 
LDL, l’acompanya al lisosoma per a la seva destrucció, i evita 
d’aquesta manera la recirculació del receptor a la superfície 
cel·lular dels hepatòcits. En conseqüència, el nombre de re-
ceptors LDL disminueix i l’aclariment del colesterol LDL es 
redueix. S’han descrit mutacions amb guany de funció en 
PCSK9 que cursen amb un notable increment de la concen-
tració de colesterol LDL i mutacions amb pèrdua de funció 
que s’acompanyen de modestes reduccions de colesterol LDL 
i baixes taxes de malaltia cardiovascular. La PCSK9 s’ha con-
vertit en una diana terapèutica per disminuir la colesterolè-
mia. En aquesta revisió s’aporten les principals dades sobre la 
regulació de PCSK9 i la seva funció molecular en l’homeòstasi 
del colesterol.

PARAULES CLAU: Colesterol LDL; Metabolisme LDL; PCSK9; 
Receptor LDL.

les lipoproteïnes de Baixa densitat
L’era de les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL) va 

començar el 1955, quan John Gofman, metge i físic de 
la Universitat de Califòrnia va utilitzar la ultracentrífuga 
analítica per separar, d’acord amb el gradient de den-
sitats, les lipoproteïnes que transporten el colesterol 
plasmàtic (1). Va identificar dues fraccions principals, 
les LDL i les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL). Quan 
va estudiar el plasma dels pacients amb atac de cor, 
Gofman va trobar un augment important en la concen-
tració del colesterol LDL així com una reducció del ni-
vell de colesterol HDL (2). Aquesta correlació entre els 
nivells alts de LDL, baixos de HDL i malaltia coronaria 
és una de les més profundes associacions epidemiolò-
giques de la medicina cardiovascular.

La LDL és una partícula esfèrica amb un diàmetre 
de 22 nm i una massa d’aproximadament 3.000 kDa.  

 
 
 
 
 
Cada partícula conté unes 1.500 molècules d’èster 
de colesterol en un nucli oliós que està protegit del 
plasma aquós per una capa hidròfila composta de unes 
800 molècules de fosfolípid, unes 500 molècules de 
colesterol no esterificat i una molècula d’una proteïna 
de 500 kDa, la apolipoproteïna (apo) B.

El colesterol és imprescindible per la vida degut a les 
seves nombroses funcions. Entre aquestes, cal desta-
car una funció estructural donat que el colesterol és un 
component molt important de les membranes plasmà-
tiques de les cèl·lules animals. Tot i que el colesterol es 
troba en petita quantitat en les membranes cel·lulars, 
a la membrana citoplasmàtica el trobem en una pro-
porció 1:1 molar amb relació als fosfolípids, regulant les 
seves propietats fisicoquímiques, en particular la fluï-
desa. És un precursor de la vitamina D (essencial en el 
metabolisme del calci), de les hormones sexuals com 
la progesterona, els estrògens i la testosterona, un pre-
cursor de les hormones esteroïdals com el cortisol i l’al-
dosterona i el precursor de les sals biliars.

El receptor de les LDL

Goldstein i Brown van descobrir el mecanisme de 
captació de les partícules LDL per la cèl·lula mitjançant 
un receptor de superfície cel·lular que s’uneix a l’apoB 
(3). Per tant, les cèl·lules en condicions normals obte-
nen el colesterol de dues fonts, la síntesi endògena i 
l’absorció mediada per receptors LDL. La partícula LDL 
és secretada pel fetge com una partícula més gran ano-
menada lipoproteïna de molt baixa densitat (VLDL) que 
conté triglicèrids, així com colesterol. Els triglicèrids són 
extrets en el teixit adipós i el múscul, amb la reducció 
progressiva del seu tamany fins a convertir-se en LDL. 
La major part de les LDL s’elimina de la circulació pels 
receptors LDL situats al fetge. Quan els receptors LDL 
són deficients, les partícules de LDL circulen durant 
un temps prolongat amb el conseqüent increment del 
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seus nivells plasmàtics i la possibilitat de que es diposi-
tin en les artèries, creant d’aquesta manera les plaques 
d’ateroma. Així, per exemple, les cèl·lules dels malalts 
amb hipercolesterolèmia familiar (HF), que mostren 
una manca de receptors LDL, mantenen nivells normals 
de colesterol i augmenten la seva síntesi intracel·lular, 
i deixen un excés de colesterol LDL al plasma (4). Des 
de 1993, se sap que el mecanisme molecular pel qual 
el colesterol regula les vies de síntesi i de captació es 
mitjançant les proteïnes d’unió a l’element regulador 
d’esterols (SREBP) (5).

Quan el contingut en colesterol de les membranes 
del reticle endoplasmàtic cau per sota del 5 mol% dels 
lípids totals, la proteïna activadora a través del clivatge 
de SREBP (Scap) s’uneix a les proteïnes COPII, que incor-
poren el complex SCAP/SREBP a les vesícules revestides 
amb COPII i es mouen cap a l’aparell de Golgi. Aquí, els 
SREBPs són escindits per dues proteases, S1P i S2P, per-
metent que la porció activa entri al nucli, on activa gens 
que augmenten la síntesi i captació de colesterol. És a 
dir, la proteïna Scap, actua com un sensor de colesterol 
a la membrana del reticle endoplasmàtic (6).

Quan el colesterol del reticle endoplasmàtic supera 
els 5 mol% dels lípids de la membrana del reticle, el co-
lesterol s’uneix a Scap i impedeix que aquesta s’unei-
xi a Insig. Això allibera les proteïnes COPII, anul·lant el 
transport a l’aparell de Golgi. La caiguda del SREBP nu-
clear redueix la transcripció de gens per a la síntesi i 
absorció de colesterol.

La vida mitjana de receptor LDL és de 20 hores i el 
temps d’un cicle membrana-endosoma-membrana de 
10 minuts (7). És a dir, cada receptor de LDL és capaç 
de captar 120 molècules de LDL, cada una amb 1.500 
molècules de colesterol esterificat equivalent a 180.000 
molècules de colesterol esterificat captades per cada 
receptor de LDL. L’activitat i nombre relatiu de recep-
tors de LDL és màxima en el nounat, on la concentració 
de colesterol LDL al cordó umbilical es de l’ordre de 35 
mg/dl, per anar disminuint a poc a poc amb l’edat.

PCsK9 en la regulació del metabolisme del rLDL

La proproteïna convertasa subtilisina/kexina tipus 
9 (PCSK9) va ser descoberta per Seidah et al. (8) com 
NARC-1, una proteïna important en la regeneració he-
pàtica i la diferenciació neuronal, i per Abifadel et al. (9) 
que de forma coetània van descobrir dues mutacions 
en el gen d’aquesta proteïna com a causa d’hipercoles-
terolèmia autosòmica dominant.

Els descobriments inicials de les mutacions en PCSK9 
amb guany de funció com a causa d’hipercolesterolè-
mia, van anar seguits per la descripció de mutacions 
en PCSK9 amb pèrdua de funció acompanyades d’una 
reducció del colesterol (10) (Figura 1). El descens de 
la concentració de colesterol LDL, encara que modest 
(15% a 28%), és per a tota la vida i confereix una protec-
ció cardiovascular considerable (11).

La funció principal de PCSK9 és la maduració proteo-
lítica de les proteïnes secretades, com hormones, cito-
sines, factors de creixement i receptors de la superfície 
cel·lular. La PCSK9 és una proteïna de 692 aminoàcids 
amb un pes molecular de 72 kDa que consta d’una regió 
prodomini, un domini catalític i un domini ric en histi-
dina i cisteïna C-terminal, que s’expressa principalment 
en el fetge, l’intestí, el ronyó i el sistema nerviós central 
(12).

La funció millor caracteritzada de PCSK9 fa referèn-
cia a la seva unió amb els receptors LDL en els hepatò-
cits (Figura 2). La pro-PCSK9 (72 kDa) és sintetitzada en 
el reticle endoplasmàtic de la mateixa manera que el 
precursor del receptor LDL (120 kDa) i la unió de tots 
dos facilita el transport del receptor des del reticle en-
doplasmàtic a l’aparell de Golgi, on adquireix els seus 
residus de carbohidrats madurs (160 kDa) (13). El tràfic 
de pro-PCSK9 a l’aparell de Golgi depèn de la presència 
de la proteïna Sec24A (14). A l’aparell de Golgi, la regió 
prodomini de la pro-PCSK9 és escindida autocatalítica-
ment, però continua unida de manera no covalent a la 
PCSK9 madura per facilitar el plegament de la proteïna 
i el bloqueig de la seva activitat catalítica. La unió de 
pro-PCSK9 a la forma precursora del receptor LDL pro-
mou l’escissió autocatalítica de PCSK9 (15). La subunitat 
catalítica de PCSK9 s’uneix al domini homòleg del factor 
de creixement epidèrmic del receptor LDL i, a continu-
ació, acompanya el receptor a la seva degradació dins 
el lisosoma.

A més d’actuar com a transportador de la forma pre-
cursora del receptor LDL des del reticle endoplasmàtic, 
la PCSK9 intracel·lular juga un paper en la regulació de 
l’expressió del receptor LDL madur mitjançant la in-
ducció de la degradació intracel·lular del receptor LDL 
abans del seu transport a la membrana de la superfície 
cel·lular. Tenint en compte que el receptor LDL madur i 
la PCSK9 es troben a l’aparell de Golgi, és probable que 
l’efecte degradant del receptor LDL per PCSK9 es pro-
dueixi o s’iniciï a l’aparell de Golgi o trans-Golgi (16). 
El mecanisme de la degradació del receptor LDL post-
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reticle endoplasmàtic requereix l’activitat catalítica de 
PCSK9 (17).

Si el receptor LDL no és degradat intracel·lularment, 
és transportat a la superfície cel·lular en les fossetes 
recobertes de clatrina gràcies a la seva interacció amb 
la proteïna adaptadora 1 del receptor LDL, que pot ser 
causant d’hipercolesterolèmia autosòmica recessiva. El 
receptor LDL pateix endocitosi en presència o absència 
del seu lligant, entrant així en el compartiment de re-
ciclatge. El canvi en el pH dins d’aquest compartiment 
permet la dissociació del receptor LDL del seu lligant 
que després es degrada en el lisosoma, mentre que el 
receptor LDL es recicla (Figura 2).

Donat el paper contraregulador de la PCSK9, les mu-
tacions amb guany de funció en PCSK9 i la seva corres-
ponent sobrepressió comporten un menor nombre de 
receptors LDL funcionants i majors concentracions de 
colesterol LDL. Per contra, les mutacions amb pèrdua 
de funció en PCSK9 donen lloc a nivells més baixos de 
colesterol LDL (Figura 1). Les mutacions amb guany de 
funció en PCSK9 condueixen a la hipercolesterolèmia 
i algunes són responsables d’aquesta forma d’hiper-
colesterolèmia familiar, incloent la forma autosòmica 
dominant (18-20). Aquestes mutacions estan a vegades 
relacionades amb la reducció d’escissió de furina de 
PCSK9 (21) mentre que les mutacions amb pèrdua de 
funció estan relacionades amb la manca de fosforilació 
de PCSK9 i posterior augment de la proteòlisi (22-24).

Com inhibir PCsK9?

El bloqueig de l’acció de PCSK9 és, per tant, un meca-
nisme atractiu per afavorir l’increment del nombre de 
receptors LDL en la superfície cel·lular i reduir les con-
centracions de colesterol. Fins data d’avui, s’han utilit-
zat tres estratègies per a la inhibició de PCSK9: silenciar 
el gen PCSK9 amb oligonucleòtids antisentit modificats 
i ARN curt d’interferència (tecnologies siRNA), el des-
envolupament de petites molècules que impedeixen la 
maduració PCSK9 o la seva interacció amb el receptor 
LDL, i l’ús d’anticossos monoclonals (Ac Mo) dirigits a 
PCSK9 capaç d’interferir amb la seva unió amb receptor 
LDL. 

Els anticossos són glicoproteïnes amb alta especifi-
citat d’unió a múltiples antígens gràcies al gran nom-
bre de conformacions estructurals de les seves cadenes 
variables. La tecnologia dels hidridomes (fusió de cèl-
lules de mieloma no secretor amb limfòcits productors 
d’immunoglobulines) ha permès la síntesi de grans 

quantitats d’anticossos únics (monoclonals). La immu-
noglobulina IgG és la més freqüent en l’organisme i la 
més emprada en terapèutica, en particular en el desen-
volupament dels AC Mo. Aquests inicialment eren mu-
rins, posteriorment es van desenvolupar Ac Mo quimè-
rics, humanitzats i finalment humans. L’alta selectivitat 
i bona tolerància dels Ac Mo humans ha permès la seva 
administració terapèutica per al bloqueig de determina-
des molècules (endògenes o exògenes). La taula mostra 
las principals diferències entre la teràpia biològica amb 
Ac Mo i el tractament farmacològic convencional.

Estudis experimentals en ratolins i en primats han 
demostrat que Ac Mo dirigits enfront de la zona catalí-
tica de la proteïna PCSK9 poden efectivament reduir els 
valors de PCSK9 lliure, bloquejar la seva unió al receptor 
LDL i produir marcades reduccions de colesterol total i 
LDL (25,26). Resultats recents mostren que l’efecte es 
relaciona efectivament amb una reducció de les lesions 
ateroscleroses en models experimentals (27).

Per tal d’augmentar l’eficàcia de l’acció dels Ac Mo 
antiPCSK9 i reduir el risc de reaccions immunològiques 
adverses, s’han desenvolupat Ac antiPCSK9 completa-
ment humans, sent els primers alirocumab (28) i evo-
locumab (29). D’aquesta manera es tanca el cercle i es 
disposa d’instruments raonablement segurs capaços 
de bloquejar PCSK9 i sotmetre’ls a valoració en assajos 
clínics en humans. En l’actualitat s’estan desenvolupant 
importants assajos clínics avaluant l’eficàcia i seguretat 
dels Ac Mo anti-PCSK9 en diferents circumstàncies clí-
niques.

Globalment. Aquest enfocament terapèutic ha estat 
molt eficaç en la reducció dels nivells de colesterol LDL. 
Només cal esmentar que a finals de 2015, tant l’Agència 
Europea del Medicament com la Food and Drug Admi-
nistration han aprovat la utilització per a ús humà dels 
Ac anti-PCSK9 humans alirocumab (Praluent®) i evo-
locumab (Repatha®) després de demostrar una gran 
eficàcia en la reducció de colesterol LDL, bon perfil de 
seguretat i resultats preliminars molt prometedors per 
a la reducció de les complicacions cardiovasculars (30).

ConClusió
El descobriment de PCSK9 ha canviat la nostra visió 

del metabolisme del colesterol des d’un procés regulat 
completament a través de mecanismes intracel·lulars 
a un procés autocri/paracri que pot ser controlat per 
components plasmàtics. Similar a les LDL, la PCSK9 ser-
veix de lligant al receptor LDL; per tant, aquest últim 
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és el principal determinant dels nivells circulants de 
PCSK9. Els portadors de mutacions amb pèrdua de fun-
ció de PCSK9 tenen baixes concentracions de colesterol 
LDL i, fins i tot, petites reduccions de colesterol LDL se-
cundàries a mutacions comuns en PCSK9 poden acom-
panyar-se d’una reducció d’episodis cardiovasculars.

Tot i que els Ac Mo anti-PCSK9 estan sent àmpliament 
investigats en assajos clínics de fase III i s’han convertit 
en prometedors fàrmacs hipolipemiants, és important 
recordar que el seu mecanisme d’acció és relativament 
nou, i hi ha encara llacunes en la cinètica, dinàmica i 
funció fisiològica completa de PCSK9.
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Figura 1. Mutacions de PCSK9 i el seu impacte en l’acti vitat de la proteïna, 
nivells de colesterol LDL i efectes sobre la malalti a cardiovascular.

Figura 2. Paper de PCSK9 en la degradació dels receptors LDL.
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Emili HUGUET i RÀMIA

introduCCió
La determinació biològica de la paternitat, (que és una 

de les derivacions del procés reproductiu) ha estat des 
de la nit dels temps un problema irresoluble fins a l’últim 
terç del segle XX. 

L’ésser humà (Homo sapiens), és un mamífer i com a tal 
es reprodueix naturalment de forma sexual, amb la moda-
litat bisexual.

Per aquest tipus de reproducció cal fusionar un gà-
meta masculí i un de femení, tots dos haploides per tal 
de formar un zigot, diploide.

D’ordinari, els gàmetes masculí (espermatozoide) 
i femení (òvul) procedeixen d’individus distints de la 
mateixa espècie i diferent sexe. A l’individu que aporta 
l’espermatozoide s’anomena pare biològic i a la femella 
que aporta l’òvul mare biològica.

Històricament, en absència d’eines eficaces per tal 
de determinar la paternitat (la maternitat era més fà-
cil, la determinava el part), uns països van optar per 
acceptar en la seva legislació qualsevol mitjà de prova, 
mentre que altres van recórrer al blindatge jurídic de 
la paternitat matrimonial i a la prohibició de qualsevol 
tipus d’investigació, com és el cas del codi civil espanyol 
de 1889, encara vigent en la seva major part. A mesura 
que les eines per determinar la paternitat van anar apa-
reixent, les legislacions més restrictives es van suavitzar 
i a dia d’avui són pocs el països que mantenen la prohi-
bició. A l’estat espanyol la modificació del codi civil que 
permetria la possibilitat d’investigació no va arribar fins 
el maig del 1981 una mica tard, atès que la Constitució 
de la II República ja ho havia permès entre 1931 i 1939.

Bàsicament els problemes jurídics que es derivaven 
de la paternitat eren d’ordre civil, el principal la filiació 
de la que penjava la pàtria potestat, el més clar paràme-
tre pràctic de la paternitat a ulls de la societat.

Però quan la determinació biològica de la paternitat 
va quedar resolta a finals de la dècada dels 60 del segle 
passat, els avenços en matèria de reproducció humana, 
malgrat continuar sent biparentals, van complicar la si-
tuació en sorgir noves possibilitats tècniques d’assistèn-
cia a la reproducció.

Les tècniques de reproducció assistida primer i la bio-
tecnologia després, han modificat l’escenari i la situació 
en aquests casos és una mica diferent de la tradicional 
paternitat de pare i mare.

Com passa gairebé sempre, els avenços científics i 
tècnics en matèria biomèdica, resolen uns problemes 
però acostumen a generar-ne de nous.

És per això que el 1988 es promulgà la primera llei 
sobre reproducció assistida a l’estat espanyol, per tal de 
regular l’aplicació de les diferents tècniques que s’esta-
ven utilitzant des de feia alguns anys i que havien com-
plicat una mica el panorama reproductiu, bàsicament 
pel que es va conèixer col·loquialment com fecundació 
“in vitro” i “bebès proveta”, que si bé resolia problemes 
d’infertilitat plantejava altres tipus de problemes ètics 
i jurídics.

La situació a l’entrada en vigor de la llei de 1988 era 
que, al marge del procés natural de reproducció huma-
na, es plantejaven sis variants amb intervenció de mit-
jans artificials:

1.- Inseminació Artificial Conjugal = amb esperma de 
la parella

2.- Inseminació Artificial amb Donant = amb esperma 
de donant

3.- Fecundació In Vitro 1 = amb òvuls de la mare i 
esperma de la parella

4.- Fecundació In Vitro 2 = amb òvuls de la mare i 
esperma de donant

Sessions científiques
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5.- Fecundació In Vitro 3 = amb òvuls de donant i es-
perma de la parella

6.- Fecundació In Vitro 4 = amb òvuls de donant i es-
perma de donant

La inseminació artificial és una tècnica mil·lenària 
que practicaven els sumeris 4 o 5 milers d’anys abans de 
la E.C. amb la ramaderia d’ovelles però pel que respecta 
a la reproducció humana no hi ha constància del seu ús 
fins a finals dels segle XVIII quan el 1790 el cirurgià es-
cocès John Hunter va inseminar amb èxit la dona d’un 
pacient seu que patia hipospàdies.

Fins a mitjans del segle XX no va agafar embranzida, 
quan es va resoldre la facilitat de disposició del semen 
que venia determinada bàsicament per dos variables: la 
correcta recol·lecció i conservació (refrigeració i conge-
lació) i la creació dels bancs de semen la segona meitat 
del segle. A Barcelona el primer banc documentat és el 
del Dr. Simón Marina el 1978. 

La fecundació “in vitro” amb posterior transferència 
del embrions, va produir els primers naixements ano-
menats “bebès proveta”: el primer cas mundial va ser 
la nena Louise Brown que va néixer el 25 de juliol de 
1978 a Lancashire, a prop de Manchester (Regne Unit) 
i gairebé sis anys després, el 12 de juliol de 1984 naixia 
a la Clínica Dexeus de Barcelona Victòria Anna Sánchez 
Perea, la primera nena proveta catalana i de l’estat es-
panyol. Aquesta tècnica va revolucionar el tractament 
de determinades situacions d’infertilitat i avui dia acon-
segueix uns percentatges d’èxit impensables fa 30 anys.

Un pas més enllà va ser el diagnòstic genètic pre-im-
plantacional, que va permetre detectar possibles alte-
racions cromosòmiques o altres dèficits genètics en els 
embrions permetent així evitar la gestació d’embrions 
portadors d’anomalies determinants de malalties més 
o menys greus.

Un cop feta la fecundació “in vitro” i abans de trans-
ferir els embrions a l’úter, s’estudien per tal de detectar 
si tenen l’alteració genètica que es pretén obviar.

Això permet descartar els embrions portadors de la 
malaltia genètica concreta i seleccionar els lliures de 
malaltia que seran transferits posteriorment. 

El primer naixement a l’estat espanyol d’un fill sa 
d’una mare portadora d’hemofília, es va produir a la clí-
nica Dexeus el 1994.

Per complicar-ho una mica més des del punt de vista 
tant ètic com jurídic, les tècniques esmentades varen 
permetre la reproducció d’individus ja morts, doncs la 
congelació d’embrions permetia la seva conservació 
durant bastants anys, el que igualment succeïa amb 
l’esperma, de forma que moltes dones volien ser inse-
minades amb l’esperma del marit ja mort o bé aprofitar 
embrions sobrants que romanien congelats i que enca-
ra eren viables. Aquest nous supòsits, que es varen fer 
realitat de forma immediata, van obligar a legislar les 
situacions i condicions en que això seria factible des del 
punt de vista normatiu. La determinació de la propietat 
dels embrions a efectes d’autoritzar el seu ús va ser el 
primer problema a resoldre, però també es va plante-
jar ràpidament la possibilitat que la mare modifiqués 
l’herència dels fills nascuts abans de la mort del pare si 
l’havien de repartir amb els fills nascuts després de la 
seva mort.

Com tota activitat humana genera errors l’aplicació 
d’aquestes tècniques no podia ser una excepció. Enca-
ra que es produeixen (com en tota la actuació mèdica 
en general) en un percentatge mínim, algunes errades 
en temes de reproducció assistida han donat la volta al 
món. 

Una de les més rellevants és la que va ocórrer al 1993 
a l’Hospital Universitari d’Utrech quan una dona blanca 
va tenir dos fills bessons un blanc i l’altre molt més fosc 
gairebé negre malgrat que el marit de la dona era blanc. 
La direcció de l’hospital va reconèixer que els òvuls de 
la dona havien estat fecundats per esperma de dues 
persones diferents per la confusió d’unes pipetes per 
part del laboratori encarregat de fer la preparació dels 
embrions. Les proves d’ADN van demostrar que els bes-
sons eren fills de la mare però que el bebè fosc tenia un 
pare biològic distint.

El cas s’havia mantingut en secret, però els pares de-
cidiren fer-ho públic per tal d’evitar que errors similars 
poguessin reproduir-se en el futur en un assumpte tan 
delicat com el de la paternitat.

Des del punt de vista forense els problemes que es 
poden derivar dels processos de reproducció assistida 
que són susceptibles de ser etiquetats com a malpra-
xis són diversos: confusió d’òvuls, confusió de semen, 
confusió d’embrions, altres errors de laboratori, errors 
diagnòstics, errors de tractament, etc. dels que es po-
den derivar múltiples situacions anti-jurídiques penals 
i civils.

Herència multiparental, aspectes forenses
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HerènCia multiparental
Per si l’àmbit reproductiu no s’havia complicat prou, 

el segle XXI ens aporta una nova situació que la premsa 
ja ha batejat com a fills de tres pares, i que en realitat 
es tracta de fills amb ADN de tres persones, dues dones 
i un home, en la que una de les dones és donant del seu 
ADN mitocondrial per tal de substituir el de la mare que 
gestarà el fill i que té mutacions portadores de possi-
bles malalties greus. 

De fet en el cas dels fills amb ADN de tres persones, 
quantitativament l’ADN mitocondrial que prové de la 
dona donant es poc significatiu: menys de 20.000 parells 
de bases enfront dels 3.000 milions de parells de bases 
que aporta la mare gestant amb el seu ADN nuclear, el 
que quantitativament és una misèria (3.000.000.000 : < 
20.000) menys del 0,001%, però funcionalment és molt 
important perquè permet evitar malalties derivades de 
mutacions en l’ADN mitocondrial de la mare biològica 
que podrien determinar greus malalties derivades dels 
gens codificats per aquest ADN mitocondrial que sem-
pre és de procedència materna. L’avantatge d’aquest 
mètode respecte a la substitució de l’òvul sencer rau 
en que l’ADN nuclear de l’embrió continua sent el de la 
mare gestadora i només l’ADN mitocondrial, que és una 
molt petita part, prové de la dona donant.

La història comença el 2015 amb un titular als prin-
cipals diaris britànics sobre la fecundació ‘in vitro’ amb 
ADN de tres persones, recollint la notícia sobre que el 
govern britànic autoritza un “controvertit” tractament 
per impedir malalties mitocondrials. Les notícies de 
premsa comunicaven que el govern britànic havia do-
nat llum verda a la gestació de nadons amb l’ADN de 
tres persones diferents i que el revolucionari tracta-
ment hauria de servir per impedir el desenvolupament 
de malalties mitocondrials i convertiria el Regne Unit en 
el primer país del món en fer-ho.

La prova, desenvolupada per experts de la Univer-
sitat de Newcastle, és coneguda com a transferència 
mitocondrial. Els mitocondris són elements cel·lulars 
encarregats de subministrar la major part de l’energia 
necessària per a l’activitat cel·lular, sobretot per al bon 
funcionament d’òrgans vitals. 

L’anunci, però, va ser polèmic i va rebre crítiques d’al-
guns sectors de la població britànica, que consideraven 
que hi havia risc de caure en el “disseny de nadons” i en 
“l’enginyeria genètica”.

En realitat la polèmica era una mica artificial doncs 
l’únic objectiu d’aquestes tècniques és evitar una malal-
tia substituint un ADN malmès per un altre sa.

El govern britànic esperava posar en marxa el tracta-
ment “al més aviat possible” però la premsa també es 
va fer ressò que als Estats Units també s’estava treba-
llant en altres tècniques de transferència mitocondrial.

Una mica més d’un any després el 29 de setembre 
de 2016 un article de Jessica Hamzelou a la revista di-
gital New Scientist comunicava el naixement del primer 
nadó del món amb ADN de tres persones diferents, de 
nom Abrahim.

Els pares, d’origen jordà, havien patit la mort de dos 
nadons per una malaltia congènita de la mare (la sín-
drome de Leigh) que ara s’havia evitat. 

La síndrome de Leigh o encefalomiopatia necrotit-
zant subaguda (LS o SNEM, en anglès) és un desordre 
neuro-degeneratiu neuro-metabòlic progressiu, molt 
poc freqüent, heretat i de inici primerenc amb una neu-
ropatologia característica, consistent en lesions focals 
bilaterals en una o més àrees del sistema nerviós cen-
tral, que inclouen el tronc de l’encèfal, el tàlem, els gan-
glis basals, el cerebel i la medul·la espinal. Va ser descri-
ta pel neuropsiquiatre Archibald Denis Leigh, el 1951.

Es considera que d’un 30% a un 40% dels casos, 
aquestes deficiències o disfuncions són degudes a mu-
tacions en l’ADN mitocondrial (ADNm). Aproximada-
ment del 10% al 20% dels individus amb la síndrome 
de Leigh, porten la mutació T8993G o T8993C en el gen 
MT-ATP6. Aproximadament del 10 al 20 per cent pre-
senten mutacions en altres gens de l’ADN mitocondrial.

La notícia va tenir un fort impacte a la premsa de tot 
el món amb titulars curiosos: “Revolució mèdica mundi-
al, aquest cop amb una forta càrrega ètica al darrere”. 
El petit, que en el moment de la comunicació ja tenia 
cinc mesos, va néixer gràcies a un mètode en el qual 
es van utilitzar un espermatozou del pare, a més dels 
òvuls de la mare i també d’una altra donant anònima. 
La tècnica com a tal només ha estat aprovada legalment 
al Regne Unit, on va legislar-se l’any 2015 després d’un 
intens debat, i només quan l’objectiu fos evitar la trans-
missió de mutacions genètiques greus als fills. 

Un equip del New Hope Fertility Center de Nova York, 
liderat pel doctor John Zhang va ser l’encarregat de dur 
a terme aquesta revolució mèdica, tot i que ho va fer 
a Mèxic, perquè als Estats Units aquesta tècnica no és 
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legal i, en canvi, al país centreamericà no hi ha normes 
que ho regulin. Segons l’article de la revista, la mare de 
l’Abrahim és una persona sana, però prop d’una quar-
ta part del seu ADN mitocondrial porta la mutació que 
causa la malaltia.

El 16 de març de 2017 les principals agències de notí-
cies comunicaven que el Regne Unit havia autoritzat un 
nadó amb dues mares i un pare genètics, d’acord amb 
la llei aprovada el 2015, calculant que el primer nadó 
amb tres pares biològics podria néixer a finals d’aquest 
any.

Aquesta nova tècnica afegeix més variants a les sis 
que relacionàvem més amunt:

1.- Inseminació Artificial Conjugal  = amb esperma 
del marit o parella

2.- Inseminació Artificial amb Donant = amb esperma 
de donant

3.- Fecundació In Vitro 1 = amb òvuls de la mare i 
esperma de la parella

4.- Fecundació In Vitro 2 = amb òvuls de la mare i 
esperma de donant

5.- Fecundació In Vitro 3 = amb òvuls de donant i es-
perma de la parella

6.- Fecundació In Vitro 4 = amb òvuls de donant i es-
perma de donant

---------

7.- TP1 = òvul de la donant + nucli de l’òvul de la mare 
fecundat amb esperma marit o parella

8.- TP2 = òvul de la donant + nucli de l’òvul de la mare 
fecundat amb esperma de donant

Com hi ha diferents variants tècniques de transferèn-
cia pronuclear, en realitat el nombre de variants és més 
gran. A dia d’avui les dues tècniques proposades són:

a) llevar el nucli de l’òvul de la donant, inserir el nucli 
d’un òvul de la mare gestant i fecundar-lo amb esperma 
de la parella o de donant. Aquesta és la tècnica que va 
utilitzar el Dr. Zhang atès que els pares són de confessió 
musulmana, i es va considerar que era la més adequada 
per motius religiosos

b) fecundar ambdós òvuls, tant el de la mare ges-
tant com de la donant amb esperma de la parella o de 
donant i després llevar el nucli de l’òvul fecundat de la 
donant i inserir-li el nucli de l’òvul de la mare gestant. 
Aquesta és la tècnica proposada al Regne Unit. 

Atès que es tracta de malalties molt poc freqüents, a 
l’estat espanyol sembla que hi ha molt poca demanda. 

La donació d’òvuls, una solució més senzilla al mateix 
problema, està més desenvolupada que en altres paï-
sos i, encara que el resultat no sigui exactament igual 
en relació a la càrrega genètica del fill, té més probabi-
litats d’èxit.

A falta d’una regulació específica, caldria l’aprovació 
de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assis-
tida per tal de posar en marxa un procediment repro-
ductiu que utilitzés aquestes tècniques. 

Lògicament i tal com ja hem comentat tota nova tèc-
nica genera nous problemes. En aquest cas concret es 
poden generar problemes tant tècnics com ètics.

Problemes tècnics:

Fracàs del procés per diagnòstic erroni o insuficient: 
possible malpraxis.

Confusió d’embrions: malpraxis, problemes de pa-
ternitat i maternitat. 

Problemes ètics:

Qualsevol avenç genètic genera problemes ètics. Els 
relacionats amb la reproducció humana no són una 
excepció. 

Una part de la població veu els científics com possi-
bles Frankenstein capaços de crear monstres manipu-
lant el material genètic. Sempre hi ha els fantasmes de 
la clonació, els nadons a la carta, la manipulació genèti-
ca, l’enginyeria genètica, la selecció de la raça, etc. En-
cara que a dia d’avui pensar que és possible dissenyar 
a un bebè a la mida és concebre la biotecnologia de 
forma molt simplista i optimista. És evident que tot és 
qüestió de temps i en un futur probablement no tan llu-
nyà sigui possible actuar en aquest àmbit, la qual cosa 
requerirà una legislació específica al respecte.

No s’ha de perdre de vista que èticament no és el 
mateix substituir un gen normal per un altre millor valo-
rat (frívolament), que substituir un gen malmès que de-
termina patir una malaltia per un gen normal que evita 
aquest patiment. En el primer cas (determinar quins 
gens són més desitjables que altres) hi hauria poca 
justificació ètica, però en el segon (substituir un o més 
gens per tal d’estalviar una malaltia) passa el contrari i 
la situació és èticament admissible i podríem afegir que 
a la pràctica molt desitjable.

Herència multiparental, aspectes forenses
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Rafael OLIVA i VIRGILI 

introduCCió 

En aquest article es pretén fer una breu revisió dels 
principis d’herència genètica operants en la reproduc-
ció natural biparental i de la base tècnica de les anome-
nades herències multiparentals, aplicades recentment 
com opcions de tractament o de prevenció de certes 
formes d’infertilitat en la dona o per a prevenció de ma-
lalties amb herència mitocondrial (Shandera and Mac-
key, 2016; Herbert and Turnbull, 2017). La revisió s’ha 
preparat des de la perspectiva o visió externa d’un ex-
pert en genètica i en temes relacionats amb la recerca 
biomèdica enfocada a l’estudi de les causes de la inferti-
litat, però que no participa en l’aplicació d’aquestes no-
ves formes de prevenció. Cal indicar que no és l’objec-
tiu d’aquesta revisió la consideració dels aspectes ètics, 
jurídics o forenses per al quals el lector es referit a al-
tres fonts (Bredenoord et al., 2008; Dimond et al. 2015; 
Appleby et al. 2015; Ludlow et al. 2015; Griffiths et al. 
2016; Scully et al. 2017; Gómez-Tatay et al. 2017; veure 
també altres articles del tema publicats a la revista de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya). Primer 
es fa una introducció molt breu dels principis genètics 
operants en l’herència natural o biparental, com a base 
per entendre millor el que s’ha anomenat “herència 
multiparental” en les seves aplicacions biomèdiques. I 
tot seguit es comenten cada una de les dues aplicacions 
indicades. 

prinCipis GenètiCs en l’HerènCia natural Bi-
parental 

La base de l’herència genètica es troba en el genoma 
de les cèl·lules (Figura 1). La principal quantitat de ma-
terial genètic és aportada pels cromosomes del nucli de 
la cèl·lula o genoma nuclear (Oliva, 2001). Les cèl·lules 
somàtiques i part de les cèl·lules germinals en l’ espècie 
humana tenen 22 parells de cromosomes autosòmics, 
més els dos cromosomes sexuals X i Y. Els cromosomes 
es fan visibles durant la divisió cel·lular en la fase de 
metafase en forma de estructures visibles al microscopi 
òptic (Figura 1). La quantitat de DNA que conté una cèl-
lula somàtica diploide (2n) es 6*109bp de DNA. Però 
a part dels cromosomes nuclears, les cèl·lules també 
contenen un genoma mitocondrial format per una mo-
lècula circular de DNA amb una grandària de 16.569 bp 
(Oliva et al., 2013). 

Durant la meiosi, tant materna com paterna, es pro-
dueix la recombinació genètica i una reducció en el 
nombre de cromosomes homòlegs de tal forma que 
tant l’oòcit com l’espermatozoide resultant són ha-
ploides (n). També l’oòcit i l’espermatozoide contenen 
mitocòndries i per tant el genoma mitocondrial. Quan 
es produeix la fertilització, la combinació d’un oòcit ha-
ploide (n) i d’un espermatozoide haploide (n) donen 
lloc a un zigot diploide (2n). Però el genoma mitocon-
drial del zigot prové exclusivament de l’oòcit, ja que les 
mitocòndries de l’espermatozoide són eliminades de 
forma natural i per tant no aporten material genètic a 
la descendència (Figura 1). 

Sessions científiques
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donaCió d’ooplasma ooCitari en el traCta-
ment de la infertilitat en la dona 

La inferti litat és un problema molt freqüent ja que 
afecta aproximadament a un 20% de les parelles en 
edat reproducti va (Ballescà-Lagarda, 2017). Una de 
les causes conegudes d’inferti litat en la dona és l’en-
velliment dels seus oòcits degut a diverses eti ologies 
(Chappel, 2016). La uti lització d’oòcits de donants és un 
mètode efecti u pel tractament d’aquest ti pus d’inferti -
litat, però exclou l’herència genèti ca de la dona afecta 
(Ballescà and Oliva, 2012). Una de les alternati ves que 
s’ha aplicat per tal d’ intentar solucionar la inferti litat 
d’aquestes pacients amb un problema d’envelliment 
oocitari ha estat la transferència d’ooplasma d’oòcits 
procedents de donants als oòcits procedents de les 
pacients infèrti ls, a través de tècniques de reproducció 
assisti da i de microinjecció dels oòcits in vitro (Brede-
noord et al., 2008; Schatt en et al., 2014). 

Però amb aquest procediment algunes de les mito-
còndries de la donant d’oòcits passen junt amb l’oo-
plasma a l’oòcit de la receptora infèrti l, de tal forma 
que l’oòcit resultant conté mitocòndries de dues dones 
diferents. Al ser ferti litzats aquest oòcits tractats per 

espermatozoides de la parella de la receptora, el zigot 
resultant posseeix el genoma mitocondrial procedent 
de dues mares, el genoma nuclear de la pacient infèrti l 
i el genoma nuclear del pare. D’aquí el nom d’herència 
multi -parental. Ara bé la quanti tat de material genèti c 
procedent de la donant és mínima, ja que el genoma 
mitocondrial presenta una mida molt peti ta respecte al 
genoma nuclear. A més, el material genèti c mitocondri-
al procedent de la donant representa només una frac-
ció de les mitocòndries de l’oòcit tractat. Aquest pro-
cediment es va començar a aplicar per primera vegada 
l’any 1996 per equips de reproducció assisti da als Estats 
Units (USA) a dones amb inferti litat. Els resultats són 
que van néixer 17 nadons. No obstant es va detectar 
en dos dels tractaments la síndrome de Turner, i un cas 
d’alteració de “pervasive developmental disorder” que 
forma part dels trastorns de l’espectre auti sta (FDA, 
2014).

 Tot i que es tractava d’una mostra peti ta de 17 na-
dons i dels dubtes sobre si l’origen d’aquestes alteraci-
ons podien estar en relació amb les causes subjacents 
de la pròpia inferti litat de les dones, no quedava clara 
la seva efecti vitat i efi càcia al no haver conduït aquests 

Figura 1. Herència biparental natural. 
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primers tractaments com un assaig clínic. Aquests fets 
varen resultar en que el juny del 2001 la FDA d’USA 
publiqués unes regulacions indicant el següent: “...furt-
her ooplasm transfer protocols should be done under 
Investigational New Drug (IND) exemptions and that 
an IND submission to the agency would be required to 
treat additional patients”. A més recomanava “1) evalu-
ate the potential risks of this procedure, 2) recommend 
how safety should be monitored, 3) assess how efficacy 
might best be determined, and 4) determine what furt-
her non-clinical data will be needed” (FDA, 2002, FDA, 
2014)). Per tant, caldrà fer un seguiment i s’haurà de 
veure la utilitat real d’aquesta estratègia en el tracta-
ment d’algunes causes d’infertilitat a la dona (Bredeno-
ord et al., 2008; Herbert and Turnbull, 2017). 

donaCió d’oòCits i mitoCòndries en la pre-
venCió de malalties deGudes a mutaCions en el 
Genoma mitoCondrial 

Les mutacions en el genoma mitocondrial són res-
ponsables de diverses malalties mitocondrials (Gorman 
et al., 2016). Es tracta de malalties que afecten aproxi-
madament un de cada 6500 nadons. El patró d’herèn-
cia és exclusivament per via materna, i el fenotip pre-
senta una gran variació, des de molt lleus fins a molt 
greus (Oliva et al., 2013). Aquesta variació és deguda 
al fenomen d’heteroplàsmia, o existència d’una barre-
ja de genomes mitocondrials mutats i no mutats en les 
cèl·lules. Quan les cèl·lules es divideixen, aleatòriament 
poden passar més o menys quantitat de mitocòndries 
mutades a les cèl·lules filles, resultant per tant en vari-
ació fenotípica. Per tant el fenotip en les malalties amb 
herència mitocondrial canvia en les generacions i resul-
ta difícil predir el grau d’afectació. 

Fins ara s’han aplicat diverses estratègies per a la 
prevenció de descendència greument afecte en dones 
portadores o afectes de malalties amb herència mito-
condrial, i per tant permetre descendència no afectada 
(Ballescà, 2017). Una d’elles és el diagnòstic prenatal 
per a la detecció del grau de mutació present en el fe-

tus de les dones afectes. L’altra és l’aplicació de les tèc-
niques de reproducció assistida associades a diagnòstic 
genètic preimplantacional i transferència dels embrions 
previsiblement no afectes o no portadors. També la uti-
lització d’oòcits de donants sanes o no portadores s’ha 
aplicat com un mètode molt efectiu per a la prevenció 
de la transmissió d’aquest tipus de malalties mitocon-
drials a la descendència, però exclou per complet l’he-
rència genètica de la dona afecta (Ballescà, 2017). 

Les alternatives que s’han aplicat recentment es ba-
sen en la utilització d’oòcits procedents de donants sa-
nes no portadores de mutacions en el DNA mitocondri-
al (Shandera and Mackey, 2016; Herbert and Turnbull, 
2017). En una de les alternatives, a l’oòcit de la donant 
se li extreuen i es rebutgen els cromosomes nuclears 
(Gorman et al., 2016; Figura 2). Tot seguit, a la cèl·lula 
enucleada resultant se li trasplanten els cromosomes 
nuclears procedents d’un oòcit de la pacient afecte o 
portadora de mutacions en el seu DNA mitocondrial (Fi-
gura 2; Gorman et al., 2016). D’aquesta forma s’aconse-
gueix reconstituir un oòcit que conté el material genètic 
nuclear procedent de la pacient i les mitocòndries no 
mutades procedents de la donant. Seguidament aquest 
oòcit tractat és fecundat per un espermatozoide proce-
dent de la parella de la pacient. 

Amb aquesta estratègia el zigot resultant porta el ge-
noma nuclear procedent de la pacient i de la seva pa-
rella i el genoma mitocondrial de la donant. D’aquí el 
nom d’herència multi-parental. Aquest procediment es 
va aplicar per primera vegada per un equip dels Estats 
Units d’Amèrica que va viatjar a Mèxic per dur a terme 
el protocol, ja que les lleis als Estats Units no els perme-
tien el procediment (Hamzelou, 2016). La primera paci-
ent tractada va ser una mare d’origen Jordà, portadora 
en les seves mitocòndries de mutacions responsables 
del síndrome de Leigh, que havia tingut dos fills previs 
que van morir per a aquesta malaltia. Com a resultat 
del tractament la mare va tindre un nadó sa tot i que es 
va detectar que era portador d’un 1-2% de les mitocòn-
dries mutades de la mare. 

Aspectes genètics en l’herència multiparental
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Novament cal indicar que la quanti tat de material 
genèti c procedent de la donant representa només una 
peti ta fracció, ja que el genoma mitocondrial presenta 
mida molt peti ta (16.569 bp) respecte al genoma nu-
clear (3.000.000.000 bp en estat haploide). Uns càlculs 
senzills ajuden a objecti var la proporció de material 
genèti c procedent de la donant. La proporció entre 
genoma mitocondrial i nuclear en estat haploide és de 
16.569/3.000.000.000= 0,00000552. Expressat en % se-
ria 0,000552% de la grandària del genoma (o 0.001% si 
s’arrodoneix a l’alça).

Una altra forma de veure la proporció seria conside-
rant la quanti tat absoluta de DNA per cèl·lula, tenint 
en compte que hi poden haver unes 1000 còpies del 
genoma mitocondrial en cada cèl·lula. En aquest cas el 
DNA mitocondrial de la donant representaria aproxima-
dament el 0.27% de la quanti tat de DNA per cèl·lula. Fi-
nalment també es pot considerar que la donant aporta 
aproximadament el 0.2% dels gens codifi cants. 

A part del procediment explicat, una variant propo-
sada consisteix en la fecundació dels oòcits de la do-
nant i de la pacient seguit de transplantament en els 

zigots dels pronuclis del zigot de la pacient al zigot de 
la donant prèvia la seva enucleació (Gorman et al., 
2016). El parlament britànic va aprovar l’octubre del 
2015 regulacions autoritzant la transferència de pronu-
clis i la transferència de fus mitòti c. Posteriorment (el 
15/12/2016) la “Human Ferti lisati on and Embryo Aut-
hority (HFEA)” del Regne Unit va autoritzar la teràpia 
de reemplaçament mitocondrial per prevenir malalti es 
mitocondrials en dones afectes o portadores (Bredeno-
ord et al., 2008; Herbert and Turnbull, 2017). 

proBlemes potenCials dels proCediments 
apliCats per a la utilitZaCió de mitoCÒndries 
proCedents de donants 

Una de les imperfeccions de la tècnica aplicada és 
que restes de mitocòndries amb les mutacions de la 
mare portadora han resultat transferides tal com es va 
poder detectar en el primer nadó i en el que es va veure 
que era portador d’entre un 1% i un 2% del DNA mi-
tocondrial mutant. No obstant, aquesta xifra està molt 
lluny del que seria necessari per tal de causar l’aparició 
de la malalti a. Per tant aquesta sembla ser una limitació 
menor o de poca rellevància. 

Figura 2. Donació mitocondrial en la prevenció de la transmissió de malalti es amb 
herència mitocondrial (basat en Shandera and Mackey, 2016; i Herbert and Turn-
bull, 2017). 
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Un problema en potència o hipotètic seria la pos-
sible incompatibilitat entre els genomes nuclear de la 
receptora i mitocondrial de la donant. En el cas d’he-
rència normal bi-parental, la compatibilitat entre el ge-
noma nuclear i mitocondrial dels oòcits de la mare és 
un fet demostrat. El productes dels genomes nuclear 
i mitocondrial interaccionen: per tant els gens poden 
haver-se co-adaptat evolutivament. Durant l’oogènesi 
també pot operar una selecció natural. Però en el cas 
d’herència tri-parental podria haver-hi incompatibi-
litat entre els genomes mitocondrial de la donant i el 
nuclear de la mare afecte. Aquest problema hipotètic 
vindria recolzat per certa evidència procedent d’estu-
dis en espècies model (Montooth et al., 2010; Yan et 
al., 2010; Clancy et al., 2011; Yee et al., 2013). Però si 
aquestes incompatibilitats potencials existeixen en l’es-
pècie humana, també tenen lloc durant la reproducció 
sexual natural. No obstant poden ser més freqüents en 
individus resultants per reemplaçament mitocondrial. 
En ambdós casos, els efectes previstos serien petits, ja 
que les incompatibilitats fortes ja haurien estat elimina-
des per selecció natural (Rishishwar and Jordan, 2017). 
En tot cas es podria minimitzar el risc hipotètic selecci-
onant donants amb haplotips mitocondrials similars al 
de la receptora. 

Un altre problema potencial de les noves tècniques 
de donació mitocondrial és que el tractament in vitro 
dels gàmetes o embrions a través de les tècniques de 
reproducció assistida presenta el potencial de provocar 
canvis genètics o epigenètics. Però cal dir que aquests 
serien en bona part generals als existents en qualse-
vol tècnica de reproducció assistida (Son et al., 2015; 
Lazaraviciute et al., 2015; Oliva 2016). No obstant, al 
menys hipotèticament, l’efecte podria ser més marcat 
en aquestes noves formes de teràpia degut al passos 
addicionals requerits per a la transferència nuclear. 

En resum, les tècniques de donació de mitocòndries 
o de transferència d’ooplasma aporten una estratègia 
nova per a la prevenció de la transmissió de malalties 
amb herència mitocondrial, o pel tractament de certes 
formes d’infertilitat. No obstant, les dades disponibles 
en l’actualitat són encara molt limitades degut als pocs 
assajos realitzats. Per tant serà desitjable basar la seva 
possible implementació futura sobre la base d’assajos 
clínics o de més estudis de medicina basada en l’evidèn-
cia, amb la finalitat de determinar acuradament tots els 
aspectes relatius a la seva seguretat, eficàcia i efectivi-
tat (Falk et al., 2016). 
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Romà MASSOT i PUNYET
Acadèmic numerari (*)
 

Bona tarda, Buenas tardes, Guten abend. Good eve-
ning to everybody. It is a pleasure to have you here, and 
to listen the distinguished speakers, from Catalonia and 
also coming from United Kingdom and Österreich. An 
special welcome to Drs. Lees, from London, and Poewe, 
from Innsbruck.

D’antuvi, una merescuda enhorabona a les dues Ins-
titucions que han fet possible aquesta sessió científica, 
la Societat Catalana de Neurologia, amb el seu Grup de 
Trastorns del Moviment, i la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya. Cal felicitar els lleidatans Dr. Purroy, 
i Dr. Viñas, president i expresident respectius de les 
dues Entitats que porten el nom del nostre país. A ells 
cal agrair-los-hi que em permetin recordar alguns per-
sonatges catalans que han destacat pels seus treballs 
sobre la “Shaking Palsy”. La malaltia que James Parkin-
son, 1755-1824, un observador i revolucionari metge 
londinenc, va descriure ara fa 200 anys. 

Les primeres referències trobades a casa nostra so-
bre aquesta malaltia són força més tardanes. Abans, la 
capdavantera medicina francesa, havia d’estudiar i pro-
pagar aquesta entitat nosològica. Fou el 1872 quan el 
gran mestre Jean Martin Charcot, 1825-1893, la va re-
batejar amb l’epònim de “Maladie de Parkinson”, en re-
coneixement del col·lega anglès, i perquè “la paralysie 
agitante” no sempre era tremolosa, i menys paralítica. 

Els primers escrits a Catalunya dedicats a les ma-
lalties extrapiramidals, pertanyen a Bartomeu robert 
Yarzàbal, 1842-1902, l’insigne Dr. robert, un home 
polifacètic que com l’anglès Parkinson, va destacar en 
moltes més activitats, a part de la medicina; per exem-
ple, els dos van reivindicar canvis de la situació política 
dels seus països. Catedràtic de Medicina, el programa 
de classes del 1875 i diverses publicacions seves, s’en-
dinsen dins de la neurologia. Es refereix a la “paràli-
si agitant” com una neurosi, o el que és el mateix en 
aquella època, una malaltia sense lesió coneguda, amb 
compromís funcional de la medul·la, bulb, protuberàn- 
 

 
 
 
 
cia i també del mesencèfal. Per ben poc, no inclou els 
nuclis de la base. 

Una nissaga de tres generacions que destaca dins la 
neurologia, i més concretament per la seva dedicació a 
la patologia extrapiramidal és la família Barraquer. Llu-
ís Barraquer roviralta, 1855-1928, director del primer 
servei de neurologia de Catalunya i d’Espanya, va dedi-
car alguns treballs a l’atetosi. El seu fill, Lluís Barraquer 
Ferré, 1887-1959, junt amb Ignasi de Gispert, 1903-
1984, i Emili Castañer, edita el 1936 el primer llibre de 
neurologia en espanyol, el “Tratado de Enfermedades 
Nerviosas”, amb un llarg capítol sobre la malaltia de 
Parkinson, molt clínic i clar, que precisa ja les lesions 
de la malaltia al locus níger i el cos estriat, reconeix la 
ignorància sobre l’etiologia, i assenyala la importància 
dels factors hereditaris. El 1952 edita els seus “Estudios 
de Neurología Clínica”, una recopilació de publicacions 
seves, tres sobre el sistema extrapiramidal. 

Serà el seu fill, Lluís Barraquer Bordas, 1923-2010, 
estimat company de molts de nosaltres, i acadèmic nu-
merari, com els seus progenitors, el qui més incidirà en 
la patologia extrapiramidal, la seva “nineta dels ulls” en 
paraules de Rodríguez Arias. Als 21 anys, el 1944, enca-
ra estudiant de medicina, escriu un erudit article sobre 
Fisiopatologia Extrapiramidal, que ja mostra la seva ca-
pacitat d’assimilar i analitzar les publicacions, per a fer-
ne una síntesi. Més tard, el 1963, surt la primera edició 
de la seva obra cabdal, Neurología Fundamental, amb 
un contingut més clínic, i amb una extensa bibliografia, 
que recull 8 treballs propis sobre el Parkinson. 

Tenim d’altres neuròlegs eminents que han publicat 
sobre aquesta temàtica. Citem a Bel·larmí rodríguez 
arias, 1895-1997, centenari, secretari perpetu de la 
RAMC, que escriu diferents treballs sobre la terapèu-
tica, i el LCR del Parkinson. antoni subirana oller, 
1903-1992, que publica en català el 1936 un cas de 
Parkinson, notable per la meticulositat de l’exploració, 
l’acusada cinèsia paradoxal del pacient, i la insòlita eti-
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ologia per electrocució. Anys més tard, serà el principal 
artífex del Congrés Internacional de Neurologia a Barce-
lona.      

Cal destacar i homenatjar la tasca de dos grans clínics 
internistes, l’inoblidable agustí Pedro Pons, 1898-1971, 
i el seu deixeble Pere Farreras Valentí, 1916-1968. El 
1952 editen la monumental obra “Patología y Clínica 
Médicas”, i redacten personalment tota la patologia 
neurològica, Parkinson inclòs, amb un contingut im-
pecable, encara que ubiquen la lesió essencial al pàl-
lidum. 

Posteriorment, a la 3a edició del 1965, apareix la 
col·laboració de dos grans neuròlegs, ramon sales 
Vázquez, 1907-1971, i la del nostre il·lustrat company 
agustí Codina Puiggròs, 1934-2015, que el 1963 ja pu-
blicava, junt amb Barraquer, un extens article sobre la 
semiologia de la patologia extrapiramidal.

Josep Ma. Espadaler Medina, 1925-1998, publica 
dos articles sobre assajos terapèutics del Parkinson, el 
1957 amb el nou “Akineton”, i el 1965 sobre la imipra-
mina.

De mèrit destacat, i que cal recordar, és l’atenció de-
dicada al Parkinson, per metges de medicina general, 
autoformats, i allunyats de la Ciutat Comtal. Joan Durich 
Espúñez de Vilanova de Meià (la Noguera), que publica 
en català dos articles sobre el Parkinson, el 1913 i el 
1930. En el primer treball, on ja menciona la bradicinè-
sia, es tractaria d’una neurosi (sense lesió orgànica). En 
el segon l’etiologia de la malaltia seria post encefalitis. 
Les lesions s’estenen dels músculs al còrtex, passant pel 
locus níger. Carles saura Castán de Pont de Suert (l’Alta 
Ribagorça), el 1935 publica sis casos de la malaltia, i les 
atribueix al fred; ho raona comparant la clínica del Par-
kinson amb la d’una persona tremolosa i mig gelada. El 
mal penetraria pels músculs fins arribar al cervell; una 
hipòtesi “lógica, aunque no resultase del todo cierta”. 
Amb humana satisfacció esmento el meu pare, romà 
Massot Gimeno, 1906-1981, pioner de la neurologia al 
sud de Catalunya, que el 1956 publica sobre patologia 
extrapiramidal en una revista mèdica reusenca.

El 1936 té lloc un esdeveniment cabdal, la publicació 
del primer Diccionari de medicina en llengua catalana, 
obra de Manuel Corachan, 1881-1942. Hi col·laboren 
dos neuròlegs, que descriuen encertadament la ma-
laltia de Parkinson. Són Bonaventura Clotet Massià, 
catalanista, i Eduard tolosa Colomer, 1900-1981, pare 
del company Eduard, i líder actual d’aquesta malaltia al 

nostre país. El Tolosa Sènior, capdavanter de la neuroci-
rurgia a Catalunya, publica en català el 1931 una excel-
lent monografia sobre “Síndromes Extrapiramidals”, 
ubicant les lesions del Parkinson al pàl·lidum i cos estri-
at, i si la causa és encefalítica, al locus níger. 

Fins aquí aquest breu esguard cap enrere. Després 
la història ha evolucionat, i de la llavor de la “shaking 
palsy” ha crescut el món dels Trastorns del Moviment. 
A l’ensems, Catalunya també ha engrandit el seu desig 
de sobirania. Per a trobar la millor solució per als nos-
tres esperançats pacients, i pel nostre il·lusionat país, 
tant sol ens cal revifar l’esperit, escrutador i agosarat, 
del nostre admirat James Parkinson.

Gràcies. 

(*) Conferència del dia 10 d’abril de 2017 a la RAMC, dins el 
programa: “Acte Commemoratiu Bicentenari del Parkinson”, or-
ganitzat per la Societat Catalana de Neurologia, i la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya. 
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Carles SOLER-DURALL
Acadèmic corresponent 

Fa uns anys, des d’Astúries (1960), vàrem tractar 
de posar en marxa el que corresponia per a un hospi-
tal d’aquella època, en resum: un hospital civil, arrelat 
socialment, departamentalitzat, amb professionals de 
màxim nivell, que complís amb els dictats de la Joint 
Comission i per tant, on s’hi pogués impartir docència. 

Docència de tot tipus: infermeria, assistència social, 
tecnologies, i amb un programa MIR que nasqué, pel 
que fa a Espanya 16 anys abans que, una feliç conjuntu-
ra protagonitzada per Franc Vilardell, José Mª Segovia, 
Diego Figuera i Vicente Rojo, ho estructuressin oficial-
ment. El programa que ha fet d’Espanya capdavantera 
en l’assistència mèdica especialitzada de qualitat a tot 
el món. 

Després de més de 50 anys és evident que han passat 
moltes coses, però ens obstinem a gestionar com si res 
no hagués passat.

Amb aquesta breu nota diré com jo veig que ara, als 
meus 89 anys, penso que hauria d’ésser l’hospital de 
demà, però començant ràpid, avui mateix. 

Tres són els eixos d’aquest hospital de demà, tal 
como jo els veig:

1. El clàssic amb variacions

2. L’extensió al seu entorn social

3. La connexió amb el món. 

1. el ClàssiC amB variaCions
Seria molt semblant arquitectònicament al d’ara. 

No és previsible variacions en les Unitats d’Infermeria, 
potser haurien de disminuir quantitativament, al ser 
cada vegada més rellevants les activitats d’un sol dia i 
extra-hospitalàries. En certes àrees de serveis comple-
mentaris, l’arquitectura hauria de ser flexible, amb en-
vans mòbils que els serveis de manteniment del propi 
hospital poguessin moure i adaptar a noves màquines i 
funcions. Quasi totes les noves tecnologies, (pròtesis de 
tràquea 3D, cirurgia endoscòpica, anticossos monoclo- 
 

 
 
 
nals, etc.) tenen, in situ o a nivell laboratori, exigències 
que reclamen aquella flexibilitat. 

Però el més important és, com el president de Fran-
ça, Emmanuel Macron, està fent, a l’integrar “l’estat 
d’urgència al dret ordinari”, els serveis d’urgències hos-
pitalaris cal preveure’ls amb capacitat per atendre brus-
cament una sobrecàrrega d’uns 50 pacients, o el que 
correspongui, per les conseqüències d’atemptats terro-
ristes. No com els 10 punts d’assistència més o menys 
precària, annexes als serveis d’urgències, com ara. 

2. extensió al seu entorn soCial
L’hospital d’avui atén els pacients que li arriben de 

les seves consultes externes o urgències, els dóna d’alta 
i deixa de preocupar-se d’ells. Això no hauria de seguir 
essent així. Als seus cinc-cents o mil llits, l’envolten tres-
centes o quatre-centes mil persones que han sigut o se-
ran els seus clients. 

Petits artefactes captadors (braçalets o rellotges es-
pecials), via smart-phones, poden avui enviar senyals 
significatives a l’àrea de seguiment de l’hospital. Alguns 
d’aquests paràmetres per via directa o per via transcu-
tània són ja realitats actuals (saturació d’oxigen, pressió 
parcial d’oxigen o CO2, ECG per control d’isquèmies o 
arítmies, control de marcapassos, glicèmia, bilirubi-
na,...) i això anirà a més i amb més precisió. Tot això, in-
formatitzat, dona senyals d’alarma i hauria de provocar 
una resposta hospitalària. 

A més, avui, el pacient no és un individu isolat, cal 
atendre també el seu entorn, que influeix sobre ell, com 
ell influeix en el seu entorn, de vegades amb gravetat.

3. la Connexió amB el món
Heus ací, potser, el més important que volia dir.

No ho puc dir en poques paraules i proposo al lector 
un petit joc. 

Que li semblaria que el cas clínic concret, que té en-
tre mans, el pogués comparar amb d’altres d’evolució 
semblant? No uns quants, sinó milers o potser milions?

Sessions científiques

l’Hospital de demà
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Tot això protocolitzat com el seu propi cas. Edat, 
sexe, antecedents, evolució, tractament, resultats, etc. 
etc. Fragmentat de tal manera que pogués establir una 
comparança del seu propi cas amb el segment o fracció 
que correspongués. I, naturalment, els individus que 
formin el grup de comparació procedissin d’hospitals 
standaritzats, acreditats. I que el seu cas s’incorporés 
al grup de comparança. És a dir una auditoria constant 
de la seva feina, i tot això amb identitat, privacitat, sen-
se possibilitat que ningú modifiqui el missatge original, 
compartit i immutable, distribuït mundialment, sense 
intermediaris, és a dir: una tecnologia per donar confi-
ança, diuen que això és el més important que mai ha 
passat a la història pel que fa a la informació. Segur 
que tots diríeu que sí, a aquesta tecnologia. Doncs bé, 
aquesta tecnologia té un nom, se’n diu: BLoCKCHaIn.

Hi podríem afegir uns quants ingredients més, que la 
fan encara més universal, però no és necessari. 

El protocol blochchain (cadena de blocs) s’aplica ja 
en molts àmbits (financer, transport, democràcia basa-
da en vots, origen dels aliments, actes notarials i pú-
blics, etc.) i comença a aplicar-se en procediments mè-
dics. 

Per fer referència només al model satoshi, la nova 
plataforma permet combinar registres digitals sobre 
quasi qualsevol cosa, en temps real.

El bitcoin, o qualsevol altra moneda digital, es basa 
precisament en transaccions registrades en una cadena 
de blocs, blockchain.

Per afegir uns quants atributs més, el blockchain és 
una informació: 

- Distribuïda

- Pública

- Encriptada, amb claus públiques i privades en lloc 
dels sistemes de dos claus de les caixes fortes

- Amb registre informàtic global

- És una internet de tot amb registre de tot amb com-
putació digital

- Garantitza la transparència i responsabilitat dels 
polítics

- Lliga uns fets amb els anteriors i amb els succesius 
(chain)

- I dona confiança

I, com lliga això amb la Medicina i els Hospitals?

Tot el que doni confiança, que és el resultat final del 
blockchain, ens fa veure les coses amb certesa. Una cer-
tesa que difícilment obtindríem d’altra manera. L’aspi-
ració de la moderna Medicina (la Medicina basada en 
fets). Recordem, els més vells de la sala, les tres pre-
guntes amb que el Prof. Jiménez Díaz ens ensenyava a 
iniciar una Història Clínica:

 - ¿Qué le pasa?

 - ¿Desde cuando?

 - ¿ A qué lo atribuye?

Amb això, l’exploració, les dades biomètriques i bio-
químiques i les imatges, ja podia establir un diagnòstic 
i un tractament, i mai podrà saber, si hagués procedit 
d’altra manera, què hauria passat. És la Medicina fins 
avui. Els diferents blocs no estan encadenats, mai po-
dem saber amb certesa si el subsegüent és conseqüèn-
cia i està lligat a l’anterior. Hi manca el protocol blockc-
hain.

Això vol dir: donar al fet assistencial una certesa cre-
adora de confiança. En definitiva: l’Hospital de demà.

Per aquells interessats els recomano: “La Rovolución 
Blockchain”. De Don Tapscott i Alex Tapscott. Ediciones Deus-
to, 2017.  

L’Hospital de demà
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Begonya Torres Gallardo

Les auques són un document eminentment català. 
Narraven de forma gràfica les accions humanes per a 
illetrats, com ho feien els retaules o els cartells de fira i 
els seus quadres pintats sobre llenç. Les auques consti-
tueixen un subgènere de la literatura popular anomena 
“de canya i cordill”. La literatura de canya i cordill és un 
gènere de destinació popular i de gran difusió, nascut 
als inicis de la impremta i que va perdurar fins el segle 
XX. Els fulls de canya i cordill reben aquest nom ja que 
es presentaven a la venda penjats de cordills estesos i 
subjectats amb canyes a la manera de pinces. 

L’auca, en la seva forma arquetípica, està composada 
per 48 vinyetes (repartides en vuit fileres de sis imat-
ges) impreses en un full de paper de 420 x 305 mm, 
encara que podem trobar-ne de diversos formats. El 
seu origen no està del tot clar, però sembla que es re-
muntaria a fonts cabalístiques i endevinatòries, quan 
s’utilitzaven teles o taules pintades amb quadres on hi 
havia dibuixat un signe o objecte simbòlic. La paraula 
auca procedeix del joc anomenat de “l’auca”, forma ar-
caica de la paraula “oca”. El Joc de l’Auca, com ens dirà 
Joan Amades, no era un “joc d’entreteniment sinó de 
perdició, un joc d’interès”, titllat de “malvat i traïdor” 
al diccionari Aguiló. Possiblement consistia en un joc de  

 
 
 
banca, que es feia amb una auca de pergamí i rodolins. 
La “mala condició” d’aquest fou la causa de prohibici-
ons. Durant el segle XVIII, es transformà de joc d’atzar 
per adults en joc de nens. 

Les primeres auques que apareixen el segle XVIII, no 
porten text i són enumeratives com l’auca El Sol y la 
Luna, de caràcter simbòlic, evolucionant cap a la figura-
ció d’elements de la realitat com en les auques d’Artes 
y Oficios. A principis del segle XIX es produeix la gene-
ralització de l’explicació en prosa en la mateixa vinyeta 
i cap a 1840 se sistematitza l’explicació de la vinyeta en 
vers. El període d’esplendor del gènere se situa després 
de 1850 fins a final del segle. 

Al Centre d’Estudis Sant Cebrià (CESC) es conser-
va una col·lecció de 180 auques que podem datar des 
de la meitat del segle XIX fins als anys 70 del segle XX. 
Presentem en aquest treball una d’aquestes auques de-
dicada a un dels remeis més reeixits del moment: “La 
Purga”. 

Aquest full fou publicat el 3 d’agost de 1888 a la re-
vista La SemanaCómica, editada a Barcelona. Mostrem 
a continuació els textos que acompanyen a cada una de 
les vinyetes per a la seva millor lectura. 

Sàtira i humor en medicina

Los efectos de Una PUrga. un auCa DE 1888

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 158-159

los efeCtos de una purGa
Decididamente, Don Policarpo 
se sentía mal del estómago,

tan mal, que decidió ir a la 
botica más próxima, en busca de 
un remedio á sus dolores, 

cuyo remedio, en forma de 
purga, tomó en el acto.

¡Por cierto que era bastante 
mala!

pero de seguros efectos, tan seguros que...

Pasó un cuarto de hora, y dos, y 
tres, y don Policarpo no salía de 
aquel misterioso recinto, 

poniendo en grava aprieto á 
alguno de sus compañeros de 
hospedaje, 

y á otro, y á otro, y á otro, 
que sucesivamente fueron 
legando, impelidos por la misma 
necesidad;

los cuales, en vista de que la 
cosa apremiaba y la puerta 
continuaba cerrada, decidieron 
abrirla á viva fuerza, 

como así lo hicieron. Y... ¡si sería buena la purga, 
Señor!
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Arxiu RAMC

La ràbia ha tingut molt interès social, no tant per la 
seva repercussió numèrica, com pels seus efectes mor-
tals. Els principals inculpats de la seva transmissió han 
estat els gossos i en el medi rural també els llops. Un 
dels detonants de l’augment de casos d’hidrofòbia seria 
l’època estival, la calor i l’escassetat d’aigua que afavo-
rien que els gossos esdevinguessin rabiosos, segons els 
criteris exposats en els bans. 

El grup de l’Arxiu de la RAMC té oberta una línia de 
recerca dedicada a la hidrofòbia a Catalunya, abans i 
després de la invenció de la vacuna de la ràbia per Lo-
uis Pasteur. El grup ha publicat, per una banda, el recull 
documental: “Transcripció d’arxius sobre la ràbia o hi-
drofòbia. Anàlisi dels aspectes socials del fons de l’arxiu 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, en el 
període 1770-1850” (1), i per altra un monogràfic més 
ampli titulat “Notes sobre la història de la ràbia a Cata-
lunya i l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina”, dins 
de la col·lecció “Gimbernat. Sanefa Verda” (2).

Ara donem notícia d’un ban de l’Ajuntament de Bar-
celona del juliol de 1838, anterior als que havíem pu-
blicat. El seu contingut és genèric, però cal assenyalar 
la insistència, que sovint es repeteix en bans anteriors i 
posteriors, en determinats punts: 

* Boles de verí (nou vòmica amb estricnina)

* Adolescents que persegueixen els gossos, que po-
den ser multats, pagant ells o els pares.

* Morrió obligatori per gossos “alans o de presa”

* Recordar que els sabaters han de tenir cubells amb 
aigua perquè i beguin els gossos.

* Multes i sancions

Una font important de material són els edictes, circu-
lars, plans preventius i els bans que dictaven les auto-
ritats sanitàries, municipals o provincials amb normes  

 
 
 
de prevenció i curació (3).  HI ha una considerable con-
tinuïtat en aquestes advertències, sovint amb canvis 
lleugers. 

Recentment hem tingut accés a un conjunt d’avisos 
públics, en forma de ban o edicte, d’origen administra-
tius  donant normes sobre el tema. En el seu conjunt es 
veu la persistència de la preocupació, la similitud de les 
mesures, i les idees que es tenien en cada moment. Ara 
es presenta i transcriu el primer d’ells, de l’Ajuntament 
de Barcelona, que data de juliol de l’any 1838, seguit 
d’alguns comentaris (4).

transcripció del document de 1838.  

  

AL PÚBLICO.

No ha podido menos de llamar muy particularmente 
la atención de las Autoridades el número escesivo de 
perros que divagan por esta Ciudad. La falta de obser-
vancia de los Edictos vigentes acerca este particular, 
hace indispensable su renovación; y la estación caloro-
sa en que nos hallamos, induce á la autoridad popular 
á precaver, en cuanto esté de su parte, las lamentables 
consecuencias que podrían resultar si alguno de los in-
dicados perros desgraciadamente llegase á rabiar. Con 
este laudable fin los Alcaldes Constitucionales ORDE-
NAN Y MANDAN:

1º Que por seis días consecutivos, que principiarán 
el seis del actual se distribuirán á las doce de la noche 
por las calles, plazas, y paseos públicos de esta Capital, 
un cierto número de bolas con la competente dosis de 
veneno, recogiéndose escrupulosamente al amanecer 
las que los perros no se hubiesen comido: lo que servirá 
de gobierno á sus dueños para que durante dicho perío-

Papers de l’arxiu

els avisos pÚBliCs per a la prevenCió de la ràBia.  
importànCia dels arxius muniCipals.  
un Ban DE L’aJuntaMEnt DE BarCELona DE 1838. 
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Àngels  GALLEGOS i PANIELLO;  Marc XIFRÓ i COLLSAMATA
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do los tengan de noche recogidos en sus habitaciones, 
si quieren preservarlos de los efectos de esta medida.

2º Se ha observado que una multitud de mucha-
chos, en mengua de si mismos y aun de sus propios 
Padres, de quienes deberían recibir una educación mas 
conforme y racional, se ocupan con frecuencia en re-
correr las calles de esta Ciudad, dedicándose por via 
de pasatiempo á perseguir incesantemente á cuentos 
perros encuentran, por cuyo medio, particularmente en 
el rigor de la estación es fácil predisponerlos á la hidro-
fobia. A fin pues de evitar los funestos resultados que 
de ello podrían originarse: Queda prohibido el que se 
ostigue y maltrate á los referidos animales con palo, 
piedras ni otra cosa alguna; en el concepto de que al 
contraventor se le aplicará una multa que deberá satis-
facer proporcionada á sus facultades ó á la de sus Pa-
dres, tutores ó amos, quienes serán responsables de las 
faltas de sus hijos y demás dependientes.

3º Cualesquiera que tengan algún perro que pre-
sente síntomas alarmantes capaces de infundir la me-
nor sospecha de volverse rabioso, y dejase de ponerlo 
inmediatamente en conocimiento de uno de los Alcal-
des de su respectivo Barrio, incurrirá en la multa de tres 
cientos veinte rs. vn., sin que por esto se entienda eva-
dirse de lo demás á que diese lugar su criminal omisión.

    4º En lo sucesivo tampoco se permitirá presentar-
se con perros en las paradas, y otros actos que practi-
que en parage público la fuerza armada, pues que en 
tales casos es fácil que asombrándose los caballos ocu-
rra algún incidente desgraciado.

    5º Los perros llamados alanos ó de presa, y los 
mastines llevarán el correspondiente bozal.

    6º El que contraviniere á cualquiera de las preven-
ciones continuadas en los artículos 4º y 5º pagará la 
multa de 40 rs. vn., á mas de la indemnización de los 
daños y perjuicios que tal vez con este motivo se ocasio-
naren.

    7º Se recuerda á los zapateros la obligación de te-
ner á la parte de á fuera é inmediato al umbral de las 
tiendas ó talleres, el cubo ó cofaina con agua de que co-
múnmente usan para el remojo de los materiales de su 
oficio, á fin de que pudan beber los perros, dejándoles 
en absoluta libertad de verificarlo, bajo la multa de 30 
reales vn. Al que en esta parte contraviniere á lo man-
dado.

    Los alguaciles de la Alcaldía, porteros del Escmo. 
Ayuntamiento, fuerza armada municipal, mozos de las 
de las escuadras y demás, quedan encargados del cum-
plimiento de edicto, á quienes se entregará la tercera 
parte de las multas que por razón del mismo se ecsijan.

    Y para que no se pueda alegar ignorancia, fíjese el 
presente en esta Ciudad y parages de costumbre, inser-
tándose en los periódicos de la misma.

 Barcelona 2 Julio de 1838.

 Juan Busquets.

 Sebastian Martí.    
 Pedro Marsal.

          Buenaventura Sans.    
 Mariano Barallat.

Lugar del Sello.     
Por disposición del Escmo. Ayuntº Constitucional

       
 Cayetano Ribót, Secºintº

Comentaris: Entre els punts que cal destacar, en una 
anàlisi breu del contigut, hi ha: 

- la persistència del fet  que hi ha molts gossos “Nú-
mero escesivo de perros que divagan por esta Ciudad”. 

- Tot i que ja hi ha normes anteriors no es compleixen: 
”La falta de observancia de los Edictos vigentes acerca 
este particular”, i per tant cal insistir-hi o renovar-les. 

- Cal prevenir “si alguno de los indicados perros des-
graciadamente llegase a rabiar”.  I per tant manen:  el 
repartiment de boles de verí pels carrers, de les 12 de la 
nit, fins que es faci clar i aleshores es recullen les boles 
que no hagin menjat.  Els gossos que tinguin amo han 
d’estar guardats a la nit a casa seva.  A més alguns gos-
sos han d’anar sempre amb morrió. 

-  S’ha d’evitar que els nois ataquin els gossos, amb 
pals o amb pedres, “por via de divertimiento”, perquè 
es considera  que “particularmente por el rigor de la 
estación es fácil predisponerlos a la hidrofobia”. 

- En aquest cas poden rebre una multa, que serà pa-
gada pels pares o tutors, “quienes serán responsables 
de las faltas de sus hijos...”

Els avisos públics per a la prevenció de la ràbia. Importància dels arxius municipals. Un ban de l’ajuntament de Barcelona de 1838. 
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- Els qui tinguin gossos que presentin símptomes sos-
pitosos de ràbia, ho han de declarar “immediatament”, 
amb pena de multa de 320 rals si no ho fan. 

- La relació de la ràbia (també coneguda com a hi-
drofòbia)  es reflecteix amb el setè punt i útil d’aquests 
edicte, recordant que els sabaters han de tenir a la por-
ta o entrada de la botiga o taller cubells d’aigua per a 
que puguin beure lliurement els gossos. 

- La inspecció serà feta pels agutzils, porters, guàrdi-
es municipals,o altres, els quals  tindran dret a cobrar 
una tercera part de les multes que posin. 

- La difusió és àmplia, en els llocs habituals, i en els 
diaris de la ciutat.

Tot i que en bans posteriors hi ha moltes repeticions 
en alguns hi ha prou elements que justifiquen que tam-
bé siguin analitzats. 

En ciutats i pobles més petits és possible que també 
hi hagi acords de l’ajuntament, o altres autoritats, que 
tinguin relació amb aquest fet,  l’augment de risc de la 
ràbia, més a l’estiu, i   hi hagi normes, potser repetitives, 
que s’hagin d’investigar en els arxius locals. També en el 
cas de referència  a algun fet d’aquest caire.

Notes
(1). Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i 

de la Ciència, 2015, vol. 63, pp. 11-90.
(2). Gallegos Paniello, A; Xifró i Collsamata, M; Corbella i Cor-

bella, J: “Notes sobre la Història de la Ràbia a Catalunya i 
l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina”. Barcelona (Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya), 2016, 139 pp.  

(3). Són els següents: Arxiu Històric RAMC, 1786/lligall 1/doc. 
13; - AHRAMC, 1845/27/105; - AHRAMC, 1816/3/29.; - 
AHRAMC, 1830/7/23; - i AHRAMC, 1845/27/101; .  

(4). Les dates d’aquests documents, tots datats a Barcelona. 
Són les següents:  2 de juliol de 1838, 11 de maig de 1844, 
5 de juny de 1847, 29 de maig de 1848, 23 de maig de 
1855, 15 de juliol de 1863, 10 d’abril de 1864, i 1 de juliol 
de 1887, amb la creació del Laboratori Microbiològic de 
Barcelona, dirigit pel Dr. Jaume Ferran i Clua, on s’aplicava 
la vacuna de la ràbia. 

  

Àngels  Gallegos i Paniello;  Marc Xifró i Collsamata
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Els avisos públics per a la prevenció de la ràbia. Importància dels arxius municipals. Un ban de l’ajuntament de Barcelona de 1838. 
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Jacint CORBELLA i CORBELLA
Acadèmic numerari 

Alexis Alquié va ser catedràtic de Clínica Quirúrgica 
de la facultat de medicina de Montpeller,  ben conegut 
com a defensor de l’orientació vitalista de la “doctri-
na mèdica de Montpeller”.  Havia nascut a Perpinyà el 
mes de setembre de 1812 i la seva mare es deia Bach 
i va morir a Montpeller el febrer de 1865, amb només 
cinquanta-dos anys.  Era d’origen molt humil, amb ins-
trucció inicial tardana i escassa. Tot i que començà tard 
es va poder recuperar i l’any 1828 ja tenia el doctorat en 
medicina. Havia guanyat un concurs d’agregat el 1839, 
però l’any següent opta a una plaça de cirurgià de l’hos-
pital de Lió, que no guanya.  En la seva obra destaquem 
tres aspectes més visibles: com a professor de clínica 
quirúrgica; la defensa de la doctrina mèdica de Mont-
peller, i la seva llarga producció escrita. 

La cirurgia. Torna a concursar per obtenir places a 
Montpeller, i fins i tot a París, fins que finalment obté 
una càtedra de Clínica Quirúrgica, a Montpeller, el juny 
de 1850.  La seva obra assistencial a l’Hôpital Saint-Eloi, 
li dóna un cert prestigi a la ciutat, en la que té dedicat 
un carrer.  Sembla que un dels seus èxits importants va 
ser en el tractament dels ferits de la guerra de Crimea 
(1865-66),  que venien a l’Hospital de Montpeller, on en 
el seu servei hi hagué una mortalitat baixíssima.  Aviat 
va publicar, l’any 1845,  un llibre de text, breu: “Traité 
élémentaire de pathologie chirurgicale d’après la doc-
trina de Montpellier”·, de 236 pp. 

Igualment va publicar,  en dos volums gruixuts, els 
anys 1852 i 1858,  amb  un total de 1152 pàgines,  una 
“Clinique chirurgicale de l’Hôtel-Dieu de Montpellier”.  I 
encara una “Chirurgie conservatrice et moyens de res-
teindre l’utilité des opérations”, el 1850, amb 378 pàgi-
nes.  Aquest títol il·lustra sobre la seva tendència poc 
intervencionista. 

Les doctrines mèdiques. El vitalisme. Malgrat aques-
ta amplíssima dedicació a temes de cirurgia,  el vessant 
de la visió d’Alquié des del punt de vista de la medicina 
interna, és molt important. És un defensor conegut de 
l’orientació vitalista, tan pròpia de l’escola de Montpe-
ller, que va entrar en col·lisió amb l’orientació molt més 
organicista  i acceptació de les tendències noves de l’es-
cola de París.  

En els segles XVI i XVIII, a partir del progrés en els 
nous coneixements,  des del camp de la fisiologia (Har-
vey), al de l’anatomia patològica (Morgagni), i molts 
altres, la sistematització conceptual de les noves apor-
tacions successives, va dur a l’elaboració de teories di-
ferents sobre la malaltia, les seves causes  i terapèutica. 
Més tard van anar confluint o desapareguent. A la pri-
mera meitat del XIX les dues més importants són les 
que es coneixen com a organicistes i vitalistes.  Cap el 
1800 el principal centre de la medicina europea estava 
a París, i les poques escoles de medicina que hi havia 
a França estaven oposades.  París va ser el principal 
impulsor del pensament organicista, i més tard experi-
mental.  En canvi la seu de les doctrines vitalistes estava 
a Montpeller, i en el seu moment el caps més visibles 
foren Bordeu, Barthez i Lordat.  Després l’empenta del 
vitalisme anà cedint, tot i que Montpeller va ser, encara 
bastant temps la base d’un vitalisme, més lligat a la doc-
trina hipocràtica, amb una visió global del malalt. És en 
aquest corrent, resumint molt, on es poden situar, esca-
lonadament, Charles L. Dumas, Fréderic Bérard, Alexis 
Alquié,  i encara alguns altres posteriors. 

Sembla que realment les aportacions d’Alquié al vi-
talisme van ser més en sentit d’assegurar-ne la difusió, 
que amb aportacions teòriques noves. Diu Dulieu: “si 
els seus escrits són remarcables per la seva claredat, no 
ha estat pas innovador”

Escriu bastant en l’aspecte de valoració doctrinal. Un 
dels seus llibres importants és “Précis de la doctrine de 

Medicina d’Occitània

aLEXIs aLQuIÉ (1812-1865), ProFEssor DE MontPELLEr,  
d’oriGen Català

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 164-165
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l’école de Montpellier”,  amb una edició breu l’any 1841, 
i que creix en extensió fins a la 4a. edició de 1846, ja 
amb sis-centes pàgines. 

L’amplitud de la seva obra escrita. Alquié va escriu-
re molt, fundant-ne alguna i col·laborant en bastantes 
revistes mèdiques. Diu Dulieu: “les publicacions d’Alexis 
Alquié són extremadament nombroses, per raó de la 
seva llarga activitat a la premsa . Però aquests treballs 
són rarament importants, tractant-se sovint d’un cas 
clínic”. En podem destacar algunes línies, en l’evolu-
ció cronològica dels punts del seu interès. Cap els anys 
1843-1844 , va publicar estudis anatomopatològics so-

bre el coma, la facultat de la paraula, el deliri. Seguei-
xen els casos procedents de la seva clínica quirúrgica de 
l’Hôpital Saint-Eloi, així una monografia sobre “Examen 
clinique et traitement des fractures”, de 1851. Tam-
bé una monografia bastant llarga, 136 pàgines, sobre 
“Étude médical et expérimentale de l’homicide réel ou 
simulé par strangulation...” l’any 1854.

En resum és un metge català, de Perpinyà, amb vida 
difícil, estudiant i professor a Montpeller, catedràtic de 
cirurgia, amb una obra escrita molt extensa, i un dels re-
presentant del vitalisme de Montpeller, ja en el temps 
de declivi d’aquesta doctrina. 

Alexis Alquié (1812-1865), professor de Montpeller,  d’origen català
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Durant el trimestre juliol – setembre de 2017 cal re-
marcar els següents aspectes.

* Òbit del doctor Rafael Battestini i Pons, el dia 15 
d’agost, acadèmic corresponent s de  la secció segona 
(Medicina) des de l’any 2008 i membre del Consell de 
Redacció de la Revista de la RAMC

* Constitució definitiva de la Junta de Govern, acor-
dada en el Ple del dia 4 de juliol. Com a conseqüèn-
cia de la renovació feta el dia 2 d’abril, hi ha hagut els 
següents canvis: El Dr. Lluís Guerrero i Sala, que era 
tresorer, passa a Bibliotecari.   La Dra. Carme Gomar i 
Sancho, que era vicesecretària, passa a tresorera; com 
a vicesecretària s’incorpora la Dra. Maria Àngels Calvo; 
i el càrrec d’arxiver, que havia quedat vacant, és substi-
tuït pel de vocal tercer, al que s’incorpora el Dr. Antoni 
Esteva i Cruella. El cartipàs complet de la Junta de Go-
vern està detallat a la pàgina segona d’aquest número. 

* Ingrés d’Acadèmic d’Honor. El 19 de setembre va 
fer el seu ingrés el doctor Flair José Carrilho,  que va ser 
presentat pel Dr. Miquel Bruguera i Cortada, acadèmic 
numerari. Va tractar de la influència que van tenir els 
anys de Barcelona per a la  seva formació com a diges-
tòleg i hepatòleg, als Hospitals de Sant Pau i Clínic.  

* Ingressos previstos d’acadèmics numeraris. Per 
completar l’entrada  dels acadèmics electes que tenen 
pendent la lectura del seu discurs, estan previstes les 
sessions del dia 8 d’octubre per l’ingrés del Dr. Elias 
Campo i Güerri i del 12 de novembre pel del Dr. Antonio 
Alcaraz Asensio. 

* Convocatòria de places d’acadèmics. En el Ple del 
dia 4 de juliol es va acordar la convocatòria de quatre 
places d’acadèmics numeraris, destinades una a cada 
secció.  Igualment la de deu places d’acadèmics cor-
responents, dues per a cada secció i altres dues per 
candidats no residents dins de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

* Centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya. 
Dins de la commemoració d’aquest centenari està pre-
vista una sessió acadèmica el dia 17 d’octubre, organit-
zada per la secció quarta, i la col·laboració en l’Exposició 
sobre Història de la Medicina Catalana, en el passadís 
de l’ala nord de l’edifici de la Facultat de Medicina del 
carrer de Casanova, on ja es va fer la primera Exposició 
ara fa just cent anys. Es fa en el marc de les expressions 
periòdiques sobre els fons de la Biblioteca de la Facultat 
de Medicina. L’exposició té dues parts: presentació de 
llibres i de pòsters.  Hi haurà 130 llibres, originals o en 
còpia, a tamany més petit, de les portades, procedents 
en la majoria dels fons de la Biblioteca de la Facultat.  
Alguns també estan cedits temporalment per l’Acadè-
mia de Medicina.  Per altra banda hi ha un conjunt de 
15 pòsters amb vint imatges cadascun i la corresponent 
explicació de metges catalans, tots ells ja traspassats, 
distribuïts per especialitats. En conjunt són 300 imatges 
de metges que han tingut alguna rellevància dins de la 
nostra medicina. 

 

Vida Acadèmica

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 166

Acadèmic d’Honor Dr. Flair José Carrilho
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Iconografia de l’ Acadèmia

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 167-168

A aquesta pàgina i la posterior es reprodueixen, anvers i revers, les imatges de 
la medalla que l’Acadèmia va atorgar a Louis Pasteur l’any 1886, com a “Premio a 
los grandes descubrimientos cientí fi cos”. Feta pel joier Masriera, li va ser lliurada 
personalment per un enviat  de l’Acadèmia a París.
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Iconografi a de l’ Acadèmia


