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EDITORIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 57-58

 

Aquest és un dels números de la revista que mostra 
més el contingut variat i plural dels treballs de l’Acadè-
mia. D’una banda qüestions de l’actualitat recent, amb 
el progrés, i eficàcia, de la medicina, de la curació, l’en-
focament terapèutic, centrat en dos punts: el càncer, i la 
possible patologia per medicaments, en aquest cas les 
estatines.  D’altres aportacions que poden semblar que 
miren cap a temps passats, en un tema que ja no està 
en primera línia, però quan hi arriba pot ser de portada, 
en medis d’interès públic, molt més enllà de la activitat 
enfocada al camp científic. Un exemple és la venda de 
medicaments “secrets”, amb propaganda però sense 
explicar-ne la composició.  En resum: es vol assenyalar 
que és ben compatible, en una institució com la nostra, 
captar punts de vista diferents i distants i marcar una 
relació des de l’origen de cada tema fins el dia d’avui. 

Potser el punt més destacat, entre els que es comen-
ten en aquest número, per la trascendència que han 
tingut pel progrés de tota la medicina, ha estat el de 
la pràctica de les autòpsies. L’accés al cadàver ha estat 
bàsic pel coneixement físic del cos humà, com està for-
mat.  Després seguí el coneixement, cada vegada més 
precís de com funciona. Així s’ha passat de l’anatomia 
normal, la que podríem dir, sintetitzant molt, de Vesali, 
a l’anatomia patològica, la de Morgagni. I ja en el segle 
XIX Virchow i Rokitanski al capdavant, i alguns cente-
nars seguint. Després, ja a la segona meitat del segle XX, 
l’autòpsia ha perdut pistonada, molts metges pensen 
que la majoria de lesions ja es poden diagnosticar  en el 
malalt, amb el gran progrés en les tècniques i aparells 
d’exploració. I és veritat.  Però  s’ha vist, en hospitals de 
nivell molt alt, que comparant les dades que s’obtenen 
en malalts ben explorats, quan s’arriba a fer l’autòpsia, 
hi ha algunes discordances. Podem pensar que les di-
ferències són poques.  Gairebé sempre és així, però a 
vegades no tant.  L’autòpsia clínica sol aportar poc més, 
però aquest poc pot ser important.  Pensem que ara el 
progrés es fa moltes vegades amb salts petits i repetits. 
El progrés petit també és important, les mesures peti-
tes poden ser significatives. Si considerem concentra-
cions petites de contaminants poden ser massa grans.  
I aleshores s’han de buscar altres prefixes, usualment 
cada vegada més petits: nano, pico, femtogram...  Subs-
tàncies d’origen forà que es detecten en el nostre orga-
nisme, des de metalls a hidrocarburs clorats, que són 
persistents, ja es  valoren amb aquests prefixos.  I això 

també en el camp de la bioquímica, que per sort s’ana-
litzen substàncies que no es consideren tòxiques. 

Un altre dels articles tracta de la violència contra els 
metges. Ara amb alguna freqüència, surten notícies 
d’atacs físics a sanitaris en ambulatoris u hospitals, a 
nivell de metges i també d’infermeria. Alguna vegada 
fins i tot administratius. L’agressivitat ha arribat al nivell 
de malalts,  o familiars o acompanyants.  Això és la sor-
tida actual. Més allunyats  són els atacs a personal de 
psiquiatria, amb agressions molt més greus. A la revista 
d’avui, en el capítol de medicina d’Occitània,  es comen-
ta  el cas d’un sanatori particularment desgraciat, amb 
tres episodis ben diferents al llarg de gairebé un segle. 
Va passar al que es deia Asil de la Grave, a Toulouse. Un 
malalt internat va matar el psiquiatre que es cuidava 
d’ell, el doctor Gerard Marchant, l’any 1881. El cas no 
s’oblidà i quan el 1937 es va modificar la denominació 
d’algunes institucions, i el nom d’Asil va sortir del mapa, 
es va considerar la institució al nivell d’Hospital i se li 
donà el nom del Dr. Merchant.  Poc després quan la se-
gona guerra mundial, l’ocupació alemanya va enviar a 
un camp de concentració un antic metge, ja jubilat,  el 
doctor Maurice Dide, que havia estat director i autor 
d’algun llibre d’interès.  Dide va ajudar un altre inter-
nat, malalt, cosa que estava prohibida. El guardians ale-
manys li van llençar els gossos a sobre i Dide morí per 
les ferides. I encara un tercer episodi, molt diferent: el 
2001 una gran explosió, atribuïda a gas, en una instal-
lació del costat, va ensorrar bona part de l’hospital, 
amb moltes víctimes,  i s’hagué de refer de nou. 

Un tercer article tracta d’un dels grans progressos 
per la salut de mares i fills, ajudant en el treball del part: 
la introducció del fòrceps, que va donar una solució fa-òrceps, que va donar una solució fa-rceps, que va donar una solució fa-
vorable a parts difícils.  Però aquí es considera des d’un 
punt de vista diferent. El fòrceps va ser introduït per 
un cirurgià anglès del segle XVI, William Chamberlen. 
No el divulgà sinó que el va fer servir  en secret, sen-
se ensenyar-lo més que a l’estona del part, i procurant 
ocultar-lo.  Va tenir èxit, va guanyar fama, i el va passar 
a membres de les generacions següents. Durant gaire-
bé dos-cents anys va ser un instrument “secret, d’ús 
només familiar.  Després un dels hereus el va vendre, 
sembla que a bon preu. Aquí tenim el tema dels trac-
taments i medicacions secrets. N’hi ha hagut bastants  
i se citen com un tipus de pràctica menyspreable, el Ju-
rament hipocràtic, ja en parla.  Ara no podem pas dir 
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i en les sessions solemnes d’ingrés de nous acadèmics. 
En aquest cas l’Acadèmia hi ha posat el marc històric, la 
tradició anatòmica. Es tractava de representar una au-
tòpsia amb un actor vivent, despullat. Es va protegir la 
taula de marbre.  El 2018 s’utilitza una taula del 1764 
per una obra de teatre. La sala estava fosca i sense pú-
blic. Només hi havia els actors i l’imprescindible perso-
nal de servei. Es gravà en vídeo. Aporta la contradicció 
en el seu enfocament: un teatre buit. La sala d’anato-
mia, per formar metges i cirurgians, ja té dos segles i 
mig. Avui encara serveix per representacions públiques.  
Tenim aquí, simbolitzada en el mateix lloc, i amb conti-
nuïtat en la funció durant tot aquest temps, amb molt 
pocs períodes d’interrupció.

Al costat de la sala anatòmica, que avui hem simbolit-
zat en la taula emblemàtica, que són la persistència de 
la pedra i el marbre, tenim, en la fotografia de l’última 
pàgina,  una imatge del moviment: la capella antiga que 
ara ja no està a l’edifici de l’Acadèmia. Està en el camí 
lent per tornar al lloc d’on va sortir, més ben dit, on té el 
seu dret, perquè el lloc d’on va venir ja ha quedat admi-
nistrativament molt lluny. L’Acadèmia va ocupar durant 
molt temps l’edifici del número 9 del carrer des Banys 
Nous, que havia estat la pròcura de la Cartoixa de Scala 
Dei a Barcelona.  Quan l’Acadèmia, el 1929, es va tras-
lladar d’aquell edifici fins l’actual, va portar la capella. 
Sembla que va estar en més d’un lloc dins de la casa.  
El convent de Scala Dei, al Priorat, un dels grans mo-
nestirs de Catalunya, fou destruït, cremat i tirat a terra, 
el 1835.  Ja a la segona meitat del segle XX hi hagué un 
petit moviment per a la seva restauració, que no s’ha 
fet de manera parcial fins fa pocs anys. Encara no està 
acabada. Els responsables van demanar a l’Acadèmia 
que els tornéssim la capella, cosa que fou aprovada pel 
Ple durant la presidència del doctor Laporte.   Primer va 
passar al taller de restauració de sant Cugat, tot i que 
estava en bastant bon estat. Després mentre no estava 
preparat el lloc on devia anar, a Scala Dei, es va dipo-
sitar al Museu d’Història de Catalunya, i allà se la pot 
veure.   Esperem que algun faci cap sota el Montsant. 

 

que sigui un tema extingit.  Hi ha moltes persones que 
venen medicaments “naturals” o d’altres tipus, sense 
explicar de què estan fets, quina composició tenen.  I a 
vegades es plantegen mecanismes de defensa. És ben 
previsible, perquè ja es comença a entreveure, que co-
mencin aviat polèmiques, que tenint com a base aquest 
fet, el secret, i ajudant el volum econòmic del “negoci”, 
arribin a ocupar els titulars de mitjans de comunicació, 
escrita i audiovisual. 

Ara passem a camps diferents, la crítica més a met-
ges i cirurgians des d’un punt de vista del relat escrit,  
Literatura, novel·les, versos. L’aportació d’avui és un 
petit fascicle, escrit pel “Vate Apaceo”, presentat a un 
Congrés de Cirurgia de Barcelona a finals de 1949. L’au-
tor, amb molta gràcia, fa poemes sobre cirurgians, amb 
les seves malifetes i debilitats, remarcant els aspectes 
econòmics i la situació del temps. Adopta l’estil de poe-
tes ben coneguts, potser els més visibles Ruben Darío, 
amb la “Marcha Triunfal”, i Federico Garcia Lorca”, amb 
“El Cliente infiel”, que recorda clarament “La casada in-
fiel”.  El presentador, ell mateix, cirurgià donat a la poe-
sia, fa el pròleg del llibre d’un altre metge “Poesías para 
médicos”.  La crítica, la sàtira a metges, és una constant 
des de fa molts anys, i no pas exclusiva del nostre medi 
geogràfic.  Quan hi havia moltes revistes de laboratoris, 
destinades a metges era freqüent, en les destinades a 
distracció, trobar-hi pàgines de dibuixos satírics. Joa-
quim Muntañola, gran humorista i dibuixant va publi-
car, fa gairebé cinquanta anys, el 1972, “Muntañola y 
los médicos”.  L’article de començament de la secció en 
la  revista de la RAMC tenia aquest enfocament.   

L’Acadèmia ha acollit,  just acabar aquest segon tri-
mestre, un acte important de cultura no ortodoxa, i 
per més d’un concepte. Es tracta d’ajuntar visions di-
ferents. És un espectacle anatòmic en el qual l’Acadè-
mia hi aporta el pes de la història, amb la utilització del 
seu amfiteatre anatòmic. És l’amfiteatre del segle XVIII, 
que s’utilitza encara el segle XXI. És potser la sala ana-
tòmica, a  Europa, que està més ben conservat, i en ús 
actual, en sessions científiques, gairebé cada setmana, 
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Josep M. LAILLA  i VICENS

JUSTIFICACIO DEL TEMA

A ben segur que molts de vostès es preguntaran el per-
què he escollit aquest tema per una ocasió tan assenya-
lada. Podria donar diferents raons, però voldria cen-
trar-me especialment en una i és la necessitat, al meu 
entendre, d’incorporar la reflexió ètica i també jurídica, 
en el desenvolupament de la medicina i de la sanitat en 
general. Cada vegada percebem amb més rotunditat el 
ja famós axioma de que no tot el que tècnicament es 
pot fer, èticament es té que fer i en aquest context la 
nostra especialitat té molts punts de conflicte en espe-
cial els que es relacionen amb l’inici de la vida humana. 

Quant l’any 1979 el Prof. André Helleger comença a 
dirigir el Joseph and Rose Kennedy Institut sobre el di-
àleg bioètic, introdueix la discussió ètica en temes de 
reproducció humana, des de la contracepció a l’avorta-
ment passant per l’ús de les tècniques de la reproduc-
ció assistida, en aquells moments en el seu inici, però 
ja preveient la influència que aquest debat tindria en 
el futur. Un dels pioners en aquest treball i membre 
d’aquell Institut va ser el jesuïta i ginecòleg. P. Francesc 
Abel, membre també d’aquesta Reial Acadèmia i que va 
ser la persona que més em va ajudar a introduir unitats, 
com les de Reproducció Humana, Diagnòstic Prenatal i 
Contracepció dins de l’organigrama del servei hospita-
lari de Sant Joan de Déu, amb l’aprovació dels germans 
de la Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu respon-
sables de l’Hospital, després de no poques reunions i 
a partir d’aquí vaig quedar incorporat al Comitè d’ètica 
assistencial de l’hospital, fins l’actualitat. 

Aquest va ser el meu primer contacte seriós amb la 
bioètica, però no l’últim. En la meva condició primer de 
vicepresident i desprès de president de la Societat Es-
panyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), vaig rebre 
l’encàrrec dels meus companys de representar a la so-
cietat científica en les converses amb els respectius mi-
nisteris de l’estat espanyol en la discussió dels diferents 
projectes de llei que sobre la interrupció voluntària de  

 
 
 
 
l’embaràs s’han anat produint en els últims anys. He de 
reconèixer que la comunicació entre aquests politics i  
les nostres comissions no ha estat molt fèrtils, però si 
que hem intentat introduir el debat sobre l’inici de la 
vida humana, tema que considerem important per la 
redacció, no sols d’aquestes lleis sinó també per tots 
els temes relacionats amb la reproducció assistida i la 
medicina regenerativa. En aquests moments ja com a 
ex-president continuo tenint l’encàrrec de seguir bus-
cant aquest diàleg. 

El futur augura cada vegada més problemes. L’home 
cada vegada se sent més amo de la ciència i de la tèc-
nica, En l’actualitat es vol opinar més sobre com néixer 
i com morir. Les noves tècniques de la reproducció hu-
mana, el desenvolupament de la genètica, la possibili-
tat d’arribar al fetus, ens obliga a una continua reflexió 
ètica, moral i inclús legal. La ciència diu  J. Dausset, Pre-
mi Nobel de Medicina de l’any 1980 ha de  ser sempre 
ètica, per que te que estar sempre al servei de la vida i 
en general al servei de l’home. 

És important no confondre l’ètica mèdica amb les 
distintes formes de moralitat que té una societat plu-
ralista com la nostra que inclou diferents lleis, religions, 
tradicions i cultures. Els principis i les virtuts ètiques es 
deuen entendre per aplicar-les a tota la societat en ge-
neral i en el nostre cas als metges en particular, sense 
importar les seves creences religioses o espirituals. 

La meva relació amb els temes legals ho tinc que 
lligar, a la meva presidència de la Societat Catalana, i 
desprès de la Societat Espanyola, conjuntament amb la 
meva col·laboració en el Servei de Responsabilitat Civil 
dels Col·legis de Metges de Catalunya, que m’ha per-
mès conèixer i veure la progressiva evolució de les de-
núncies, reclamacions i demandes que es fan en relació 
a aquest tema i viure de prop la reacció dels professio-
nals de l’Obstetrícia davant aquests requeriments. 

DIAGNÒSTIC DELS DEFECTES CONGÈNITS. CONSIDERACIONS  
ÈTIQUES I LEGALS DES DEL PUNT DE VISTA D’UN OBSTETRA 
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL DIAGNÒSTIC PRENATAL 
DELS DEFECTES CONGÈNITS

Des de la segona meitat del segle passat, s’ha con-
siderat la salut com un dret fonamental del ser humà. 
La salut es sens dubte un reflex del desenvolupament 
de la societat i així els estats amb un nivell econòmic 
més elevat, aportant dades de morbi- mortalitat, en el 
nostre cas materno-infantil, cada vegada més baixes i 
progressivament en descens. Al mateix temps la contí-
nua evolució dels progressos científics ha permès can-
viar per millorar, els objectius de la denominada salut 
materno-infantil. Com diu Schopenhauer “la salut no 
ho és tot, però sense ella tot el demés no és res”. 

Els defectes congènits en general, constitueixen la 
primera causa de la morbi-mortalitat perinatal i infantil 
en tots els països del nostre entorn, per tant són un ob-
jectiu a diagnosticar en totes les dones embarassades, 
independentment que tinguin o no factors de risc

La OMS l’any 1992 va definir el defecte congènit com 
tota anomalia del desenvolupament morfològic, estruc-
tural, funcional o molecular, present en el moment del 
naixement, (encara que es pot manifestar més tard), 
extern o intern, familiar o esporàdic, hereditari o no, 
únic o múltiple. Amb aquesta definició, neix el concep-
te de diagnòstic prenatal que inclou totes aquelles me-
sures encaminades a descobrir un defecte congènit de 
l’embrió i del fetus. 

Des  que la OMS, va fixar com un dels objectius pri-
oritari, en els control obstètrics, el detectar els possi-
bles defectes congènits s’ha comprovat la importància 
dells mateixos i així a Europa es considera que un 25 
% dels casos de mort neonatal són deguts a anomalies 
congènites y segons la mateixa OMS cada any neixen 
en el món un total de 3 milions de fetus amb alguna 
malformació major, el que generarà que mig milió de 
aquestos nounats moriran ja en els primer dies de vida 
i els altres o moren més tard o sobreviuen amb compli-
cacions majors. 

Però hem de retrocedir més en el temps per trobar 
la primera referència científica relacionada amb el di-
agnòstic prenatal dels defectes congènits que la tindrí-
em que situar en el segle XIX, en concret l’any 1866, 
quan Langdon Down va descriure que els nounats que 
presentaven el fenotip relacionat amb el mongolisme 
s’havien de relacionar amb una edat avançada de la 
mare, en el moment de la concepció. En reconeixement 
a aquesta aportació es coneixen a aquests infants com 
portadors de la Síndrome de Down. 

Un fet important succeeix quant en Jerome Lejeune, 
metge genetista francès descriu l’any 1959, que els na-
dons amb un fenotip de síndrome de Down, tenen un 
cromosoma somàtic 21 supernumerari. A partir d’aquí 
els obstetres inicien els estudis de recerca per aconse-
guir mitjans diagnòstics, per tenir la possibilitat de fer 
cultius cel·lulars amb amniòcits o cèl·lules trofoblàsti-
ques o més endavant fetals, per obtenir el cariotip del 
fetus.

Les úniques proves diagnòstiques per aconseguir 
material per fer cultius cel·lulars eren l’amniocentesi 
que a pesar de ser descrita per en Schatz l’any 1882, no 
va ser fins l’ any 1967 quant Jacobson y Bartes comen-
cen a utilitzar-la en el diagnòstic prenatal dels defectes 
congènits, precisament en aquelles gestants de més de 
35 anys. 

La biòpsia corial per obtenir cèl·lules trofoblàstiques 
apareix més tard en l’any 1982, descrita per autors xi-
nesos amb l’única finalitat de conèixer el sexe del fetus 

Aquestes proves, ambdós invasives, comporten un 
risc fetal no menyspreable. El risc de pèrdua fetal des-
près de l’amniocentesi en el segon trimestre de la gesta-
ció es fixa en 1 fetus de cada 200 gestacions estudiades. 
Les taxes de pèrdues fetals desprès d’una biòpsia corial 
son superiors, diríem el doble, a las de l’amniocentesi, 
sent la majoria d’aquests fetus normals.

Aquest risc no menyspreable de pèrdua de fetus ab-
solutament normals, junt amb que l’únic objectiu del 
diagnòstic prenatal, en aquells moments, era la possi-
bilitat de la interrupció de l’embaràs, ha comportat un 
problema ètic molt important en la societat i és la divi-
sió d’opinions per una banda dels metges i parelles que 
davant aquest plantejament refusen, qualsevol forma 
de diagnòstic prenatal i altres que accepten el risc i l’ob-
jectiu, per tenir una màxima certesa, de no tenir un fill 
amb una cromosomopatia. 

Afortunadament els coneixements científics avancen 
i a finals dels 80 Merkatz, descriu marcadors bioquímics 
com que valors de alfa-fetoproteïna elevats en sèrum 
matern coincidien amb defectes oberts del tub neural 
del fetus i que valors per sota de la normalitat ho fe-
ien amb la síndrome de Down, posteriorment els estu-
dis amb la Beta sub-unitat lliure de la HCG. La PAPP-A 
(pregnancy associated plasma protein A), l’estriol, l’ace-
tilcolinesterasa, la inhibina i altres ens ha permès fer 
una aproximació a un diagnòstic prenatal dels defectes 
congènits sense necessitat de fer proves invasives de 
forma inicial. Però amb una selectivitat i especificitat 
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baixa per l’amplia variabilitat individual en si mateixos i 
en les diferents etapes de l’embaràs. 

Sens dubte ha estat l’ecografia descrita per Ian Do-
nald, l’any 1958, la tècnica que ens ha aportat més 
coneixements en relació al creixement i desenvolupa-
ment del fetus intrauter i ens ha permès una utilització 
sistemàtica i no invasiva en l’estudi fetal durant tota la 
gestació. A més en els últims anys la millora en la imat-
ge i els coneixements en l’hemodinàmica del fetus, gra-
cies al Doppler, ens ha permès, no sols poder diagnos-
ticar malformacions, deformacions o disrupcions fetals 
sinó també disposar de marcadors ecogràfics indirectes 
de possibles cromosomopaties, que ens poden orientar 
cap el diagnòstic d’una patologia fetal.

Amb totes aquestes noves aportacions, no invasives 
i mancades de risc pel fetus, existeix un acord mundial 
en la necessitat d’introduir el diagnòstic prenatal dels 
defectes congènits en tots els protocols d’assistència a 
l’embaràs, però fent-ho amb forma d’un cribratge ini-
cial, que ens seleccioni aquells embarassos amb risc 
o possibilitat de que el fetus tingui alguna alteració, 
d’aquelles altres en el que podem descartar amb un alt 
grau de certesa una patologia congènita en el fetus. 

El principal desavantatge que tenen el procediments 
de cribratge de les anomalies congènites és que no tots 
els fetus afectes es poden detectar, malgrat les elevades 
taxes de sensibilitat amb baixes xifres de falsos positius, 
fet que els futurs pares tenen que acceptar, i així s’evi-
ten nombroses reclamacions judicials. Hem de reconèi-
xer que les proves invasives fetes de forma sistemàtica 
i universal, ens permeten diagnosticar amb certesa no 
sols les trisomies autosòmiques, i les aneuploidies lli-
gades al sexe, sinó també les deleccions o duplicacions 
cromosòmiques i els mosaicismes. Ara bé en cas de fer-
les sobre una població no estudiada prèviament o no 
reconeguda de risc, comporta com hem dit, una pèrdua 
de fetus normals que no és acceptable des de cap punt 
de vista, ni mèdic, ni ètic, ni moral.

La medicina preventiva es caracteritza per poder fa-
cilitar una intervenció anticipadament, però lògicament 
amb l’objectiu d’aconseguir un millor pronòstic i un be-
nefici pel pacient, però cal sustentar l’actuació mèdica 
amb proves i evidències científiques. Com diu Marc Ja-
moulle quan parla de prevenció quaternària, fent refe-
rència a que les mesures de diagnòstic i tractament que 
poden produir més complicacions que beneficis, cal 
evitar-les. Com diu Fernández Torrente la prevenció no 
pot gaudir d’immunitat a la crítica a l’hora de demos-

trar els seus beneficis i per això cal definir una ètica de 
la responsabilitat que exigeix valorar les conseqüències 
socials de les mesures que s’adopten pel bé dels ciuta-
dans i de la societat en el seu conjunt

A Espanya i a Catalunya està implementat el cribrat-
ge amb marcadors bioquímics i ecografia en el primer 
trimestre de l’embaràs, de forma sistemàtica a tota 
dona gestant, el que ens ha permès no sols millorar 
els diagnòstics, sinó reduir en un 70 % la realització de 
proves invasives. Podem veure en aquest apartat que 
les consideracions ètiques fetes en un moment i amb 
una base sòlida han plantejat possibilitats de millora i 
a partir d’un diàleg, entre els diferents estaments que 
conformen el col·lectiu multidisciplinari preocupat pel 
tema del diagnòstic prenatal dels defectes congènits ha 
portat a una millora molt important de la metodologia 
i al mateix temps a la possibilitat de resoldre des del 
punt de vista de la ciència, els problemes ètics que la 
seva aplicació sistemàtica comportava. 

El futur es encara més esperançador, per un costat 
els estudis genètics han fet un progrés molt important 
en tots els camps i així avui en dia és possible detec-
tar ADN fetal fora del propi entorn del fetus. Disposem 
d’estudis de detecció del ADN fetal lliure en sang mater-
na o formant part de cèl·lules fetals que circulen durant 
la gestació junt amb les de la mare i inclús s’ha detectat 
ADN fetal, en secrecions del coll uterí. Aquest nou tipus 
de cribratge que es coneix amb l’acrònim NIPT (Non in-
vasive prenatal testing), s’implantarà en uns anys pro-
vablement completant o substituint el cribratge actual. 

Aquests avenços en la medicina genètica ens perme-
ten ja en certs casos, encara molt seleccionats, l’estudi 
preimplantacional, és a dir l’estudi de l’ADN de l’embrió 
als pocs dies de la seva fecundació i abans de la implan-
tació, per conèixer si aquest embrió pot ser portador 
d’alguna alteració heretada dels seus progenitors o 
alguna mutació genètica que ens permeti afirmar que 
té una possibilitat de patir una malaltia determinada, 
quan sigui adult o al menys que té més risc que el de la 
població normal, és a dir no és un diagnòstic genètic, en 
la majoria dels casos, sinó la realització d’unes proves 
genètiques dites “genetic testing” això es justifica dins 
de la medicina de les quatre Ps, (predictiva, personalit-
zada, preventiva i participativa), que és la que sembla 
marcarà les pautes en un futur immediat. 

No podem oblidar des del punt de vista ètic, quins 
són els objectius del diagnòstic prenatal dels defectes 
congènits, i en concret el de la interrupció voluntària i 
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legal de l’embaràs, que invalidaria per un percentatge 
important de la població, tots aquests avenços cientí-
fics. Avui en dia podem afirmar que també s’ha pro-
gressat de forma important amb el tractament del fetus 
intrauter, tant des del punt de vista mèdic como quirúr-
gic, més a més de que el coneixement d’una patologia 
determinada del fetus estudiada intrauter comporta en 
moltes ocasions un canvi en l’assistència obstètrica en 
benefici fetal i un tractament neonatal precoç que evita 
moltes complicacions i seqüeles greus del nadó i pos-
teriorment de la persona adulta. Així per exemple, una 
cardiopatia com la transposició de grans vasos, el fet 
de conèixer-la en el moment del naixement i per tant 
programar una assistència immediata, comporta una 
disminució de la mortalitat del nadó d’un 35% a un 5 %. 

MEDICINA FETAL
En la primera meitat del segle passat el fetus pràctica-

ment no existia dins de la medicina. Va ser a partir de la 
Declaració Universal dels Drets Humans l’any 1948, quan 
es va afirmar amb rotunditat que el primer dret d’una 
persona era el dret a néixer que, a més a més,  era ratifi-
cat per l’Església, el que donava una força moral impor-
tant a aquesta afirmació. Uns anys mes tard el Consell de 
les Nacions Unides en una reunió celebrada a Ginebra 
amb presència d’un representant del Vaticà va acceptar 
que els infants en general, sense precisar a partir de quin 
moment s’inicia la vida humana, tenen els mateixos drets 
fonamentals que una persona adulta i la mateixa digni-
tat que aquesta, per tant han de ser tractats com a tals. 
En aquest moment sorgeix la famosa pregunta dins del 
món obstètric de: el fetus és un pacient?, que culmina 
després de nombrosos debats, principalment ètics dient 
afirmativament que: el fetus és un pacient, i per tant ha 
de ser considerat com una persona, tenint entre altres el 
dret a la salut, al diagnòstic de les seves alteracions i cal 
posar a la seva disposició totes les mesures científiques 
que tingui la medicina no sols perquè neixi , sinó perquè 
neixi bé o al menys amb les millors garanties i de tenir 
una qualitat de vida posterior lo més acceptable possi-
ble, comparada amb la resta de la societat. Aquí neix des 
del punt de vista ètic i moral la medicina fetal, que té una 
gran importància avui en dia en la presa de decisions do-
nat que en aquest moments davant de moltes anomalies 
diagnosticades en el fetus, ja tenim força arguments per 
no sols parlar de la  interrupció de l’embaràs, sinó d’oferir 
als pares altres solucions. L’any 1992, el famós obstetra 
francès Claude Sureau va afirmar amb rotunditat: “ S’ha 
passat de la situació del fetus valorat com un objecte, a 
la del fetus valorat com a un subjecte”. 

Estem segurs que en els propers anys la medici-
na fetal tindrà una gran importància dins del món de 
l’obstetrícia essencialment per tres factors que descriu 
molt bé en Eduard Gratacós: a) l’augment de la capaci-
tat diagnòstica i terapèutica. b) la percepció del fetus 
com a persona i c) l’increment dels coneixements i de 
les possibilitats tècniques i farmacològiques per aplicar 
tractaments molt personalitzats. El problema és que 
tots els procediments diagnòstics i terapèutics s’han de 
fer a través de la mare i aquesta es pot negar basant-se 
en el seu principi d’autonomia. La missió del metge, en 
aquest cas l’obstetra, és aconseguir un equilibri entre la 
protecció de l’embrió i del fetus,i el respecte als drets 
de la dona embarassada 

Per tot això el coneixement del concepte ètic del fe-
tus com a pacient és essencial per la pràctica mèdica 
de la medicina fetal dins de l’obstetrícia. Per establir 
si un fetus es pot considerar un pacient implica conèi-
xer si aquest té un estat moral independent i a partir 
de quin moment adquireix aquestes qualitats pròpies 
d’una persona humana. Això comporta una discussió 
molt profunda per part d’aquells que consideren que el 
fetus té un estat moral independent des del moment de 
la concepció o de la implantació a altres que conside-
ren que el fetus mentre està dins de l’úter no adquireix 
mai aquest estat. Entre mig hi ha tots el posicionaments 
possibles. 

Per això, s’han plantejat diferents disjuntives, molt 
ben referides pel Comitè de Bioètica de Catalunya, 
quant es pregunta: Hi ha un dret absolut de la mare so-
bre la vida del fetus? El fetus té drets per ell mateix? 
Aquests drets són diferents segons l’edat gestacional 
i la viabilitat fetal? Quin paper i capacitat d’influència 
té el pare, en el cas de no compartir la decisió de la 
mare?... Si el dret a la vida és un deure màxim, ètica i 
legalment, el fetus té aquests drets? No tothom està 
d’acord sobre aquests punts. El fetus, d’altra banda, se-
ria la part incompetent, necessitada de tutela

Algunes d’aquestes qüestions encara estan per resol-
dre, si és que tenen una resposta universal. 

La OMS atenen a la necessitat d’universalitzar el di-
agnòstic prenatal del defectes congènits com una mi-
llora important en l’assistència a la dona embarassada, 
però al mateix temps respectant al màxim al fetus i per 
tant evitant les proves que poden resultar perilloses pel 
mateix, ha sol·licitat a totes les societats científiques 
que recomanin en els protocols d’atenció a la dona 
embarassada la realització sistemàtica dels protocols 
de cribratge i reservin les proves invasives tan sols en 
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aquelles gestants amb evidencia científica de risc de 
que el fetus pugui tenir una patologia d’aquesta mena.

L’OMS ha proposat1 uns principis ètics en els quals s’ha 
de basar el diagnòstic prenatal, precisament per poder 
realitzar aquesta universalització en la seva realització. 
Aquests principis, que es fonamenten en els referents 
ètics descrits per Beauchamp TL i Childress JM.2, cone-
guts amb el nom de “prima facie” i que venen a comple-
mentar, en l’aspecte de la medicina clínica i assistencial, 
els que un any abans s’havien descrit com Informe Bel-
mont per la investigació clínica, són: principi d’autono-
mia, de justícia, de beneficència i de no maleficència. 

En aquest sentit, l’OMS recomana: 

Necessitat de donar als pares tota la informació de 
que es disposi, d’una manera entenedora i el més àm-
plia possible, perquè puguin prendre la decisió que con-
siderin més convenient (principi d’autonomia), per de-
cidir les proves que es volen fer, la fiabilitat diagnòstica 
de cadascuna d’elles i també del risc en el cas que fos 
necessari aplicar una prova invasiva. 

Cal valorar positivament els beneficis que pots oferir 
en cas d’una patologia o alteració del fetus, per obtenir 
la màxima millora en el seu pronòstic (principi de bene-
ficència). 

Evitar proves innecessàries i establir la proporciona-
litat entre el risc d’una prova i la seva aportació en el 
diagnòstic. Cal disposar d’un pla o protocol per aplicar 
en el seu moment precís les proves necessàries. Des del 
punt de vista deontològic, no es pot realitzar una prova 
invasiva a petició dels pares si no hi ha una indicació 
mèdica (principi de no maleficència). 

El metge ha de regular la distribució de recursos i la 
seva proporcionalitat (principi de justícia). 

Existeix a pesar d’aquesta recomanació algunes ges-
tants que exercint el seu principi de llibertat basat en 
l’autonomia del pacient, reconegut per la Llei General 
de Sanitat (LGS 1986), com en el Conveni del Consell 
d’Europa de 1997 i contemplat en la Llei Bàsica d’auto-
nomia del pacient 41/2002, refusen el diagnòstic pre-
natal, afortunadament hem de dir cada vegada menys. 

1  Proposed International Guidelines of Ethics Issues in 
Medical Genetic Services. Ginebra 1997
2  Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Et-
hics. Edit Masson 1979), Ethical Principles and Guidelines for 
the Protection of Human Subjects of Research. The National 
Commisión for the Protection of Human Subjects of Biomedi-
cal and Behavioral Research. The Belmont Report 1978.

Davant de tot això hi ha un altre posicionament de 
la pacient gestant o de la parella que és el “dret a no 
saber”, basant-se en el fonament de l’autonomia de les 
persones per evitar un dany en la seva integritat psico-
lògica, o en els seus valors i principis. La dona gestant 
es pot negar a que se li practiqui qualsevol prova de 
diagnòstic prenatal, basant-se en aquest principi però la 
legislació actual ho considera un dret però relatiu donat 
que el coneixement fa referència a altres persones i per 
la hipòtesi de que coneguda la patologia, aquesta per-
sona, tingues la possibilitat de ser tractada. (art 9,1 de 
la Ley de Autonomia del Paciente 41/2002)i atenent al 
principi de beneficència del fetus o nounat, es pot exi-
gir que la dona permeti la realització d’aquestes proves i 
desprès decideix-hi si cal prendre una decisió terapèutica 

Però cal explicitar que tot dret té uns límits,  que 
aquests no poden ser arbitraris i, en el caso del dret 
al rebuig d’una prova diagnòstica, en benefici fetal, 
aquest principi d’autonomia de la mare s’enfronta amb 
el principi de beneficència fetal, entès com l’obligació 
d’assegurar el benestar del mateix actuant positiva-
ment, identificant la malaltia o patologia fetal amb una 
visió de millorar el pronòstic, maximitzant els beneficis 
que es poden obtenir. Cal fer esment que l’any 2015 a 
España van néixer 1700 fetus amb alguna malformació 
de dones gestants que no s’havien fet un diagnòstic 
prenatal, per diferents raons, però la xifra és important. 

Per tant i atenent a aquest principi de beneficència, 
és a dir, el intentar fer lo millor pel fetus, el professional 
mèdic està obligat a exigir al menys la realització del 
cribratge. 

En aquest equilibri entre els diferents principis ètics, 
es basa el posicionament actual de la majoria de Soci-
etats Científiques que en les seves Guies d’actuació clí-
nica o assistencial, també conegudes com a protocols, 
insisteixen en la necessitat d’implementar el cribrat-
ge universal abans d’indicar o fer una prova invasiva, 
L’actuació acceptada i realitzada durant molt de temps 
d’indicar per exemple una amniocentesis a una gestant 
per un factor de risc en moltes ocasions mínim, o inclús 
per seguretat o per disminuir l’angoixa de la parella avui 
en dia està totalment desaconsellat i en cas de que hi 
hagués un problema en el fetus podria estar legalment 
penat. 

D’aquesta manera el diagnòstic prenatal dels defec-
tes congènits que cal oferir en el marc d’un servei de sa-
lut, ha de ser accessible a tota la població (principi de jus-
tícia) i ha de ser respectuós amb les decisions de la dona 
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i també de la parella una vegada que aquesta hagi rebut 
tota l’ informació adient. Cal informar bé en el sentit de 
la necessitat de fer-ho en benefici del fetus i per això la 
informació ha de ser veraç i objectiva, no es tracta tant 
del que es diu, sinó com es diu, com manifesta el Prof 
Ciril Rozman en el seu discurs d’ingrés en aquesta Aca-
dèmia. La dona ha de conèixer les conseqüències que la 
seva decisió tindrà sobre ella, però principalment sobre 
el fetus i ha de conèixer les alternatives existents. Cal que 
totes aquestes qüestions quedin perfectament aclarides 
i siguin reflectides en la historia clínica i detallades en el 
consentiment informat que tant és d’acceptació, com de 
rebuig de l’actuació mèdica proposta. (Llei 41/2002 Ley 
bàsica reguladora de la autonomia del paciente y de de-
rechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica).

Però avui en dia al marge dels conflictes ètics s’han 
afegit les consideracions legals. Es evident que el diag-
nòstic prenatal dels defectes congènits no té una fiabili-
tat del 100%, com no la té cap prova en medicina, però 
en alguns casos com els que estem considerant, aquest 
defecte u error en el diagnòstic pot tenir unes conse-
qüències importants per tota la vida futura del neonat 
que poden ser motiu de denuncia, demanda o reclama-
ció per part dels pares.

Des de fa anys existien dos formes jurídiques que 
cobrien aquest aspecte. En concret la denominada 
“Wrongful life”, que podríem traduir com de “vida in-
justa”, referint-se a aquelles demandes que interposa el 
propi nadó al personal mèdic per haver nascut, quant lo 
correcte, hagués estat, a partir del diagnòstic prenatal, 
haver estat avortat atenent a la malformació o anoma-
lia cromosòmica que pateix. 

La segona figura jurídica es la “Wrongful birth”, o 
“naixement injust” que correspon a la demanda inter-
posada pels pares, també contra el personal mèdic , per 
haver tingut un fill amb una discapacitat que els hi afec-
tarà tota la vida. 

L’any 2000, en primera instancia i desprès en l’any 
2006, en el Tribunal Suprem de Paris va tenir lloc un ju-
dici i una sentencia que també ha tingut forta influencia 
en molts posicionaments i en lleis i normes que s’han 
desenvolupat posteriorment i és la coneguda Sentencia 
Perruche, on es diu que existeix el dret a no néixer, si no 
es compleixen unes condicions mínimes de qualitat de 
vida. Aquesta sentencia inicia un camí cap un objectiu 
desconegut, el que es diu en termes legals “prejudici 
d’haver nascut”. A partir d’aquesta sentencia s’obre 

dins de la societat en general un enfrontament de po-
sicionaments molt importants, ja que mentre l’avanç 
científic en aquest terreny és evident i obre noves 
perspectives per un diagnòstic molt més fiable i tracta-
ments inicials més eficaços, a l’altre costat ens trobem 
amb una part de la societat que defensa per sobre de 
tot, els sistemes de llibertats, i davant del mínim risc de 
tenir un nadó amb alguna alteració que perjudiqui la 
seva qualitat de vida, prefereix la interrupció d’aquest 
embaràs i per tant passen del diagnòstic a l’eliminació 
del fetus, sense donar-li cap possibilitat de tractament 
i en alguna ocasió sense confirmació de certesa del di-
agnòstic, per això hem de considerar cada vegada més 
necessari el debat bioètic per intentar compatibilitzar 
lo ètic , lo just i lo legal. 

Moltes preguntes ens poden sorgir d’aquest debat. 
Està clar i é evident que un metge ha de assumir la res-
ponsabilitat de no haver pres les mesures necessàries 
en forma i temps de desenvolupar un diagnòstic, és a 
dir en el cas que ens ocupa de no haver ofert a la paci-
ent la possibilitat d’unes proves de cribratge en el pri-
mer trimestre de l’embaràs i a partir d’aquí aplicar el 
protocol assistencial que correspondria d’acord als hagi 
d’acceptar la decisió dels pares quan a partir d’un diag-
nòstic prenatal d’una malformació o alteració cromosò-
mica i en moltes ocasions sense tindre el coneixem sufi-
cient de a importància de l’alteració que té aquell fetus, 
tingui que acceptar la legislació que corrobora el dret a 
no néixer, sinó és en unes condicions adequades. Aquí 
entra en consideració l’objecció de consciència que pot 
fer el metge a l’empara de l’article 16.1 de la Constitució 
espanyola de 1978. 

La deducció que podem extreure d’aquests posicio-
naments jurídics és que és millor no haver nascut que 
estar discapacitat, es pot arribar a concloure que la vida, 
amb una incapacitació, té un valor menor, donat que 
causa un dany moral i un patiment a la família i a tu com 
a persona, una gran frustració al no poden realitzar uns 
plans de vida valuosos. Aquest nou plantejament ha cre-
at una altra figura jurídica que té gran implicació dins de 
les responsabilitats del metge, en concret de l’obstetra i 
és el concepte de “dissatisfied life” o “vida no satisfactò-
ria. Però també ens tindríem de preguntar qui fixa el grau 
de discapacitat o minusvalidesa que marca el límit entre 
qualitat de vida o no i amb quins criteris. 

La Dra Marina Lalatta, Universidad Carlos III, consi-
dera que amb aquesta sentència s’introdueix en el debat 
un nou concepte que es el de la discriminació, entenent 
per tal que en els casos on es permès fer un planteja-
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ment terapèutic, ja sigui modificant la conducta obstètri-
ca o un tractament mèdic o quirúrgic del fetus, en mol-
tes ocasions aquest ées desigual per individues amb una 
mateixa patologia i dins d’una mateixa societat, ja sigui 
per raons diferents com poden ser econòmiques, socials 
i d’accions subjectives dels propis progenitors, que des 
del punt de vista ètic representaria l’elecció de conduc-
tes, possiblement basades en codis morals legítims, però 
no idèntics i que comporti una desigualtat d’oportunitats 
en un fetus en relació amb un altre, en concret dit d’una 
altra manera, una vulneració del principi ètic de la justí-
cia i possiblement del principi de beneficència. 

Aquesta visió alternativa en molts casos entre l’ètica 
i la justícia que reconeix la dependència del fetus, però 
considera a la dona embarassada amb autoritat i auto-
nomia per prendre decisions mèdiques, sense conside-
rar la seva existència, vulnera d’alguna manera els drets 
de la mare o del fetus. 

Avui en dia s’invoquen els drets d’una forma conti-
nuada, no sols es parla de drets humans, sinó també 
dels drets dels animals, i inclús dels edificis històrics 
a ser conservats, per tant hem de ser molt cautelosos 
en la utilització d’aquesta afirmació. La legislació dels 
EE.UU, afirma que els fetus son titulars de drets i que 
correspon als pares defensar els mateixos en el que 
denominen decisió subrogada i que per tant no poden 
legalment inhibir-se d’una actuació diagnòstica o tera-
pèutica que el professional de la medicina proposi i que 
pugui representa un benefici fetal, però estan en con-
dicions d’exigir al metge, una experiència professional 
suficient i una tecnologia apropiada. 

Per acabar, cal recordar que el metge en tot aquest 
procés està emparat per l’objecció de consciència, en-
tenen aquesta com la negativa a realitzar una comesa 
professional que és jurídica o administrativament exigi-
ble, adduint raons morals o de consciència. La objecció 
de consciencia te una motivació personal, individual i el 
que realitza una objecció no pretén la derogació de la 
llei, sinó simplement que se’l eximeixi del compliment 
de la mateixa, aquesta és una diferència fonamental 
amb la desobediència civil. (Constitució Espanyola, de 
1978, article 16,1)

L’objector ha de tenir la convicció de que el conei-
xement que exigeix la llei o norma és èticament incor-
recte i va en contra dels seus principis ètics o morals, 
però també entén que no pot imposar aquests a altres 
persones i per això sol·licita que es respectin els seus 
convenciments, com ell es compromet a respectar els 
dels altres, sense entrar en una situació d’enfronta-

ment, ja que es parteix del mateix punt de vista, de que 
la consciència de cada persona no es infalible i per tant 
cal admetre el principi del dubte, fins i tot la possibilitat 
de canvis teus o de la modificació de la llei o norma i 
per tant el plantejament ètic o moral davant el mateix. 

Des del punt de vista d’una ètica racional, es consi-
dera que tot individu té que respondre en primer lloc 
davant la seva pròpia consciencia i actuar d’acord amb 
això, però quant el tema es trasllada al àmbit jurídic, 
la resposta no és tan fàcil, donat que hi ha un conflicte 
d’interessos, en moltes ocasions, entre el dret del met-
ge a seguir la seva consciència i el dret del pacient a 
rebre una determinada prestació sanitària. Legalment 
el principi que es determina a partir de l’aplicació de la 
llei és que cap pacient es pot veure perjudicat per l’ob-
jecció de consciència del metge. 

Es té que exigir al metge objector de consciència, 
responsabilitat en el seu posicionament i coherència en 
l’aplicació de la mateixa objecció. 

EPÍLEG
 Els avenços científics en la medicina actual, compor-

ten en molts casos la necessitat d’aplicar uns posiciona-
ments ètics i legals, poc treballats i per tant amb escas-
sa experiència en el terreny assistencial. 

En la meva presentació en cap moment he volgut 
mostrar-me com un coneixedor , ni molt menys com un 
expert en bioètica o en els aspectes legals de la me-
dicina, sinó que la finalitat de l’exposició, ha estat fer 
una reflexió des del punt de vista d’un metge en concret 
d’un obstetra, que ha dedicat part important de la seva 
tasca professional a l’assistència de la dona gestant i del 
seu embaràs i plantejar els dilemes que dins el camp de 
l’ètica i de la legalitat, es pot trobar i a partir d’aquí, de-
manar humilment que s’estableixi un diàleg entre ètica, 
justícia i ciència, en aquest camp, tan important com és 
el del diagnòstic prenatal dels defectes congènits. 

Senyores i senyors Acadèmics:  He dit. 

Moltes gràcies. 

Nota: El discurs d’ingrés s’imprimeix en edició pròpia i 
completa, repartint-se en ocasió de l’acte d’ingrés del nou 
acadèmic. A la Revista de la RAMC es publica el resum del 
discurs. Quan aquest supera la longitud habitual es considera 
que les parts de contingut no  específicament científic (salu-
tacions inicials, records familiars, trajectòria personal, agraï-
ments) i també la bibliografia i el discurs de resposta, queden 
només per l’edició completa. 

Diagnòstic dels defectes congènits. Consideracions ètiques i legals des del punt de vista d’un obstetra
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LA RADIOTERÀPIA INTRAOPERATÒRIA: POT AUGMENTAR L’ EFEC-
TIVITAT DE LA CIRURGIA EN LES RECIDIVES EN ONCOLOGIA?

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Albert BIETE i SOLÀ
S. de Radioteràpia Oncològica. Hospital Clínic. Universitat 
de Barcelona

Paraules clau: Radioteràpia Intraoperatòria (RIO), Onco-
logia Ginecològica, Càncer de coll uterí, Sarcomes uterins, 
Càncer d’endometri

INTRODUCCIO
S’entén per radioteràpia intraoperatòria (RIO) aque-

lla dosi de radiació ionitzant (electromagnètica o elec-
trons accelerats) que s’administra en el decurs de l’acte 
quirúrgic aprofitant l’accés que permet el camp opera-
tori. Ja des de l’inici de la radioteràpia com a tractament 
antineoplàstic es va intentar aquesta via d’accés. Ja al 
1905 tenim documentat una RIO, una de les primeres 
del mon sinó la primera, feta pels Drs. Comas i Prió a 
Barcelona.1. Aquests intents inicials no van tenir una 
continuïtat i desenvolupament per les dificultats tècni-
ques, el risc d’infeccions i mortalitat peroperatòria. No 
és fins a finals del segle XX en que diferents grups inten-
ten fer la RIO traslladant el pacient a la sala de tracta-
ment de radioteràpia en el decurs de la intervenció. El 
procediment era complex, no exempt de risc, allargava 
substancialment el temps quirúrgic i això feu que les in-
dicacions es limitessin de fet a la cirurgia de recte sigma 
i alguns sarcomes. El grup del Prof. F. Calvo i Martínez-
Monge, primer a Pamplona i després a Madrid en fou 
un dels pioners. La més recent disposició en el mercat 
d’acceleradors lineals d’electrons amb mobilitat, (LIAC, 
MOBETRON) o bé de microgeneradors de raigs X (IN-
TRABEAM) ha permès disposar d’aquesta tecnologia a 
l’interior del quiròfan i per tant no haver de traslladar 
el pacient i no allargar sensiblement el temps operatori, 
així com disminuir el risc de infeccions.

LES BASES TÈCNIQUES I BIOLÒGIQUES DE LA RIO
La millora de l’efectivitat i l’índex terapèutic de la ra-

dioteràpia es basa en l’augment de la dosi, la disminu-

1  Comas C. Prió A. Resums del Congrés Internacional de 
Electroradiologia. Ed. F. Badia. Barcelona 1906

ció del temps en que s’administra (hipofraccionament), 
la precisió en el volum a tractar i la protecció dels òr-
gans sans veïns. Les avantatges de la RIO en front de 
la RDT (Radioteràpia) externa convencional són que 
permet donar una dosi única més alta, i per tant amb 
més eficàcia biològica antitumoral. Tanmateix, la visió 
directa del llit quirúrgic i l’ajuda del operador, possibili-
ten una identificació molt acurada del llit tumoral i de 
les àrees de més risc de recidiva. Alhora, la mobilització 
dels òrgans sans veïns (budell, fetge, etc.) permet una 
protecció efectiva. La disponibilitat del generador en el 
mateix quiròfan així com l’alta taxa de dosi (sobretot 
amb els acceleradors d’electrons amb temps d’irradia-
ció de minuts) fa que la durada quirúrgica no s’allargui 
de forma significativa.

Les dosis altes de radiació, apart de la detenció mitò-
tica i la inducció d’apoptosi, tenen també un efecte de 
necrosi immediata sobre les cèl·lules malignes, el que 
n’augmenta l’efectivitat. Es calcula que la mateixa dosi 
té un efecte antitumoral entre 2 i 3 vegades superior 
que administrada fraccionada amb RDT externa. També 
hi ha una acció menys coneguda, ben descrita fa uns 
anys per Belletti et al,2 que consisteix en que la irradia-
ció disminueix la secreció de citocines estimuladores de 
la reparació i proliferació cel·lular a la ferida quirúrgica. 
Per tant disminuïm el risc d’estímul a la proliferació de 
restes tumorals residuals subclínics en el llit tumoral. 
Zaleska et al3, en un estudi posterior confirmen aquests 
resultats previs.

2  Belletti, B. Vaidya J. D’Andrea S. et al Targeted Intraoperative 
Radiotherapy Impairs the Stimulation of Breast Cancer Cells 
Proliferation and Invasion Caused by Surgical Woun  008; 
14(5) March 1, 1325-1332
3  Zaleska K. Suchorska VM. Przybyla A. Murawa D. Effect 
of Surgical Wound Fluids after Intraoperative Electron 
Radiotherapy on the Cancer Stem Cell Phenotype in a panel 
of Human Breast Cancer Cell Lines Oncology Letters 2016; 12: 
3707-3714
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La RIO es pot indicar com a tractament exclusiu o 
complementari a la RDT externa, el que es coneix com a 
“boost” o intensificació. Per tant en força situacions la 
RIO complementa i implementa la efectivitat de la RDT 
externa.

LA SITUACIO ACTUAL.
Un cop superades les dificultats i riscos provocats per 

la necessitat del trasllat del pacient a la sala de RDT al 
disposar de generadors en el radio quiròfan, s’ha pro-
duït un increment important de l’aplicació de la RIO. 
En el càncer de mama inicial i amb pocs factors de risc 
(luminal A), sotmès a cirurgia conservadora, la RIO ha 
tingut un paper decisiu. Efectivament, en aquestes pa-
cients l’aplicació d’una dosi de 20Gy en l’acte quirúrgic, 
evita la RDT externa posterior i aconsegueix un molt 
satisfactori control local. Així ho han demostrat els dos 
grans estudis aleatoritzats publicats. El primer, fet per 
l’Institut d’Oncologia de Milà amb electrons accelerats 
(ELIOT) 4 obté en el grup de baix risc una taxa de recidi-
ves locals del 1.5% . El segon, anomenat TARGIT-A,5 em-
pra fotons de 50kV i la taxa es d’un 3%. No hi ha espai 
per fer l’anàlisi comparativa de les dos tècniques, però 
si diguem que l’Intrabeam de 50Kv proporciona una ra-
diació de més baixa taxa de dosi i menys penetració. 
En els casos de presència de més factors de risc i que 
han de fer RDT externa, no hi ha dubte que la sobreim-
pressió amb RIO a dosis de 10 a 12Gy al llit tumoral, no 
només augmenta el control local, sinó que escurça sen-
siblement la durada total de la RDT. També disminueix 
els costos i les molèsties de desplaçament a la pacient.

La ISIORT (International Society of Intraoperative 
Radiotherapy) va realitzar una anàlisi, coordinada pel 
Pr. Krengli, dels tractaments comunicats a Europa6. En 
un recull de 8736 casos, 7054 són de càncer de mama 
(80%). Diguem que en l’evolució cronològica, al 2010 

4  Veronesi U. Orecchia R. Maissoneuve P. et al Intraoperative 
Radiotherapy versus External Radiotherapy for Early Breast 
Cancer (ELIOT) : a randomised cotrolled equivalence trial  
Lancet Oncol 2013; 14: 1269-77
5  Vaidya J, Wenz F. Bulsara M. et al Risk-adapted targeted 
Intraoperative Radiotherapy versus Whole Breast 
radiotherapy for Breast cancer: 5-year results for local control 
and survival from the TARGIT-A randomised trial. Lancet 
2014; 383: 603-613
6  Krengly M. Calvo F.A. Sedlmayer F. et al Clinical and 
Technical Characteristics of Intraoperative Radiotherapy. 
Analisys of ISIORT-Europe Database Strahlenther Onkol. 
2013; 189:739-744

representaven només un 14%. De la resta, 8% corres-
pon a recte-sigma, on l’experiència del grup liderat pel 
Pr. Calvo a Madrid es puntera al món, i un 4% a sar-
comes. La resta és molt variada: esòfag, estómac, pàn-
crees, sistema nerviós central, pròstata, etc. En localit-
zacions ginecològiques (coll uterí, endometri i ovari) 
es recullen només un total de 62 tractaments, tots en 
recidives post-quirúrgiques.

En dades de bibliometria de la ISIORT, consta que en 
el període 1997-2012 s’han publicat en revistes indexa-
des 858 articles sobre RIO, dels que el 78% són clínics 
(indicacions i resultats). La resta contemplen aspectes 
tecnològics o de recerca radiobiològica.

La majoria d’estudis demostren que l’aplicació de la 
RIO incrementa en diferent grau el control tumoral lo-
cal. Malgrat tot, la difusió generalitzada d’aquesta tèc-
nica presenta dos dificultats: Una ve donada per la mor-
talitat condicionada per la disseminació metastàsica, fet 
freqüent en càncers d’esòfag, estómac, pàncrees, etc. i 
que fa que la millora del control local no es tradueix en 
increment de la supervivència. L’altra es deu a la neces-
sitat de inversió tecnològica i instal·lació d’un quiròfan 
radio protegit en el cas de l’accelerador d’electrons. No 
cal insistir en que aquesta estratègia terapèutica preci-
sa de uns actius comitès de tumors, protocols i normes 
de procediment ben establerts i una coordinació òpti-
ma entre els diferents especialistes.

LA RIO EN CANCER DE MAMA A CATALUNYA
En l’àmbit de la medicina pública i fins on en tenim 

coneixement, només la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat de Barcelona, mitjançant els hospitals de les 
seves dos unitats docents (Hospital Clínic i Hospital de 
Bellvitge-Institut Català d’Oncologia) disposa d’equipa-
ments de RIO. En el Clínic, en el transcurs de 2012 es va 
construir un radio quiròfan equipat amb un accelerador 
mòbil d’electrons (LIAC) i poc després l’ICO-Bellvitge va 
instal·lar un equipament de RX de 50 KV (Intrabeam) 
específic per a càncer de mama. Diguem doncs que la 
nostra Universitat disposa de les dos modalitats de RIO 
avui presents al món. També en l’àmbit privat es dispo-
sa a Barcelona d’una instal·lació dotada amb una unitat 
Intrabeam al IMOR. 

A l’Hospital Clínic hem tractat amb RIO desde 2013 
fins final del 2017 un total de 104 pacients de càncer de 
mama amb finalitat conservadora. En el 60% de casos la 
RIO fou exclusiva i en la resta es va complementar amb 
RDT externa sobre la mama. L’exclusivitat s’indicava en 

La radioteràpia intraoperatòria: pot augmentar l’ efectivitat de la cirurgia en les recidives en oncologia?
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les situacions de millor pronòstic: edat >60 anys, Graus 
I-II, receptors hormonals positius, c-erb-B2 negatiu i ne-
gativitat del gangli sentinella.

La mitjana d’edat de la sèrie, revisada per G. Oses, 
ha estat de 74 anys d’edat en la RIO exclusiva i 66 en la 
complementada amb RDT externa. El seguiment mig és 
de 30.4 mesos. La histologia de carcinoma ductal infil-
trant ha estat la majoritària (84 i 93% respectivament). 
A l’estudi patològic totes les peces menys dos (98%) te-
nien marges quirúrgics negatius (R-0).

La RIO es va administrar mitjançant aplicadors tubu-
lars d’un diàmetre mig de 50mm (40-70), amb inserció 
ortogonal al pla del llit quirúrgic i disc de protecció tora-
co-pulmonar, seguint la tècnica del Instituto de Tumori 
de Milà. La dosi mitja en la RIO exclusiva fou de 15,5Gy i 
10,9Gy en la resta que es complementava amb RDT ex-
terna. L’energia mitja del feix d’electrons accelerats fou 
de 6MeV. El resultat estètic ha estat bo o molt bo en el 
93.3% de casos i fins el moment només una pacient ha 
presentat recidiva local (0.96%). 

Avui en dia l’ICO (Pr. Guedea) i l’IMOR (Pr. Guix) dis-
posen ja d’una bona experiència en RIO a càncer de 
mama i també amb òptims resultats de control local. 
És per tant Catalunya capdavantera en aquesta opció 
conservadora que integra la cirurgia i la radioteràpia en 
un mateix temps operatori amb òptims resultats tant 
en el control local del càncer com de qualitat de vida i 
estalvi econòmic.

LA RADIOTERÀPIA INTRAOPERATORIA EN GINECO-
LOGIA I CAVITAT ABDOMINAL.

És aquest un camp molt menys explorat, amb da-
des escasses a la literatura i on la nostra experiència, 
malgrat que limitada, és capdavantera a Catalunya. 
Les indicacions que hem seleccionat amb la Unitat de 
Oncologia Ginecològica del HCB i amb Cirurgia General 
(Dr. Rull) han estat les recidives de neoplàsies uterines i 
ovàriques per a complementar la seguretat de la resec-
ció i els sarcomes retroperitonials.

L’experiència prèvia és escassa. L’equip del Pr. Cal-
vo, el de més experiència a l’estat, sobretot en càncer 
digestiu, aporta una casuística de 35 pacients en 17 

anys.7 Conclou que la RIO augmenta la probabilitat de 
control local de les recidives després de l’exèresi qui-
rúrgica. Foley i cols.8 de Harvard publiquen els resultats 
d’una sèrie de 32 casos recollits també en 17 anys, el 
84% amb marges quirúrgics positius. També conclouen 
que la RIO millora el control local, sobretot en els casos 
amb marges positius o malaltia residual macroscòpica 
(15% en la seva sèrie). Backes et al de la U. de Ohio9 
aporten una sèrie de 21 pacients en 12 anys com a part 
d’un total de 32 exenteracions pèlviques per recidives 
centro-pèlviques de càncers ginecològics, la majoria de 
coll uterí. No troben benefici comparat amb les que no 
fan RIO, però reconeixen que les primeres tenen factors 
de pitjor pronòstic, motiu pel que podem presumir que 
la RIO neutralitza aquest darrer. Una publicació més re-
cent de la U. de Heidelberg10 recull l’experiència de 36 
casos de recidives de càncers de coll uterí, endometri i 
vulva en un període de 12 anys. Les dosis de RIO amb 
electrons oscil·len entre 10 i 15Gy. A un any de segui-
ment han recidivat localment el 24% dels càncers d’en-
dometri i el 82% dels càncers de coll uterí. Conclouen 
que la utilitat de la RIO en endometri és clara però no 
així en coll uterí. 

La sèrie del Hospital Clínic és menor: 18 pacients en 5 
anys (2013-2017) amb un seguiment mig de 21 mesos, 
però la taxa anual és superior, el que és un indicatiu de 
que augmenta la confiança en la utilitat de la RIO en 
recidives ginecològiques pèlviques (13) i retroperitone- pèlviques (13) i retroperitone-retroperitone-
als (4). En 10/18 casos (56%) els marges quirúrgics han 
estat positius, xifra clarament inferior a la reportada 
per Foley (84%) però més semblant a la d’Arians (51%). 
Encara que el seguiment és curt, les recidives locals i 
també la disseminació metastàsica apareixen amb ra-

7  Sole CV. Calvo FA. Lizarraga S. et al Intraoperative Electron-
beam Radiation Therapy with or without External Beam 
Radiotherapy in the management of para-aortic lymph node 
oligo-metastases from gynecologic malignancies Clin Transl 
Oncology 2015; 17: 910-916
8  Foley O. Rauh-Hain J. Clark R. et al Intraoperative Radiation 
Therapy in the Management of Gynecologic Malignancies 
Am J Clin Oncol 2016, 39(4): 329-334
9  Backes F. Billingsley C. Martin D. et al Does Intra-operative 
Radiation at the time of Pelvic Exenteration improve survival 
for patients with recurrent, previously irradiated cervical, 
vaginal or vulvar cancer? Gynecologic Oncology 2014; 135: 
95-99
10  Arians N. Foerster R. Rom J. et al Outcome of pati ents with  Arians N. Foerster R. Rom J. et al Outcome of patients with 
local recurrent gynecologic maliganancies after resection 
combined with intraoperative electron radiation therapy 
(IOERT) Radiat Oncol 2016; 11: 44-51
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pidesa, habitualment molt abans dels 2 anys de segui-
ment. De les 18 pacients, hem registrat 2 recidives en 
l’àrea irradiada i una marginal. En altres 3 pacients ha 
aparegut als pocs mesos una carcinomatosi peritoneal 
o una fallida pelviana massiva, així com metàstasi a dis-
tància o afectació ganglionar. A diferència de la sèrie de 
Heidelberg abans citada, no hem detectat una evolució 
pitjor en les recidives de coll uterí comparat amb les de 
càncer endometrial.

Malgrat les dades encara poc madures, podem intuir 
que probablement la RIO contribueix a disminuir la taxa 
de recidives locals ressecables de càncers ginecològics 
tant a pelvis com retroperitoneals. No podem encara 
quantificar en quina mesura i no serà fàcil ja que no hi 
ha cap assaig aleatoritzat publicat ni creiem que sigui 
massa factible en un futur. Però no es agosarat conclou-

re que si la cirurgia de rescat, difícil i arriscada, no acon-
segueix en les millors mans baixar d’un 50% els marges 
positius, el risc de recidiva serà alt. I encara que la reci-
diva local influeixi poc en la supervivència (que depèn 
més de les carcinomatosi i les metàstasis a distància), 
és innegable que si té, i molt, a veure amb la qualitat de 
vida de la pacient.

Creiem per tant que les pacients amb recidives opera-
bles de càncer ginecològic o de sarcomes, siguin uterins 
o retroperitoneals, són candidates a una intensificació 
terapèutica amb RIO de les zones del llit quirúrgic amb 
més risc de persistència tumoral. Alhora que la quasi 
nul·la toxicitat del procediment avala la seva utilització, 
en el context d’una cirurgia d’alt risc i molt complexa.

Localització Histologia Cirurgia Evolució Diagnòstic
1 Pelvis C+P Ca.escamós R0 RC Cèrvix
2 Pelvis C+P Ca.escamós R1 Perduda Cèrvix

3 Pelvis P Sarcoma* R1 RL+M1 
pulmonars Endometri

4 Pelvis C Ca.escamós R1 RC Cèrvix

4 Pelvis P Ca.serós-papil.
lar R0 RC Endometri

5 Pelvis C Adenocarcinoma R-1 Carcinomatosi 
peritoneal Cèrvix

7 Pelvis P Sarcoma* R-0 Carcinomatosi 
peritoneal +M1 Endometri

8 Retroperitoneal Sarcoma R-1 RC Retroperitoneal
9 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal
10 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 Rec.marginal +M1 Retroperitoneal
11 Pelvis C Ca.escamós R-1 RC Cèrvix
12 Pelvis C+P Adenocarcinoma R-0 RC local M1 Endometri
13 Retroperitoneal Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal

14 Pelvis P Ca.serós-papil.
lar R-0 RC Ovari

15 Pelvis P Sarcoma*** R-0 RC Endometri
16 Pelvis P Sarcoma** R-1 RC Retroperitoneal
17 Pelvis C+P Ca.escamós R-0 RC Cèrvix
18 Pelvis C Adenocarcinoma R-0 RC Cèrvix

Tabla 1. Llistat de les pacients sotmeses a RIO per recidives. Clau de localització: C: pelvis central P: pelvis lateral: ganglis o parametri. *: Carcinosarcoma **: 
Liposarcoma ***: Leiomiosarcoma. R-0: Ressecció amb marges lliures R-1: Ressecció amb marges infiltrats RL: Recidiva local en l’àrea irradiada RC: Remissió 
completa M1: Metàstasi a distància

La radioteràpia intraoperatòria: pot augmentar l’ efectivitat de la cirurgia en les recidives en oncologia?
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CIRURGIA DE LA RECIDIVA
Marges lliures (R-0) 8
Marges positius R-1 10

Fig. 1. Estat evolutiu de les pacients sotmeses a cirurgia i RIO per recidives pelvianes o retroperitonials. RC: 
remissió completa R. Marginal: Recidiva al límit de l’àrea irradiada amb RIO.

Fig. 2: Localització de les recidives tumorals sotmeses a cirurgia amb finalitat curativa i RIO

Tabla 2. Resultats patològics de l’estudi de marges de la cirurgia de ressecció 
de les recidives pelvianes i retroperitonials
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Ingrés d’Acadèmics corresponents

TRACTAMENT DEL CÀNCER D’OVARI:  
“THE LONG AND WINDING ROAD”

Sergio MARTÍNEZ ROMÁN

Paraules clau: càncer d’ovari, cirurgia de citoreducció, qui-
mioteràpia intraperitoneal, HIPEC, biologia molecular

“The long and winding road”. La genialitat de Paul 
McCartney ens evoca les vivències professionals que 
els metges compartim en el tractament del càncer. Un 
camí molt llarg, ple de trams costeruts, de revolts, de 
cruïlles, esgotador de vegades, però ocasionalment 
amb dreceres i trams esperançadors. No se li veu el fi-
nal, però quan mires enrere te n’adones del recorregut 
avançat. La història recent del tractament del càncer 
d’ovari es paradigmàtica en aquest sentit. 

El càncer d’ovari ha rebut l’apel·latiu de “assassí si-
lenciós” donada la seva alta letalitat. És la quarta causa 
de mort per càncer a la dona i la primera d’origen gi-
necològic. Al llarg de la vida, una de cada 70 ho patirà 
i una de cada 100 morirà per aquesta cruel malaltia. 
El motiu d’aquest comportament és la seva tendència 
a una disseminació peritoneal molt precoç, motiu pel 
qual sol ser diagnosticat en estadis avançats. Encara 
que les metàstasis hematògenes solen ser tardanes, la 
carcinomatosi peritoneal ocasiona ascitis, complicaci-
ons intestinals i finalment la mort de la pacient. Als anys 
70 l’expectativa de vida mitjana després del diagnòstic 
era de menys d’un any. El paper de la cirurgia d’inten-
ció curativa es limitava als estadis inicials. En els casos 
avançats amb carcinomatosi, la cirurgia només pretenia 
la pal·liació simptomàtica. 

La quimioteràpia inicial, basada en agents alquilants, 
els únics disponibles llavors, proporcionava pobres re-
sultats. L’inesperat descobriment del efecte citostàtic 
de les sals de platí per Rosemberg als anys 60 va portar 
a la incorporació del cisplatí en el tractament del càn-
cer d’ovari als 80. Aquest investigador estudiava l’efecte 
dels camps elèctrics sobre cultius bacterians quan va ob-
servar que E. Coli interrompia la seva divisió, incremen-
tant 300 vegades la seva mida sense dividir-se. Va veure 
que aquest efecte es produïa en els experiments amb 
elèctrodes de platí, malgrat no estiguessin connectats.  

 
 
La electròlisi del platí produïa cisplatí, una substancia 
que lesionava l’ADN bacterià impedint la seva duplica-
ció. Aquest afortunat descobriment va canviar l’onco-
logia, especialment en el càncer d’ovari. Per fi hi havia 
un fàrmac actiu en més del 70%, allargant la sobre-vida 
mitjana a 24 m. El paclitaxel es va obtenir a partir del 
Taxus versifolia, el teix de la costa del Pacífic. Ja de molt 
antic es coneixia la toxicitat de la seva escorça. Aquest 
verí del fus mitòtic es va incorporar al tractament del 
càncer d’ovari als anys 90, proporcionant un guany de 
supervivència fins als 37 mesos. Tanmateix, els intents 
d’una quimioteràpia mes intensa, amb rescat de trans-
plantament autòleg de moll d’os van fracassar. El sostre 
de supervivència venia donat per que malgrat una bona 
resposta inicial a la quimioteràpia, la major part de les 
dones recidivaven i la malaltia es feia quimioresistent. 
Quan més carrega tumoral existia al començament del 
tractament, més probable i més precoç era la recaigu-
da. És en aquest punt que es va reprendre un concepte 
diferent de cirurgia oncològica, ja proposat molts anys 
enrere per Meigs, la cirurgia de citoreducció. A diferèn-
cia de la cirurgia oncològica clàssica, que persegueix 
marges lliures, la cirurgia de citoreducció, tot assumint 
la impossibilitat d’aconseguir-los, el que vol és deixar 
la mínima quantitat de clones cel·lulars neoplàsiques 
abans de la quimioteràpia, amb l’objectiu de reduir les 
possibilitats d’adquisició de quimioresistència. Té sentit 
que les grans masses tumorals, irregularment vascula-
ritzades, amb àrees isquèmiques i hipòxiques tinguin 
una pitjor difusió dels citostàtics, facilitant la persistèn-
cia de cèl·lules neoplàsiques viables. L’estratègia combi-
nada de cirurgia i quimioteràpia basada en platí esdevé 
l’estàndard de tractament de primera línia del càncer 
d’ovari. El benefici de la cirurgia de citoreducció es de-
mostra cabdal, de manera que representa un factor 
independent de supervivència. De fet, el volum de ma-
laltia residual després de la cirurgia és un factor pronòs-
tic de més impacte que el volum de malaltia abans de 
la mateixa. Els diferents estudis demostren fora de tot 
dubte que el màxim benefici de supervivència s’aconse-
gueix quan no queda tumor macroscòpic a l’abdomen 
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després de la primera cirurgia. En aquestes pacients la 
supervivència mitjana puja fins als 70 mesos1. Quan la 
malaltia residual és de volum mínim, inferior a 1 cm en 
el dipòsit mes gran, encara hi ha un modest benefici 
de supervivència, però per sobre d’aquest límit la cirur-
gia d’intenció curativa ja no té sentit. La responsabilitat 
que cau sobre les espatlles del cirurgià que s’enfronta a 
un càncer d’ovari resulta aclaparadora. Del seu acom-
pliment depèn en bona part el pronòstic vital de la per-
sona que l’hi ha posat confiança. El repte quirúrgic que 
això representa va canviar radicalment la nostra pràcti-
ca. Els ginecòlegs, acostumats a operar exclusivament 
a la pelvis, ens trobem de cop amb el repte de realitzar 
múltiples procediments abdominals per eliminar la ma-
laltia disseminada. La pràctica quirúrgica en el càncer 
d’ovari implica extenses disseccions de totes les àrees 
del abdomen, amb tècniques de peritonectomia, re-
seccions intestinals i anastomosis, abordatge del retro-
peritoneu, del diafragma, esplenectomies, reseccions 
hepàtiques, etc. Això nomes es va poder fer pas a pas 
i amb gran esforç, anant de la mà i aprenent dels com-
panys d’altres especialitats quirúrgiques. 

Si després d’una cirurgia de citoreducció es deixa un 
catèter amb reservori a la cavitat abdominal els quimio-
teràpics poden administrar-se directament a la mateixa 
aconseguint unes concentracions molts més elevades 
del fàrmac actiu. Aquesta no era una idea nova. Ja des 
dels 80s s’anava explorant de manera intermitent, però 
la toxicitat i els problemes amb els catèters impedien 
la seva consolidació en la pràctica clínica. A l’any 2006 
es van publicar els magnífics resultats de l’estudi alea-
toritzat GOG 172. Analitzant-los conjuntament amb els 
estudis previs es va poder demostrar un clar benefici de 
supervivència quan la quimioteràpia era administrada 
directament a la cavitat peritoneal. L’evidència era tan 
sòlida que va motivar un “NCI clinical anouncement” 
recomanant la quimioteràpia intraperitoneal com es-
tàndard de tractament en primera línea. Les dades de 
supervivència combinades dels dos estudis més impor-
tants van ser espectaculars. Més de 110 m de super-
vivència global mitjana pel subgrup de pacients que 
aconseguien cirurgia de citoreducció primària optima i 
completaven els 6 cicles de cisplatí i paclitaxel intraperi-
toneal, la millor supervivència mai descrita en aquesta 
malaltia2 (taula 1). Tanmateix, aquest subgrup de pa-
cients representa només una élite minoritària dins de 
tota la població de dones amb càncer d’ovari. Aquelles 
persones fràgils amb comorbilitats, no operables, o 
amb malaltia no resecable malauradament queden fora 

d’aquesta opció terapèutica. L’avanç havia estat notable 
però de cap manera definitiu. 

A més, el plantejament de cirurgia radical de cito-
reducció seguida de quimioteràpia intraperitoneal no 
acaba de garantir la curació. La mateixa agressió quirúr-
gica ocasiona la pèrdua de la barrera peritoneal, amb 
possibilitat d’atrapament, persistència i proliferació de 
cèl·lules neoplàsiques aïllades, que fi nalment ocasio-èl·lules neoplàsiques aïllades, que fi nalment ocasio-s neoplàsiques aïllades, que finalment ocasio-
nen la recaiguda. La quimioteràpia intraperitoneal pos-àpia intraperitoneal pos-pia intraperitoneal pos-
toperatòria pot estar condicionada per la difusió limita-
da del fàrmac per la formació d’adherències. 

La tècnica HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal che-ècnica HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal che-cnica HIPEC (Hyperthermic intraperitoneal che-
motherapy), després de procediments de peritonecto-
mia va ser proposada pel tractament de carcinomato-
sis peritoneal d’origen colorectal, apendicular, gàstric i 
mesotelioma, tot demostrant benefici de supervivència 
en aquestes patologies. Consisteix en la infusió intrao-
peratòria d’una dissolució de diferents quimioteràpics 
a elevada temperatura (42º-43ºC). La seva racionalitat 
biològica es basa en uns potencials efectes mecànics de 
rentat de les cèl·lules neoplàsiques aïllades, uns efec-
tes físics de l’escalfor, que induiria apoptosi tumoral, 
inhibiria l’angiogènesi i potenciaria la resposta immune 
antitumoral per via de l’activació de limfòcits natural ki-
ller per les proteïnes de shock tèrmic. Es postula que la 
hipertèrmia actuaria en sinergia amb la quimioteràpia, 
tot incrementant la seva penetració tissular, la permea-
bilitat de la membrana cel·lular i inhibint la reparació del 
dany subletal ocasionat pel platí al DNA de les cèl·lules 
tumorals. Malgrat la racionalitat biològica i els bons re-
sultats en altres patologies, el benefici en el tractament 
del càncer d’ovari estava encara per demostrar. Alguns 
grups van començar a fer HIPEC en càncer d’ovari avan-
çat de manera prematura, abans de disposar de evi-ans de disposar de evi-
dencia sòlida de benefici de supervivència procedent 
d’estudis aleatoritzats. Les guies clíniques el considera-
ven un tractament experimental, només acceptable en 
el context d’assajos clínics. Tanmateix, la publicació de 
Van Driel a New England Journal of Medicine a comen-
çaments d’aquest any, ens aporta una nova evidència 
que encara estem en fase de pair. Aquest grup holandès 
aporta els resultats d’un estudi aleatoritzat que com-
para HIPEC en front de control en pacients sotmeses 
a citoreducció després de tres cicles de quimioteràpia 
neoadjuvant. Demostren un benefici de supervivència 
de 12 mesos en el grup de HIPEC3 (taula 2). Aquests 
resultats són especialment rellevants considerant que 
estudien un subgrup de dones d’especial risc per tenir 
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malaltia no ressecable en primera línia. De confirmar-se 
aquests resultats, és molt probable que el paper del HI-
PEC en el càncer d’ovari tingui que reconsiderar-se, fins 
i tot com a primera línia de tractament. 

La cirurgia radical del càncer d’ovari implica l’adquisi-
ció i manteniment de competències quirúrgiques avan-
çades, difícilment assumibles per professionals no de-
dicats de manera exclusiva a la ginecologia oncològica. 
La qualitat quirúrgica impacta de manera directa en la 
supervivència, de manera que les pacients intervingu-
des per un ginecòleg oncòleg tenen més possibilitats de 
sobreviure a la malaltia que les operades per un ginecò-
leg general4. L’absència de superespecialització homo-
logada, amb un programa de capacitació, d’avaluació 
i de formació continuada, representa una important 
assignatura pendent en el nostre país. Els ginecòlegs 
oncòlegs actuals han tingut que buscar formació pel 
seu compte, moltes vegades en centres estrangers, de 
forma erràtica i poc estructurada. Considero essencial 
que les autoritats de la docència especialitzada encetin 
definitivament un programa de superespecialització en 
ginecologia oncològica, per tal de garantir la disponibili-
tat de professionals amb excel·lència en el futur. 

La cirurgia radical, les tècniques de quimioteràpia in-
traperitoneal i HIPEC representen riscos de complicaci-
ons, seqüeles i, fins i tot, de mortalitat. És molt difícil, 
en cada cas particular, prendre las decisions d’aplicar 
tractaments de tanta agressivitat, molt especialment 
en persones d’edat avançada o amb fragilitat. La com-
plexitat de maneig del càncer d’ovari requereix de la 
interacció del coneixement dels diferents professionals 
implicats, estructurats en comitès multidisciplinaris de 
ginecologia oncològica, compartint experiència i crite-
ri per consensuar les millors opcions per cada pacient. 
L’oncologia actual només es pot entendre des de l’òp-òp-
tica transversal multidisciplinària. Assumir la necessitat 
del treball en equip i interioritzar aquesta filosofia de 
la praxis mèdica ha representat un important avanç en 
el tractament del càncer. Però la presa col·legiada de 
decisions en un comitè, de cap manera substitueix la 
interacció metge-pacient, que en oncologia adquireix 
un significat molt especial. La discussió sincera i com-
pleta, alhora que empàtica i proactiva del diagnòstic, 
pronòstic i opcions terapèutiques és absolutament im-
prescindible en una malaltia potencialment mortal com 
és el càncer d’ovari. 

L’excel·lència quirúrgica implica la participació de 
molts diferents àrees de coneixement. Les tècniques 

d’imatge ens ajuden a avaluar preoperatoriament l’ex-
tensió de la malaltia, predir la seva ressecabilitat i plani-
ficar el procediment. La fusió del TAC amb la tomografia 
per emissió de positrons proporciona simultàniament 
una informació morfològica i funcional, demostrant el 
grau de captació de glucosa pels teixits, el que permet 
una caracterització més precisa dels dipòsits tumorals. 
La ressonància magnètica amb restricció de la difusió 
és una tècnica emergent molt prometedora per la seva 
gran definició en la caracterització tissular. 

Els avanços en les terapèutiques de suport, anestesi-
ologia, cures intensives, nutrició etc. han estat impres-
cindibles per l’èxit de la cirurgia radical. En els últims 
anys s’ha arribat a la conclusió de la importància dels 
programes de prehabilitació quirúrgica, optimitzant les 
condicions nutricionals, respiratòries, físiques generals 
i psicològiques en el període preoperatori. Les cures 
intra i postoperatòries han canviat radicalment. La im-
plementació de protocols de recuperació postoperatò-
ria accelerada (ERAS: Early recovery after surgery) en 
cirurgia major abdominal, amb nutrició enteral i mobi-
lització precoç, us racional dels narcòtics, limitació de 
drenatges, etc. ha demostrat importants beneficis, en 
termes de confortabilitat de les pacients, de reducció 
de complicacions postoperatòries i temps fins l’inici del 
tractament adjuvant. 

Amb tot lo explicat, queda clar que el tractament del 
càncer d’ovari avançat representa unes altes exigènci-
es de competència i recursos quirúrgics, oncològics i 
de suport, estructura multidisciplinària i implicació de 
la recerca. És ben conegut que només els centres hos-
pitalaris amb un volum crític mínim, poden concentrar 
aquests recursos i acumular experiència per optar a 
l’excel·lència en el tractament de la malaltia. En paral-
lel a les característiques del cirurgià, les característi-
ques del centre han demostrat un clar impacte en els 
resultats oncològics, amb repercussió clara en la super-
vivència de les pacients. Entenent la necessitat d’orga-
nitzar la assistència avançada del càncer d’ovari, d’igual 
manera que ja havia fet prèviament amb el càncer de 
pàncrees, esòfag i colon, el Pla Director d’Oncologia del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el Pla contra el càncer a Catalunya 2015-
2020 encetà un grup de treball dedicat a identificar i se-
leccionar un conjunt de criteris avaluables i objectius de 
qualitat en el tractament del càncer d’ovari. Aquests cri-
teris han estat avaluats en els diferents hospitals de la 
xarxa pública amb l’objectiu de categoritzar els centres 

Tractament del càncer d’ovari: “the long and winding road”
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i finalment organitzar el terciarisme en el tractament 
d’aquesta malaltia. El model buscarà la consolidació de 
centres de referència terciaris per a patologies oncolò-
giques de freqüència baixa i procediments de comple-
xitat elevada, com es el càncer d’ovari. De igual manera 
que és perfectament entendible que els trasplanta-
ments no es poden fer a qualsevol hospital sinó que 
cal centralitzar l’experiència, tenim que acceptar que el 
càncer avançat d’ovari ha de ser tractat en centres ter-
ciaris amb volum, recursos, competència i estructures 
consolidades. 

El camí recorregut ha estat llarg i penós. S’ha avançat 
moltíssim però el final encara no és a la vista. El que si es 
pot intuir és per quins paratges transitarà aquest camí. 
Serà pels camps científics de la biologia molecular. Els 
primers grans passos, els més importants, ja estan do-
nats. El reconeixement de que el càncer d’ovari no és 
una única malaltia sinó un conjunt molt heterogeni de 
neoplàsies, amb història natural, pronòstic i tractament 
diferents ha estat cabdal. A la morfologia de la patolo-
gia clàssica, punt de partida importantíssim per la ca-
tegorització de les malalties, s’afegeix el laboratori de 
biologia molecular, que aporta informació per la sub-
classificació dins de cada gran grup histològic. El Can-
cer Genome Atlas Research Network va publicar a Na-
ture en 2011 els resultats dels seus estudis moleculars 
de a prop de 500 càncers d’ovari de subtip serós d’alt 
grau5. Mitjançant l’anàlisi de microarrays de l’expressió 
de mRNA, microRNA, metilació de gens i nombre de 
copies d’ADN, van catalogar les anomalies moleculars 
genòmiques y epigenòmiques d’aquest tumors, cate-
goritzant diferents subtipus tumorals que van poder 
correlacionar amb perfils de comportament biològic 
diferenciats. La informació d’aquest estudi i molts d’al-
tres resulta extraordinàriament valuosa per conèixer 
les claus de l’oncogènesi, els mecanismes d’adquisició 
de quimioresistència i, en definitiva, la identificació de 
potencials dianes moleculars per nous medicaments. 
Ja és una realitat la incorporació a l’armamentari tera-
pèutic d’agents biològics dirigits a punts específics de 
les vies moleculars de proliferació cel·lular, de la dis-
seminació, de la modulació de la resposta immune o 
de l’angiogènesi. Alguns exemples destacables són els 
inhibidors de la via PARP, els restauradors de P53, els 
agents inhibidors de VEGF, els potenciadors de la res-
posta immune per inhibició dels immune check points, 
etc. El futur s’albira esperançador amb la integració de 
les tecnologies d’anàlisi de “big data”, la nanotecnolo-
gia i l’enginyeria genètica. La moderna oncologia anirà 

substituint els citotòxics per teràpies altament individu-
alitzades per cada neoplàsia i cada pacient, amb millor 
eficàcia i menor toxicitat. 

Com ja va dir fa molts anys el Dr. Hayes Agnew en 
“The Principles and Practice of Surgery” (1878-1883): “I 
do not despair of carcinoma being cured somewhat in 
the future, but this blessed event will never be wrought 
by the knife of a surgeon.”

Quan arribi aquest esperat moment podrem deixar 
de banda el bisturí. Així sigui. 
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ANTECEDENTS
Els primers metges interessats en conèixer la causa 

de la mort dels seus pacients es remunten als segles III 
i II abans de Crist. El primer al que se l’atribueixen els 
prolegòmens del que després va ser l’autòpsia clínica 
(AC) fou Heròfil de Calcedònia, metge grec de l’escola 
d’Alexandria. Posteriorment Galè de Pèrgam al segle I 
va seguir amb la dissecció de cadàvers humans. 

Fent un salt històric, fou al segle XIV, quan les au-
tòpsies ja varen ser públiques i amb finalitats docents; 
el metge que es considera pioner en aquesta tasca va 
ser Bartolomeo de Varignana que va practicar la que es 
considera la primera autòpsia medico-legal (1). 

El segle XIX va ser definitiu en la història de les AC, 
l’interès per les mateixes va anar més enllà dels pro-
fessionals de l’Anatomia Patològica o de la Cirurgia en 
despertar la curiositat dels metges clínics que cercaven 
informació post-mortem dels seus malalts. 

Aquí s’ha de citar el francès Bichat, l’alemany Virchow 
i l’austríac Rokitansky. Menció especial mereix un clínic 
a cavall dels segles XIX i XX, Sir William Osler, considerat 
el pare de la Medicina Interna, va mostrar un especial 
interès per les autòpsies fins al punt de practicar ell ma-
teix exàmens post-mortem dels seus propis pacients.

ESTAT ACTUAL DE LES AC
Tots aquests insignes metges estarien sorpresos 

de com les AC han decaigut. Dades estadístiques dels 
EEUU diuen que a mitjans del segle passat superaven el 
50% dels morts i ara estan al voltant del 10% (2). 

Una activitat docent tan prestigiosa com les confe-
rències clínico-patològiques que es publiquen a New 
England Journal of Medicine en la secció Case Records  

 
 
 
del Massachusets General Hospital (3) mostren aquest 
canvi; així, agafant a l´atzar un any, el 2008, tan sols el  
6,4% dels casos es basaven en resultats d’AC; 9 anys 
més tard, al 2017, no han canviat gaire, estan al 10%. 
Resultats de proves fetes en vida del pacient com biòp-
sies, proves d’imatge o de laboratori han anat reempla-
çant els diagnòstics definitius basats en l’AC. 

Les causants d’aquesta davallada son múltiples (4). 
Algunes semblen explicables com ara: 1) la priorització 
per part dels Departaments d’Anatomia Patològica cap 
a altres procediments menys consumidors de temps 
i més incentivats per les direccions dels hospitals; 2) 
relacionat amb l’anterior, el retràs en l’emissió d’infor-
mes cosa que fa perdre actualitat al cas en qüestió, 3) 
la manca de formació als metges més joves en la sol-
licitud d’AC als familiars dels difunts i 4) la poca cons-
cienciació d’aquests sobre els beneficis potencials tant 
per ells mateixos com pel coneixement científic. 

No obstant, la raó més potent, i més inexplicable, és 
la creença errònia dels metges clínics actuals que amb 
les eines diagnòstiques de que disposem les aportaci-
ons que poden fer les AC son mínimes respecte al que 
ja es coneixia en vida dels pacients que han estat al seu 
càrrec. Ignorar aquest fet és negar-se a descobrir dades 
que encara poden fer avançar la Medicina en totes les 
seves vessants. 

A la taula 1 s’especifiquen els beneficis que aporten 
les AC, avui dia, basats en revisions rellevants. L’anàlisi 
de les discrepàncies clínico-patològiques pot millorar 
les tres vessants (assistencial, docent i investigadora). 
En aquest sentit, l’objectiu de la majoria d’estudis ha 
estat, en primer lloc, posar en evidència l’alta propor-
ció de troballes no sospitades o no confirmades que en 
cas d’haver-se detectat correctament en vida hagués 
millorat la supervivència del pacient. Aquest fet cata-cata-
logat de discrepàncies majors de classe I de la classifi-

Ingrés d’Acadèmics corresponents
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cació de Goldman, taula 2, (5) oscil·la en els diferents 
estudis entre el 5 i l’11% (6). 

Revisant les series publicades, hi han alguns fets que 
mereixen una reflexió especial: 

1) Més discrepàncies classe I en els hospitals amb 
taxes més baixes d’AC (figura 1) (6). Semblaria que el 
detectar més discrepàncies (errors en la literatura 
anglosaxona) hauria d’augmentar la pràctica d’AC per 
tal de monitoritzar possibles mesures de millora de la 
pràctica clínica. Una altra explicació és que se selecci-
onen els casos clínics més complexes per sol·licitar AC.

2) El factor de risc més relacionat amb troballes dis-
crepants és l’edat més avançada dels pacients. Sorprèn 
que sent aquest el grup amb més mortalitat, la propor-
ció d’AC sol·licitades és el més baix (7). Cal revisar les 
indicacions d’AC en la població anciana atès que es pot 
estar perdent informació de malalties d’alta prevalença 
en aquesta edat (8). És cert que l’increment de la croni-
citat relacionat amb l’envelliment condueix a la limita-
ció de les mesures agressives diagnòstiques i terapèu-
tiques i, conseqüentment, a fer menys AC en aquesta 
població, però el perill de la generalització pot fer que 
en casos concrets ignorem causes de mort que poden 
fer reflexionar al clínic de mesures aplicades en vida o 
que descartem exàmens post-mortem que podrien ser 
útils per al coneixement científic (9).  

3) Els diagnòstics que ocupen el primer lloc en la 
llista de les principals causes discrepants detectades 
a l’AC son: l’embolisme pulmonar, l’infart de miocardi 
i la pneumònia, seguides d’altres malalties infeccioses 
o neoplàsies (4). Cal remarcar que aquestes malalties 
tenen, actualment, moltes possibilitats diagnòstiques i 
terapèutiques, òbviament sempre que siguin diagnos-
ticades a temps. D’aquí l’interès dels clínics en millorar 
els diagnòstics.

LA VISIÓ DEL CLÍNIC. DUES TESIS DOCTORALS 
PRÒPIES 

L’aspecte més destacable de la Tesi Doctoral del Dr. 
Miquel Vadillo, que vam dirigir conjuntament amb el Dr. 
Roger Bernat (7), fou la constància en mantenir durant 
5 anys consecutius (1995 – 2000) una metodologia rigo-
rosa en la que els diagnòstics clínics eren emesos pels 
equips que havien atès al malalt o malalta abans de la 
pràctica de l’AC; en un segon pas els diagnòstics ana-
tomopatològics quedaven totalment blindats i no eren 
publicitats pels patòlegs fins que, en un tercer pas, es 

presentaven en una sessió conjunta en la que clínics i 
patòlegs acordaven els diagnòstics definitius. A partir 
d’aquí si hi havien discrepàncies l’equip que havia assis-
tit al pacient revisava l’historial clínic i feia una proposta 
en una altra reunió dins del Servei clínic per atorgar la 
causa de la discrepància a alguna de les causes pre-es-
tablertes que ho poguessin explicar (figura 2).

Amb aquest procediment, totalment prospectiu, es 
va incloure un univers de 2.984 pacients consecutius 
que havien mort als serveis de Medicina Interna, Medi-
cina Intensiva o àrea mèdica d’Urgències de l’HUB (7); 
es va autoritzar l’ACC en 266 pacients (8,9%), el 63,9% 
eren homes i tenien una mitjana d’edat de 62,8 anys. 
La primera dada que es va confirmar fou que l’edat 
va ser inferior a la dels pacients no autopsiats (68,2 
a.,p<0,001). La segona, relacionada amb l’anterior, fou 
que el risc de tenir algun tipus de discrepància tan sols 
es va relacionar amb edat més avançada (R.R 1,04, 95% 
C.I 1,01 – 1,07). Per tant confirmava que a més edat 
menys autòpsies practicades i en aquest grup més dis-
crepàncies. A destacar que ni el gènere, ni l’estada mit-
ja, ni el Servei d’ingrés, ni el diagnòstic autòptic final o 
l’existència d’ingressos previs no van mostrar diferènci-
es entre casos amb o sense discrepància. També es con-
firmava que els diagnòstics discrepants més freqüents 
foren Pneumònia i Tromboembolisme pulmonar. 

Quan es van revisar les causes que conduïren a la dis-
crepància la que va situar-se en el primer lloc fou algun 
error en el procés d’interpretació de les dades clíniques 
seguit de decisió pal·liativa o la impossibilitat d’obtenir 
una anamnesi completa. 

L’impacte més important d’aquest estudi sobre la 
pràctica clínica va ser que, mitjançant la discussió conti-
nuada i grupal al llarg dels anys, va servir d’autoreflexió 
en comú i la proporció de discrepàncies va decréixer 
pràcticament a la meitat des del primer al darrer any 
de l’estudi.

Amb la malaurada desaparició del Dr. Vadillo no vam 
ser capaços de trobar qui seguís la tasca pionera que ell 
havia engegat però, si més no, les sessions periòdiques 
clínico-patològiques a l’HUB han seguit tenint aquest 
anàlisi autocrític que és imprescindible per millorar la 
pràctica clínica.

També aportà resultats interessants per la recerca clí-à resultats interessants per la recerca clí- resultats interessants per la recerca clí-
nica la Tesi Doctoral del Dr. Miquel Aranda que vam di-
rigir amb el Dr. Francesc Gudiol (10) que va proposar-se 
establir la correlació de diversos exàmens microbiolò-
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gics en vida comparats amb els obtinguts post-mortem. 
En concret, l’objectiu fonamental fou avaluar el rendi-
ment de les puncions aspiratives amb agulla fina (PAAF) 
en el post-mortem immediat per tal d’obtenir mostres 
per estudis microbiològics i comparar-ho amb les que 
es processen rutinàriament a l’AC convencional. Com 
aportació més destacable cal remarcar la demostra-
ció de l’alta especificitat de les mostres obtingudes de 
sang, fetge i melsa en les primeres hores després de 
la mort per sobre de les obtingudes a la AC. Aquesta 
contribució valida l’opció d’obtenir mostres amb PAAF 
en casos en que l’autòpsia global no sigui possible o en 
aquells en les que les mostres del post-mortem poden 
esser comparades amb les convencionals. Com ha pas-
sat en altres casos, per generalitzar aquestes tècniques 
calen metges convençuts dels beneficis i capaços de 
portar endavant rutinàriament aquests procediments 
que afegiran valor als resultats de l’AC. 

Podríem comentar nombrosos casos que exempli-
fiquen com l’absència d’una AC o d’una punció post-
mortem amb la finalitat comentada hagués deixat en la 
ignorància als metges clínics responsables de l’atenció 
del malalt en vida i als patòlegs que podrien haver-se 
estalviat unes hores per dur endavant la tècnica però 
també es perdrien nou, i molt valuós, coneixement. 

Hem tingut altres experiències amb participació de 
les AC i amb conseqüències educatives com va ser el 
primer estudi que vam fer a l’hospital general de Gra-
nollers (HGG) (11) entre els anys 1986 i 1991 i que ens 
va suggerir als clínics que en alguns pacients l’examen 
macroscòpic autòptic era suficient per aclarir els dubtes 
que teníem els clínics. Ara bé no sabem si la microscò-
pia podria haver-nos aportat dades no sospitades. 

Aquests tres estudis van ser realitzats a hospitals per-
tanyents o associats a la Universitat de Barcelona un fet 
gens estrany atès que ja l’equip d’Anatomia Patològica 
de l’hospital Clínic dirigit pel Dr. Bombi ha mostrat el 
seu interès pel tema des de fa anys (12), i després als 
altres dos hospitals (HGG i HUB) ens vam afegir gràcies 
a la bona relació existent entre internistes i patòlegs.

MIRANT CAP AL FUTUR
No podem acceptar la desaparició de les AC; seguint 

les paraules de qui fou editor de la revista Archives of 
Internal Medicine, James E. Dalen (13), hem de consi-
derar que 21 anys després de la seva sol·licitud de “re-
animar-la” en lloc de “deixar-la morir”, ara que segueix 
viva hem de rehabilitar-la per tal que doni de sí totes 

les seves capacitats adequades al futur. Aquesta reha-
bilitació inclou aspectes totalment nous, com ara cercar 
noves metodologies per fer tot el procés més eficient i 
reprendre’n d’altres més clàssics com ara que patòlegs i 
clínics treballin conjuntament. 

Seguint l’article de Val-Bernal (4) en el que posa al dia 
els valors de les AC desglossarem quines propostes am-
pliaran les seves fortaleses i quines poden minimitzar o 
corregir les seves debilitats.

a) Morts sobtades: en aquest apartat les autòpsies 
són imprescindibles no tan sols per les aportacions clí-
niques que ofereixen sinó que, a més, són obligades per 
imperatius legals i per tant són autòpsies judicials (14). 
S’ha progressat en el reconeixement de les causes, però 
malgrat tot entre el 5 i el 10% queden sense una clara 
explicació. Aquí, la contribució dels estudis genètics per 
detectar malalties hereditàries productores d’arítmies 
letals sense cardiopatia estructural, junt als exàmens 
toxicològics, estan definint l’anomenada autòpsia mo-
lecular que apunta un gran futur (15). 

b) Garantia de la qualitat assistencial en un sentit 
ampli: Si aquest aspecte no ha avançat prou és per la 
poca eficàcia d’algunes de les mesures de política sani-
tària proposades. Fa 9 anys la Societat Espanyola d’Ana-
tomia Patològica va publicar el llibre blanc de l’especia-
litat en la que dedicà un capítol a les AC (16) en el que 
es citava que la seva rehabilitació havia de ser una línia 
estratègica de les autoritats sanitàries pels valors que 
aporta i el relatiu baix cost; també s’insistia en l’obliga-
ció per mantenir la consideració docent dels centres. 
L’aportació de les AC en la política de qualitat dels hos-
pitals no es pot deixar com no prioritària tant per les 
repercussions que té sobre l’assistència i també sobre 
la docència i la recerca.

c) Anàlisi sistematitzat de les discrepàncies en àre-
es hospitalàries específiques: És interessant revisar, la 
mortalitat en els Serveis o Unitats de pacients crítics. Es 
calcula que més de 40.000 pacients adults poden morir 
anualment a les UCIs dels EEUU amb alguna discrepàn-
cia diagnòstica (17). Per això és un col·lectiu motivat 
per analitzar els resultats de les ACs i dissenyar les es-
tratègies que aconsegueixin reduir els seu impacte en 
el mon sanitari. per la seva gran transcendència. De la 
mateixa manera les ACs son molt valuoses en els Ser-
veis d’Urgències (18) per detectar la causa de la mort 
de pacients que porten poc temps a l’hospital i que, so-
vint, no s’ha posat encara en marxa un pla diagnòstic i 
terapèutic complet.

Les autòpsies clíniques. Una visió des de la pràctica clínica
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d) Estudis epidemiològics i estadístics basats en da-
des reals: És evident que les causes de mort en estudis 
poblacionals (p.e. població geriàtrica) (19) o en malalti-
es evolutives (p.e. SIDA) (20) o en malalties noves (p.e 
Zika) (21) són més precises si es fan segons els resultats 
de les AC. En els països amb més alta taxa d’ACs (Cuba 
cita 60% d’ACs en els morts als hospitals) (22) aquestes 
dades haurien de ser més fidedignes. 

e) Noves modalitats de la tècnica de les ACs: La tèc-
nica de les ACs és consumidora de temps i d’esforç i es 
considera que, avui dia, ha de millorar la seva eficièn-
cia. Per tant, des de fa ja uns 20 anys s’han incorporat 
diferents tècniques de diagnòstic per la imatge amb la 
pretensió de facilitar el mètode d’obtenció de mostres 
detectant els teixits amb anomalies visibles. Aquesta 
proposta, que s’ha denominat Virtòpsia (autòpsia vir-
tual) (23) està sent avaluada en diferents estudis que 
aporten uns resultats interessants però encara poc ge-
neralitzables. Els avenços de la tecnologia seran, proba-
blement, una eina de suport a les AC tradicionals mal-
grat que es requereix més recerca per establir el seu 
impacte real (24,25) 
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Taula 1. Aportacions vigents de l’Autopsia Clínica (4,6,25) 

1. Investigació clínica i bàsica
- Noves malalties
- Monitorització de fàrmacs
- Avaluació de tècniques
- Recerca amb teixits

2. Epidemiologia de la mortalitat
- Estadístiques de mortalitat
- Millora dels certificats de defunció

3. Educació mèdica
- Correlació entre diagnòstics clínics i autòp-

tics
- Estudi de l’Anatomia
- Agudització de les habilitats visuals (reco-

neixement d’estructures)
- Salut pública 

4. Informació a familiars
- Consell genètic
- Malalties detectades com infecto-contagio-

ses
- Malalties rares

5. Millora de la qualitat assistencial
- Autoavaluació de discrepàncies clínico-

patològiques

Discrepàncies majors:

Classe I: un diagnòstic correcte en vida de les tro-
balles a l’AC hagués comportat millora en el pronòs-
tic. 

Classe II: troballes rellevants a a l’AC però tot i que 
s’haguessin diagnosticat en vida no canviarien el pro-
nòstic.

Discrepàncies menors:

Classe III: discrepàncies en diagnòstics menors 
sense contribució significativa a la mort

Classe IV: discrepàncies en diagnòstics menors 
amb implicacions genètiques o epidemiològiques 

Taula 2. Classificació de discrepàncies clínico-autòptiques 
segons Goldman i cols (5)

Figura 1. Relació entre taxa d’AC i discrepàncies majors (6)

Les autòpsies clíniques. Una visió des de la pràctica clínica
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Figura 2. Correlació clínico-patològica per passos (7)

Diagnòstics clínics Diagnòstics autòpsics

CONCORDÀNCIA
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Dídac i Ignasi. Estic molt content i orgullós de poder 
compartir amb tots ells, aquest bonic acta acadèmic. 

La nostra professió comporta compartir experiències 
amb altres companys, malament sinó fos d’aquesta ma-ó fos d’aquesta ma- fos d’aquesta ma-
nera i, és per això, que res del que és la meva vida pro-és la meva vida pro-s la meva vida pro-
fessional es pot deslligar de les experiències viscudes 
amb companys més grans que jo, residents o adjunts, 
que de forma generosa van saber transmetre’m els seus 
coneixements i inquietuds. Així mateix amb companys i 
residents més joves, dels quals també vaig aprendre. El 
món universitari, representat per la Universitat Autòno-ón universitari, representat per la Universitat Autòno-n universitari, representat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, m’ha permès, de la mateixa manera, 
participar de la docència als més joves, una font inesgo-és joves, una font inesgo-s joves, una font inesgo-
table d’estímuls per a millorar el nostre coneixement i, 
en definitiva, poder complir amb les funcions que ens 
demana la societat. Vull personificar el meu agraïment 
en el nostre Degà actual, l’ Il·lustríssim Professor Vicent 
Fonollosa i Pla. És impossible, doncs, desgranar la llarga 
llista de companys que m’han ajudat d’una o d’una al-
tra manera al llarg de la meva vida professional i també 
acadèmica. Companys amb qui he tingut l’ oportunitat 
de treballar en el Servei de Medicina Interna dirigit pel 
Professor Miquel Vilardell i Tarrés, a l’ Hospital de la Vall 
d’Hebron, lloc on he crescut com a professional i que 
sempre portaré dins. Des d’ aquí vull fer palès el meu 
agraïment a tots ells. 

Va ser precisament en aquest servei on vaig tenir 
l’ oportunitat d’endinsar-me en l’apassionant món de 
les malalties sistèmiques, en una època en què tots 
els membres del servei varen intentar centrar-se en un 
grup determinat d’aquestes malalties, amb el fi de mi-
llorar el seu tractament i aprofundir en el coneixement 
dels mecanismes etiopatogènics mitjançant la recerca, 
amb la intenció de ser referents en l’àmbit nacional i 
internacional. Crec que ho hem aconseguit. Les miosi-
tis, o miopaties inflamatòries idiopàtiques, han estat les 
malalties a les quals des d’aleshores m’he dedicat, po-
sant en marxa distintes línies de recerca, des de la seva 
relació amb la neoplàsia, fins a la descripció de nous au-
toanticossos. El treball que avui presentaré tracta d’ un 
nou tipus de miopatia, que en part podria considerar-se 
inflamatòria, tot i que el factor desencadenant és, molt 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

ESTATINES I MÚSCUL, DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA
Albert SELVA i O’CALLAGHAN

Excel·lentíssim Senyor President de la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya; Molt Il·lustres Senyores 
i Senyors Acadèmics, benvolgudes amigues, benvolguts 
amics, senyores i senyors,

En primer lloc, voldria expressar el meu agraïment 
als molt il·lustres membres de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya per l’honor que m’han fet a 
l’escollir-me per entrar a formar-hi part com acadèmic 
corresponent. Agraïment que voldria fer especialment 
manifest en la persona del molt il·lustre acadèmic Pro-
fessor Miquel Vilardell i Tarrés per les seves paraules de 
presentació i per tenir la generositat i gentilesa de pro-
posar-me a formar part d’aquesta prestigiosa institució.

El Professor Miquel Vilardell i Tarrés ha sigut i, se-
gueix essent, el meu referent mèdic i científic, i ho ha 
estat al llarg de tots aquests anys que ens coneixem, 
que ja comencen a ser molts. Hem fet tot un camí junts, 
que encara seguim fent, i puc dir sense por a equivo-
car-me que he après d’ ell no només coneixements 
mèdics, no només a tractar el malalt –són mítiques les 
seves quartilles on explica amb detall la situació clínica 
al malalt i que jo, amb el seu permís, també he introduït 
a la meva pràctica clínica– sinó també quelcom encara 
més valuós: a afrontar les situacions que de vegades i, 
sense avís, et porta la vida. És per això que li vull mos-
trar públicament el meu agraïment, i crec que aquest és 
un excel·lent moment per a fer-ho.

Però també és aquest un moment especial per a re-
cordar la meva família, especialment els meus pares, la 
Carme i el Joaquin, que malauradament ja no són aquí. 
Ells em van transmetre valors universals com la honra-
desa, l’ amistat, la il·lusió per a la feina ben feta, la soli-
daritat, el respecte, la tolerància i l’alegria de viure. En 
definitiva, aspectes rellevants per intentar ser una bona 
persona i buscar la felicitat. Valors que també puc apre-
ciar en els meus germans, Xavier i Ana Maria, amb els 
quals he conviscut tants moments, i als qui vull agrair 
el suport que sempre m’han donat. Valors que junta-
ment amb la meva dona Imma, la mare dels meus fills, 
companya i amiga, sempre al meu costat al llarg de tots 
aquest anys, hem intentat transmetre als nostres fills, 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 81-84
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del prestigiós rotatiu The New York Times, on es valoren 
els pros i els contres del tractament amb estatines5. 

3. Tot i ser ben coneguts els efectes indesitjables de 
les estatines sobre el múscul, no va ser fins al 20116 
quan es va descriure una nova complicació muscular en 
relació al fàrmac: la miopatia necrosant inmunomedi-
ada (MNIM). Investigadors del John Hopkins Myositis 
Center, a Baltimore, Maryland, als Estats Units d’Amèri-
ca, amb qui el nostre grup col·labora regularment, van 
adonar-se que alguns dels malalts etiquetats de mio-
patia inflamatòria idiopàtica, presentaven un fenotip 
clínic, però sobretot, immunològic peculiar. Mitjançant 
tècniques d’ immunoprecipitació van descobrir que el 
sèrum d’aquests malalts reconeixia un dímer proteic de 
100-200 kDa, que posteriorment van identificar com el 
substrat contra el qual actuen les estatines, la HMGCR. 
Aquest trastorn apareixia en malalts amb una certa pre-
disposició genètica, essent portadors de l’antigen d’his-
tocompatibilitat (HLA) DRB1*11:01. La resposta immu-
nològica que permet identificar aquesta situació clínica 
es pot reconèixer a partir de la presència d’anticossos 
dirigits contra aquest enzim, el anticossos anti-3-hidro-
xi-3-metilglutaril-CoA reductasa (anti-HMGCR), que per 
una altra banda no es troben en la majoria dels malalts 
que prenen estatines a la població general. Així doncs, 
es tracta d’una situació clínica poc freqüent, però re-
llevant, ja que no sol ser suficient amb la retirada del 
fàrmac, sinó que és necessari introduir tractament im-
munodepressor per tal de revertir la simptomatologia 
dels malalts, fonamentalment la debilitat muscular.

4. La biòpsia muscular sol esta indicada per sustentar 
el diagnòstic, i les troballes en forma de necrosis de les 
cèl·lules musculars, escàs infiltrat inflamatori amb pre-
domini de macròfags, juntament amb l’expressió a la 
membrana dels miòcits necròtics però també en els no 
necròtics d’antigen de histocompatibilitat tipus I, con-
tribueixen a establir l’etiopatogenia immune en aquest 
quadre clínic.

5. El mecanisme implicat sembla que estaria relaci-
onat amb la toxicitat inicial del fàrmac sobre el múscul 
i una sobreexpressió de l’enzim HMGCR com a conse-
qüència de l’acció de les estatines.  Això modificaria, 
en subjectes predisposats genèticament aquet enzim 
transformant-lo en antigènic i generant una resposta 
immune de la que els anti-HMGCR són la part detecta-
ble a la sang per tècniques immunològiques de labora-
tori. La lesió muscular, alliberaria antígens musculars, 
entre els que també es troba la HMGCR, establint així 

probablement, la toxicitat d’ un fàrmac: les estatines. 
Abans, però, de llegir aquest treball científic, voldria 
manifestar també el meu reconeixement als companys 
del Servei d’Immunologia de l’ Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, així com als metges de l’ Hospital Clínic de la 
Unitat de Recerca Muscular. Molt especialment als tam-
bé molt il·lustres membres d’ aquesta Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya, els Professors Josep Maria 
Grau, i Francesc Cardellach, amb els quals hem fet camí 
plegats en la recerca d’aquestes fascinants malalties. 

ESTATINES I MÚSCUL, DUES CARES DE LA MATEIXA 
MONEDA

1. El 1976 el científic i bioquímic japonès Akira Endo 
va aïllar, a partir del llevat Penicilllium citrinum una 
substància que interferia en la síntesi del colesterol mit-ància que interferia en la síntesi del colesterol mit-ncia que interferia en la síntesi del colesterol mit-
jançant el bloqueig de l’enzim 3-hidroxi-3-metilglutaril-
CoA reductasa (HMGCR)¹. Uns anys després es va co-
mercialitzar la lovastatina, una estatina obtinguda d’un 
altre llevat, l’Aspergillus terreus. Aquest descobriment 
seguia les passes d’altres anteriors, com ara la identifi-
cació casual de la penicil·lina per Sir Alexander Fleming 
del llevat Penicillium notatum, pel qual va rebre el premi 
Nobel de Medicina l’any 1945. O el descobriment dels 
efectes immunodepressors de la ciclosporina, produïda 
pel llevat Tolypocladium inflatum identificat al sòl noru-
ec i descobert per l’immunòleg Professor Jean Borel, el 
1976. Fet que va marcar el tractament i pronòstic dels 
malalts trasplantats. 

2. Les estatines són un dels pocs fàrmacs que s’han 
relacionat amb un augment de la supervivència dels 
malalts, contribuint a la reducció del risc cardiovascu-
lar atribuït a l’ aterosclerosis, on la hipercolesterolèmia 
hi juga una paper rellevant. L’aplicació de las guies del 
American College of Cardiology i de la American Heart 
Association en relació als nivells de colesterol recoma-
nats en malalts amb risc cardiovascular, podrien com-
portar un increment de milions de subjectes suscepti-
bles de ser tractats amb estatines²˒³. 

Aquest beneficis, que ningú posa en dubte, s’acom-
panyen d’alguns efectes adversos, com ara les mani-
festacions músculo-esquelètiques, cosa que obliga a la 
retirada del fàrmac, amb les corresponents conseqüèn-
cies sobre el malalt, ja que n’augmenta el risc cardiovas-
cular4. És l’altra cara de la moneda. Aquesta situació, en 
part deguda al gran nombre d’ individus que són trac-ón trac-n trac-
tats amb estatines, transcendeix la ciència mèdica i ar-
riba també als mitjans de comunicació. Recentment ha 
sortit publicat, per exemple, en el suplement de salut 

Albert Selva i O’callaghan
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una retroalimentació positiva i autoperpetuació del fe-
nomen fins que aquest és interromput pel tractament 
immunodepressor.

6.7.En aquest context, les principals aportacions del 
nostre grup han estat: per una part, ésser capaços de 
sistematitzar les diferents manifestacions musculars 
relacionades amb les estatines i agrupar-les en distints 
fenotipus7 i, per una altra, identificar un nou patró d’im-
munofluorescència a partir de l’estudi d’anticossos an-
titeixit per immunofluorescència indirecta (IFI) associat 
a la nova entitat descrita8, la MNIM. Començarem per 
aquesta segona aportació. 

8. És ben conegut que en els laboratoris d’immuno-És ben conegut que en els laboratoris d’immuno-s ben conegut que en els laboratoris d’immuno-
logia, per l’estudi de determinats autoanticossos deno-
minats antiteixit, entre els quals trobem l’anticèl·lula 
parietal gàstrica, l’antimúscul llis o l’antimitocondrial i 
que són útils com a marcadors de distintes patologies 
autoimmunes, es fa servir la IFI sobre triple teixit de 
ratolí; doncs bé, en el transcurs de la pràctica clínica 
i treballant conjuntament amb els companys immu-
nòlegs, ens vam adonar que els malalts amb la sospita 
diagnòstica de MNIM per estatines, i anticossos anti-
HMGCR positius per tècniques específiques d’ ELISA i 
Blot, presentaven un patró típic de IFI no reconegut fins 
aleshores, i que nosaltres vam anomenar HALIP, de l’ 
anglès (HMGCR-Associated Liver IFL Pattern). 

9. Aquesta associació clínico-immunològica l’havíem 
de corroborar de forma estricta, amb més malalts, en 
diferents laboratoris, i amb diferents substrats antigè-
nics subministrats per distintes cases comercials. I això 
és el que vam fer. En un estudi multicèntric, on van par-
ticipar centres d’arreu del país, amb malalts diagnosti-
cats per metges de distintes especialitats, com ara in-
ternistes, neuròlegs, immunòlegs i també reumatòlegs, 
es va objectivar que hi havia una molt bona correlació 
entre els anticossos anti-HMGCR i el patró HALIP. A més 
a més, els resultats eren replicats independentment del 
substrat comercial que es fes servir, cosa que conferia 
reproductibilitat a aquest fet, excloent que es tractés 
d’un patró casual. Per acabar de confirmar que el patró 
de IFI corresponia als anticossos anti-HMGCR, es van 
dur a terme estudis d’immunoadsorció amb HMGCR 
purificada, que van demostrar que el patró HALIP de-
sapareixia progressivament amb la incubació a dosis 
creixents d’antigen humà purificat HMGCR. Aquest re-
sultats es van reproduir de forma independent en dos 
laboratoris d’immunologia de dos centres hospitalaris 
de referència. La rellevància d’aquest fet radica, per una 

banda, en la possibilitat de fer servir com a prova de 
cribratge una tècnica diagnòstica assequible a qualse-
vol laboratori i, per una altra, el fet d’esbrinar el rol que 
poden jugar els antígens hepàtics contra els que van di-
rigits aquests anticossos.

10. La segona aportació del nostre grup fa referèn-
cia a la sistematització i identificació dels diferents sub-
grups o fenotipus clínics d’alteració muscular en relació 
al tractament amb estatines8. A les prèviament conegu-
des manifestacions clíniques, entre les quals es troben 
la rabdomiòlisi, la toxicitat directa pel fàrmac sense fe-
nòmens immunològics associats i la més freqüent de 
totes, les miàlgies que poden anar amb elevacions dels 
valors sèrics de creatina fosfoquinasa (CPK), s’ha afegit 
el quadre clínic ja mencionat, la MNIM amb anticossos 
anti-HMCG. A continuació concretarem cadascun d’ 
aquest grups i l’actitud diagnòstica i terapèutica reco-
manada.

La rabdomiòlisi per estatines, situació greu, és afor-és afor-s afor-
tunadament molt poc freqüent. Afecta menys d’1 ma-
lalt per cada 100.000 tractats cada any. Factors genè-
tics com els polimorfismes en el gen SLCO1B1 semblen 
associar-se a un risc més alt d’aquesta temible compli-
cació, almenys en el tractament amb simvastatina9. Tot 
i que els valors de CPK són molt alts, moltes vegades 
superiors a 100 vegades la normalitat, no és això el que 
defineix el quadre. L’aparició de fracàs renal agut per 
la precipitació de mioglobina en el túbul renal i la pre-
sència d’orines fosques per mioglobinúria, són caracte-ón caracte-n caracte-
rístiques pròpies d’aquesta situació clínica. La debilitat 
muscular que pot presentar el malalt sol ser transitòria i 
desapareix al retirar el fàrmac. En qualsevol cas, la biòp-
sia muscular que podria estar indicada en aquells casos 
en què es pot sospitar d’alguna malaltia muscular de 
base, s’ha de demorar unes setmanes o uns mesos. En 
la fase aguda, la identificació de necrosi massiva liqüe-
factiva no ajudarà al diagnòstic i és una troballa inespe-
cífica. En aquest casos es desaconsella la reintroducció 
de nou del fàrmac. Una opció a tenir en compte és la 
utilització dels recentment descrits anticossos mono-
clonals anti-PCSK9, amb un mecanisme d’acció diferent 
i sense toxicitat muscular com a efecte secundari.

Dins de l’ espectre d’alteracions musculars produïdes 
per les estatines, la rabdomiòlisi és la complicació més 
greu. Les miàlgies, en canvi, acompanyades o no de va-
lors alts de CPK, sempre inferiors a 1.000 UI/l, són les 
més freqüents, però també les menys greus. Tot i així, 
la seva rellevància no cal minimitzar-la, ja que pot ser 

Estatines i múscul, dues cares de la mateixa moneda
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motiu d’incompliment terapèutic en malalts amb una 
indicació ben establerta, com ara la cardiopatia isquè-
mica greu. Tanmateix, el comportament d’aquestes ma-
nifestacions aparentment lleus –no es detecta debilitat 
muscular en aquest casos- és erràtic, i pot desaparèixer 
a pesar de seguir rebent les estatines o, ben al contrari, 
persistir tot i haver retirat el fàrmac. En aquest casos, és 
recomanable mantenir el tractament en aquells malalts 
en els quals la indicació sigui vital, explicant al malalt la 
importància de mantenir-lo i la manca de risc vital as-
sociat al tractament amb estatines. Finalment, la com-
plicitat entre el metge i el malalt serà fonamental per 
obtenir un bon pronòstic.

 Un tercer fenotip clínic que es pot produir és l’apari-és l’apari-s l’apari-
ció d’una toxicitat muscular directa pel fàrmac, que cur-
sarà amb debilitat muscular, també miàlgies, valors de 
CPK elevats entre 10 i 100 vegades la normalitat, sense 
fracàs renal ni mioglobinúria franca. En aquests ma-
lalts la presència d’anticossos negatius per anti-HMGCR 
dóna suport a l’absència de fenòmens immunomediats, 
per la qual cosa no acostuma a ser imprescindible, en-
cara que podria ser recomanable, la realització d’una 
biòpsia muscular, que mostraria necrosi sense més.

 Finalment, el darrer fenotipus clínic és el que hem 
anat al·ludint des de l’ inici d’ aquesta presentació, i fa 
referència a la MNIM. En aquest cas sí, amb anticossos 
anti-HMGCR positius, biòpsia muscular característica 
amb fenòmens d’activació immunològica, i predispo-
sició genètica en forma d antigen d’histocompatibilitat 
característic. Encara que de recent descripció, es calcula 
una incidència de 2-3 nous casos cada 100.000 malalts 
exposats a estatines, i ha estat descrit en països d’arreu 
del món, des d’Àsia fins a Europa, i des dels Estats Units 
d’Amèrica a Nova Zelanda. El punt més rellevant és que 
aquests malats no milloren espontàniament amb la re-
tirada del fàrmac, sinó que precisen d’un tractament 
immunodepressor, de vegades intens, per revertir la 
situació clínica. D’aquí la importància d’un diagnòstic 
correcte. La determinació dels anticossos anti-HMGCR 
són, doncs, molt útils per establir el diagnòstic¹º.

11. L’ arbre de decisió, davant la sospita clínica d’afec-
tació muscular, queda recollit en el següent algoritme, 
on hom pot apreciar las distintes situacions clíniques a 
las que ens hem referit, així com quina seria la actitud 
diagnòstica i terapèutiques recomanable.

12. Per tot plegat, doncs, alguns missatges que es 
desprenen d’aquest article científic es podrien recollir 
d’ aquesta manera: 1) La descripció i identificació del 

fenotip de MNIM amb anticossos anti-HMGCR permet 
reconèixer aquesta situació i iniciar un tractament im-
munodepressor precoçment, 2) La descripció d’un pa-
tró de IFI en teixit hepàtic de ratolí (anticossos antitei-
xit, patró HALIP) és una bona eina de cribratge i permet 
confirmar la sospita clínica en laboratoris on no sigui possible 
determinar d’entrada l’anticòs anti-HMGCR, 3) El reconeixe-
ment dels distints fenotipus clínics de toxicitat muscular per 
estatines, apodera el metge per prendre les decisions més 
adients en benefici del malalt.
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És difícil de creure que l’instrument que va trans-
formar la pràctica de l’Obstetrícia fos un secret, gelosa-
ment custodiat pels seus inventors, que es va allargar 
durant un segle i mig. Ens referim al fòrceps obstètric, 
creat pels membres de la família Chamberlen al segle 
XVI.

Durant els segles XVI i XVII, parir, podia ser molt peri-
llós per una dona. Se sap que a Anglaterra, 15 dones i al 
voltant de100 nens morien per cada 1.000 parts. No es 
practicaven cesàries. La mort causada per aquesta ope-
ració era quasi segura, tant per la mare com pel fill, per 
tant, l’única opció era tenir l’infant per via vaginal. Si la 
Llevadora no se´n sortia, es cridava a un cirurgià-barber 
que, mitjançant garfis, buidava la matriu. El resultat era 
sempre la mort del nadó i l’hemorràgia i la infecció aca-
baven, moltes vegades, amb la vida de la mare.

El primer representant de la nostra saga és el metge 
hugonot (nom que rebien els protestants francesos) 
William Chamberlen. Establert a Paris, Chamberlen era 
un metge respectat. Estava casat amb Genevieve Ving-
non i tenien tres fills. Ens trobem a la França de mitjans 
dels segle XVI, governada pel monarca catòlic Enric II. 
Són temps convulsos pel que fa a la religió. L´any 1517 
Martí Luter publica les seves 95 famoses tesis, obrint 
pas a les reformes protestants. L´any 1536, el teòleg 
francès Joan Calvin rebutja l´autoritat del Papa i pre-
dica la doctrina de la predestinació. Els Hugonots són 
ferotgement perseguits i França, sota el govern de 
Caterina de Mèdici (vídua d´Enric II), no pot evitar la 
guerra entre hugonots i catòlics.

 Entre 1558 i 1603, molts hugonots van creuar el ca-
nal de la mànega per instal·lar-se a l’Anglaterra d’Isabel 
I. Alguns d’ells es quedaren a Southampton, port d’en-
trada d’aquell país. William Chamberlen, Genevieve 
(embarassada de vuit mesos) i els seus fills, van fer-ho 
el dia 1 de Juliol de 1569.

Tres anys després de la seva arribada, al febrer de 
1572, va néixer l’últim fill de Genevieve i William. Va 
ser batejat amb el nom de Peter, curiosament, el ma-

teix nom que tenia el seu germà dotze anys més gran. 
Així doncs, ens trobem amb dos Peter Chamberlen: el 
gran, nascut a Paris, Peter “ the Elder “ i el jove, nascut 
a Southampton, Peter “ the Younger “ (Taula I).

L´any 1588, l’Armada Invencible arriba al Canal de la 
Mànega i la localitat de Southampton es converteix en 
el port d’entrada pel subministrament de material pels 
vaixells anglesos. És un camp de pràctiques ideal pels 
Chamberlen. Tracten mariners malalts i ferits, molts 
dels quals necessiten amputacions. Peter el Gran té 28 
anys i el seu germà, Peter el Jove, 16. 

Peter el Jove, no és l’hereu. Per això, l´any 1594, deci-
deix anar-se´n a treballar a Londres, aleshores, una ciu-
tat d´uns 200.000 habitants. No tenia títol universitari. 
Per aquesta raó, opta per entrar al gremi del cirurgians-
barbers anomenat Barber- Surgeons Company. Gràcies 
a l’experiència (familiar i de guerra) adquirida al costat 
del seu pare i del seu germà, passa l´examen i ingressa 
al gremi.

Al capdamunt de la jerarquia mèdica de Londres hi 
havia el Royal College of Physicians fundat pel rei Enric 
VIII; els seus membres, rebien el tractament de “Doc-
tors”, mentre que els cirurgians-barbers eren només 
“Misters “. 

Els Chamberlen  s´havien dedicat bàsicament a 
l´obstetrícia. Com que no s’havien graduat a cap uni-
versitat anglesa, no tenien possibilitat d´entrar al Royal 
College of Physicians. Conscients que havien de pal·liar 
aquella mancança, Peter el gran i el seu pare William, 
van decidir que calia fer alguna cosa que els donés 
prestigi i els catapultés al nivell màxim de la medicina 
anglesa. Se´ls va acudir de buscar algun sistema per 
solucionar les dificultats ocasionades pel part estaci-
onat (part aturat que no progressa). Aquest tipus de 
part, acabava sempre amb la mort de l´infant i moltes 
vegades, amb la de la mare. Es van posar a treballar en 
el disseny d’un aparell que apliqués una tracció en el 
cap del fetus, ajudant-lo a sortir pel canal del part, sen-
se trauma per ell ni per la mare. Van començar a fer 
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proves amb una mitja per simular el canal del part i una 
fruita per simular el cap del fetus. Sembla que la fruita 
escollida, d’entre diverses candidates, fou la pera. Segu-
rament les taronges eren molt escasses o inexistents a 
Londres en aquella època i la poma tenia una pell mas-
sa dura. Es tractava d’avaluar els danys que podien cau-
sar dues culleres metàl·liques (de la cuina) capturant la 
pera i ajudant-la a sortir de la mitja. L’objectiu era fer-
ho sense provocar cap dany. Peter, que feia temps que 
mesurava el cap dels nounats amb un cordill, havia es-
tablert el diàmetre cefàlic en unes 4 polzades (inches) . 

Pare i fill van dirigir-se a un ferrer i basant-se en tota 
la informació de que disposaven van explicar-li amb 
detall com havia de ser l´aparell que volien. Poc temps 
després, ja el tenien. No era gaire diferent del que uti-
litzem actualment: dues culleres articulades pel mig, en 
forma de tisora,, la part de dalt fent la curvatura del 
cap i la part de baix amb uns mànecs per fer tracció. Li 
pagaren tres xílings per la feina. Tot això passava l´any 
1595 a Southampton. 

Al cap d´un temps va córrer per tot Londres la veu 
que els Chamberlen solucionaven els parts complicats 
que les Llevadores no podien resoldre. Van adquirir tan-
ta fama que l´any 1604, Peter el Gran fou anomenat 
metge del rei Jaume d’Anglaterra i d´Escòcia. Tanta és la 
relació que fins i tot atén alguns parts de la reina Anna. 

 Curiosament, els Chamberlen, en comptes d´exposar 
el seu invent i vendre´l, van decidir mantenir-lo en se-
cret. Van fer construir una caixa de fusta on transporta-
ven l´instrument sempre que se’ls requeria per assistir 
un part complicat. Aquesta caixa, només s´obria dins 
la cambra on la dona donava a llum però prèviament, 
tothom, inclosa la llevadora, havia de sortir. S´especula 
que la raó per la qual no van donar a conèixer l’invent 
fou que si ho feien, l’havien d’enregistrar. El temps que 
duraria la marca registrada seria només de 14 anys, 
mentre que si mantenien el silenci, el prestigi de la fa-
mília podia durar molt més. I així va ser, perquè el mis-
teri dels Chamberlen, va persistir al llarg de cinc gene-
racions. 

L´any 1596 mor el patriarca de la família, William 
Chamberlen. Un any després, Peter el Gran decideix 
anar-se’n a viure a Londres amb el seu germà Peter el 
Jove per formar un bon equip d´obstetres. Avalat pel 
seu prestigi a Southampton i amb l´ajut del seu germà 
petit, Peter el Gran, entra sense problemes a la Barber-
Surgeons Company. El fòrceps, continua sent un enig-
ma. Per donar la sensació que l’aparell és molt gran i 

així reforçar la llegenda, fan construir una caixa de fusta 
més llarga del que cal per amagar-hi l´instrument. És 
tan grossa que es necessiten dues persones per mane-
jar-la.

L´any 1601 neix el tercer Peter de la família, fill de 
Peter el Jove. Pare i oncle, es bolquen en l’educació del 
nou membre de la saga. En aquest punt però, les co-
ses es comencen a tòrcer. Peter el jove té cada cop més 
clientela però comença a faltar a les sessions regulars 
del Barber-Surgeons Company, cosa per la qual és amo-
nestat. També és denunciat per altres metges al Royal 
College of Physicians per receptar remeis, cosa que no 
li és permesa. El seu germà gran, també té problemes. 
Se l’acusa de “ praxis medica il·legítima et mala “. No és 
difícil d’imaginar que alguns membres del College tin-
guessin enveja dels germans; cada vegada treballaven 
més, gaudien de més prestigi i la seva relació amb la 
casa reial es feia més i més estreta. Així les coses, l’any 
1612, Peter el Gran és jutjat i empresonat. El tanquen 
a la presó de Newgate (Figura 1). Com que té diners, 
suborna un dels carcellers per tal de fer-se l’estada una 
mica més agradable.

La reina Anna s’enutja enormement quan sap que el 
seu metge és a la presó i crida l´Arquebisbe de Canter-
bury perquè l´ajudi a treure´l. La intercessió fa efecte i 
després que la reina pagui una multa, Peter el Gran és 
alliberat. Un cop fora de Newgate, visita la reina per 
agrair-li el seu ajut. 

Sembla però, que els germans Chamberlen no es 
cansaven de ficar-se en embolics i van iniciar un nou 
conflicte, aquest cop, amb les llevadores. L’any 1614, 
amb la intenció d’elevar el nivell professional de les lle-
vadores angleses van començar a organitzar unes reu-
nions mensuals a casa de Peter el Jove. Eren trobades 
que duraven tot el dia i s’acabaven al tard amb un so-
par a la mateixa casa preparat per la dona de l’amfitrió, 
Sara. D’aquestes reunions va sorgir una proposta dels 
Chamberlen per crear una associació que presidida per 
ells havia d’agrupar les llevadores. Aquesta proposta va 
ser totalment rebutjada pel Royal College of Physicians. 

Mentrestant, el fill d´en Peter el jove, conegut com 
Doctor Peter III anava fent carrera, convertint-se en el 
primer membre de la saga Chamberlen que deixava en-
rere el gremi de Barbers-Cirurgians. Es va graduar com 
a Doctor en Medicina a Pàdua (1619), a Oxford (1620) 
i a Cambridge (1621). Finalment, l’any 1626 va entrar 
com a membre del Royal College of Physicians, la fita 
que tant havien desitjat els seus antecessors. Tres set-
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manes després, enterraven el seu pare, Peter el Jove. 
Finalment, l’any 1628 Peter III va ser ascendit a Fellow 
en el mateix Royal College of Physicians, cosa que el va 
catapultar a un estatus social immillorable.

L´any 1625 el rei Jaume va morir i el seu fill Carles va 
pujar al tron. Es va casar amb Henrietta Maria, una prin-
cesa francesa de 14 anys. Van tenir un fill, també ano-
menat Carles. El part va ser assistit pel Dr Peter III amb 
presència del seu oncle, Peter el Gran. Aquest és el mo-
ment en què es passa la torxa de metge reial al Dr. Peter 
III, títol que s´oficialitzà l´any 1632. Mentrestant, l´any 
1629 s’havia casat amb Jane Myddleton. D’aquesta 
unió, naixeria Hugh Chamberlen Senior (1630).

La fama del Dr. Peter III arribà fins a Rússia, el Czar el 
reclama com a metge personal i li escriu una carta al rei 
Carles demanant-li que el deixi anar a Moscou. El rei, 
molt cortesment, li diu que això no és possible, perquè 
ell el necesita a Londres i li fa una suggerència. Diu que 
s’ha enterat que hi ha un metge rus que ha retornat a 
Moscou i que és  una meravella i per tant li recomana 
que se’l quedi a Moscou. 

L´any 1637 decideix comprar una casa al camp. La 
troba a Maldon, al comptat d’Essex, a unes 45 milles 
de Londres. La casa, que té 24 habitacions, està situa-
da al poblet de Woodham Mortimer, a unes tres milles 
del centre de Maldon. La llarga distància (tot un dia de 
viatge) fa que malgrat el magnífic carruatge, tirat per 
cavalls de la seva propietat, la seva presència a Londres 
sigui més limitada. 

Venen temps de guerra. L’any 1640 Carles I demana-
va diners al Parlament per tal de consolidar un lideratge 
entre el mateix parlament i la seva figura de monarca. 
Oliver Cromwell però, és revolta en nom del parlament, 
contra el rei. El rei és capturat i executat el gener de 
1649. Aquests fets provoquen la pèrdua del suport de 
la monarquia a la família Chamberlen. Tanmateix, des-
prés de la mort de Cromwell (1658), es re-instaura la 
monarquia (1660) amb l´arribada a Londres del rei Car-
les II. Aquest havia nascut amb l´ajut dels Chamberlen. 
Així doncs, el Dr. Peter és nomenat altre cop metge 
de la Cort. El seu fill Hugh es va fent gran i amb el seu 
casament l’any 1663 i el posterior naixement de Hugh 
Junior, s’ iniciarà una nova generació de Chamberlens.

Durant aquesta època, Londres és durament colpe-
jada per dos fets infortunats: la pesta (1665) i l´incendi 
de 1666.

La primera víctima del que s’anomenà la Gran Pla-
ga fou Margaret Porteous. L’Abril de 1665 va començar 
a tenir marejos, febre alta i vòmits. Dos dies més tard 
moria a Londres. A partir d’aquí, la malaltia es va es-
tendre d’una manera dramàtica. A més dels símptomes 
citats anteriorment, les víctimes presentaven un rash 
i uns bonys denominats bubons. La malaltia solia ser 
fatal. El Dr Hugh envia la seva dona Dorothy i el seu fill 
Hugh júnior a casa dels seus pares a Woodham Morti-
mer Hall mentre ell es dedica a visitar i tenir cura de la 
gent apestada. 

Les autoritats, atribuïen la causa del desastre a gos-
sos i gats. En van fer matar uns 30.000, agreujant encara 
més el problema ja que eliminaven els enemics naturals 
de les rates, les verdaderes responsables de la malaltia. 
Es creu que la pesta va matar unes 70.000 persones. 

Pel que respecta al foc, Hugh va tenir sort. Casa seva 
no es va veure afectada tot i que bona part de Londres 
va resultar destruïda, inclosa la catedral de Saint Paul. 
A diferència dels seus antecessors, Hugh Chamberlen 
volia canviar d´estratègia i estava del tot disposat a ven-
dre el secret de la família tan gelosament guardat fins 
el moment. 

Hugh, coneixia l’existència de l’obstetra reial francès, 
el Dr. Jules Clement. A més de la reina, Clement havia 
assistit també la marquesa de Montespan (una amis-
tançada de Lluis XIV), la reina d´Espanya, altres prince-
ses i diverses dones de la família reial francesa. Hugh 
va escriure al Dr. Clement per proposar-li una demos-
tració del seu instrument i li va oferir la possibilitat de 
comprar-lo per unes 20.000 corones. El Dr. Clement no 
va acceptar l´oferta, però va traslladar-la al Dr. Fran-
çois Mauriçeau (Figura 2), l’obstetra més important al 
Paris d’aquell temps. Mauriçeau va accedir a conèixer 
l´invent i provar-lo.

A l´agost del 1670, Hugh Chamberlen arriba a París. 
Es dirigeix cap a l´Illa de France situada al mig del Sena 
on, a tocar de la catedral de Notre Dame s’hi troba l’edi-
fici de l´Hôtel de Dieu (Figura 3). Dins d’aquest hospital 
hi ha la sala de St. Josep, de malalties de la dona i paci-
ents obstètriques. Hugh queda impressionat per aque-
lla sala. Tot i tenir 1000 llits, l’hospital conté el triple de 
pacients ocupant els llits de tres en tres, dos disposats 
longitudinalment i un altre travessat als peus del llit. 

Mauriçeau l´esperava amb una partera amb un part 
estacionat. Val a dir que es tractava d´una dona amb ra-
quitisme intens i una pelvis deformada. La dona portava 

Un secret molt ben guardat. El fòrceps dels Chamberlen
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hores amb el part aturat. Mauriçeau li diu a Chamber-
len que aquesta és la pacient per fer la prova. Chamber-
len respon que només necessitarà uns vuit minuts i que 
ningú pot entrar a la cambra tret d´ell. Malauradament, 
el resultat va ser desastrós. Després de tres hores, el 
fetus nasqué mort i la mare també morí. Aquí es va aca-
bar l´intent de venda de l´instrument i Chamberlen va 
haver de tornar-se´n a Londres amb el cap cot. 

Mauriçeau va fer l´autòpsia de la dona que va mos-
trar grans laceracions dels genitals i de la matriu. La con-
clusió fou que la dona havia mort a causa d’una infecció 
i d´una hemorràgia interna massiva. Hugh Chamberlen, 
però, no se´n torna cap a casa amb les mans buides; 
Mauriçeau li ha encomanat de traduir el seu llibre “ 
Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui 
sont accouchés “. Hugh publica aquesta traducció l´any 
1672 amb el títol “ The Accomplish´t Midwife “. En el 
pròleg Hugh aprofita per fer referència al secret familiar 
sense parlar de manera explícita del fòrceps: “ El meu 
pare, germans i jo mateix (que jo sàpiga ningú més a 
Europa ho fa) que per la benedicció de Déu i pel nostre 
enginy, des de fa temps, hem practicat una manera de 
finalitzar el part en casos en que aquest estigués estaci-
onat sense perjudici per les dones o pels seus infants...”

Per acabar-ho d’adobar, Mauriçeau estava preparant 
una publicació en la que explicava la història clínica del 
cas fallit de Hugh emfatitzant la idea del seu fracàs. L’ar-
ticle acabava dient: “... Aquesta pobra dona morí amb 
el seu fill a la panxa vint-i-quatre hores després d´una 
extrema violència vers ella.” Aquestes afirmacions, dis-
gustaren profundament els Chamberlen.

Amb el temps, l’afer de Paris es va anar oblidant. El 
Dr Hugh va recuperar el seu prestigi, de manera que 
l´any 1673 el rei Carles II el va nomenar metge de la 
casa reial. L´any 1681, en Hugh és elegit fellow de la Ro-
yal Society of London for Improving Natural Knowledge. 
Aquesta societat era la més prestigiosa del món. Entre 
els seus membres s’hi compten el físic i químic Robert 
Boyle, i el matemàtic i físic Isaac Newton. 

L’any 1683 moria el pare de Hugh, el Dr. Peter III (Figura 
4). El va enterrar el seu fill Hope al cementiri de Woodham 
Mortimer Hall on li va erigir un monument molt fastu-
ós. Trenta dos anys més tard en Hope Chamberlen venia 
aquesta casa al gremi dels comerciants del vi.

Ja hem vist que en Hugh tenia la idea de vendre el 
producte cosa que el seu pare, Peter III no volia fer de 

cap manera, tant és així que havia demanat a la seva 
dona Anna que el guardés en un amagatall al tercer pis 
de la casa de Woodham Mortimer Hall amb la intenció 
de mantenir el secret tant de temps com fos possible. 

Hugh, però, va persistir en el seu intent de vendre 
el producte i amb aquesta intenció se´n va anar a Ho-
landa. Allà, un metge, el Dr. Roger Roonhuysen el va 
comprar. Poc després, el Col·legi Mèdic-Farmacèutic 
d´Amsterdam va tenir l´exclusiva per distribuir-lo en-
tre els metges holandesos que volien una llicència per 
exercí en aquell país. A cadascú d´ells se´ls feia pro-
metre que no desvetllarien el secret a més de pagar 
una quantitat important per adquirir-lo. Curiosament, 
alguns dels compradors es van trobar que al obrir el 
paquet, el fòrceps només tenia una cullera. Si això va 
ser un error, un embolic de Hugh o d´algú del Collegi 
Mèdic-Farmacéutic que s´aprofità de l´engany, no s’ha 
pogut esclarir.

Hugh Chamberlen no va acabar bé. Va embarcar-se 
en diversos negocis que no van funcionar. No se sap 
ben bé quan va morir però sí se sap que va ser a Holan-
da, completament arruïnat.

L´últim membre de la saga Chamberlen, era el fill de 
Hugh. Es deia Hug (junior), com el seu pare. Va néixer 
l’any 1664 i va morir el 1728. Igual que els seus avant-
passats, havia estudiat medicina i gaudia també de molt 
prestigi. Entre els seus pacients s’hi comptaven les mi-
llors famílies d’Anglaterra, com per exemple el duc de 
Buckingham amb qui l’unia una gran amistat. Sembla 
que al final de la seva vida, va decidir acabar amb el se-
cret i ràpidament el fòrceps es va fer d´ús general. L´any 
1733 el Dr. Chapman, un cirurgià de la zona d´ Essex, 
va publicà un llibre descrivint l´ús del fòrceps en el mo-
ment del part. L´any 1813, una tal Sra. Kemball, mare 
de la inquilina de Woodham Mortimer Hall, va desco-
brir l’amagatall tot regirant per les golfes. Hi va trobar 
una Bíblia, una sèrie d´escrits dels Chamberlen i quatre 
parells de fòrceps que van ser lliurats a la Societat de 
Medicina i Cirurgia de Londres (figura 5). Actualment 
els instruments es troben al Royal College of Obstetri-
cians and Gynaecologists de Londres testimoniant per 
una banda la inventiva humana i les ganes de descobrir 
coses noves; i per l’altra posa de manifest l’egocentris-
me humà que no deixa progressar la seva societat.

Xavier Iglesias i Guiu; Montserrat Iglesias i Duran
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Taula 1. Arbre genealògic de la familiaChamberlen

Fig. 2 – Dr FrançoiseMauriceau. Paris Fig.3 – Peter Chamberlen III (Dr Peter)

Un secret molt ben guardat. El fòrceps dels Chamberlen
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Fig.4- Presó de New Gate , Londres.

Fig. 5 – Fòrceps dels Chamberlen trobat a les golfes de la casa de WoodhamMortimer Hall.

Xavier Iglesias i Guiu; Montserrat Iglesias i Duran
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Sàtira i humor en medicina

VERSOS I POEMES. REFERÈNCIA DEL “VATE APACEO” 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 91-93

Josep M. MASSONS

Sovint s’han escrit bastants versos en relació a temes 
mèdics o de la salut. Molts són de circumstàncies o so-
bre un tema concret (p.e. aniversari d’una promoció) 
en que la voluntat és molt més visible que la qualitat. 
Alguns val la pena que siguin recordats en algun mo-
ment concret. Deixem fora d’aquestes cites els qui han 
assolit un nivell suficient per a ser recollits en els textos 
de literatura. Així en català, en el segle XX, l’obra de Mà-
rius Torres, o els llibres de les tres “C”, contemporanis 
del nostre segle XX: Casasses, Cid, Colomines, per po-
sar-los en ordre alfabètic. 

Començarem recordant algunes contribucions del 
doctor Josep M. Massons i Esplugas (1913-2012), mem-
bre de l’Acadèmia, que va treballar el tema, i recordar a 
més aportacions d’altres companys. Massons tenia una 
gran memòria, i encara passats els noranta anys era 
capaç de recitar llargues tirallongues de versos, seus 
i d’altres autors. També havia après de jove l’art de la 
versificació, ell deia millor la tècnica de comptar les síl-
labes i fer rimes. 

Un escrit seu interessant és el pròleg que va fer al 
llibre “Poesías para médicos”, escrit pel doctor Enrique 
Sánchez Pascual (Madrid, Tall. Graf. Juira, 1952, 120 
pp). Aquest pròleg (pàgs. VII-XXII), és un petit assaig so-
bre poesies fetes per metges, referit més a ell mateix i 
coneguts seus, en el propi entorn.

Potser el record més llarg és el referit a la “Ponen-
cia humorística”, presentada com a petit fulletó en el 
”I Congreso Nacional de Cirugía”, Barcelona, novembre 
de 1949”, signada pel “Vate Apaceo”. El fulletó consta 
patrocinat: “obsequio de los Laboratorios Herniol, el 
específico infalible para las hernias (trencaduras) espe-
cialmente las diafragmáticas”. En aquell moment van 
sortir innominants, sense signatura. Són pocs poemes 
d’estil molt divers, recordant altres escrits molt cone-
guts. Hem vist els següents: 

1. “Romance en el que se disce que si el cirujano non 
puede cirujanear lo pasa asaz malamente”, amb orien-
tació de romanç medieval.

2. “Romance del cliente infiel”

3. “El Gitano cirujano” (dedicat a los compañeros an-
daluces), ambdós amb referències lorquianes ben cla-
res. 

4. “Marcha triunfal”. El títol i els dos primers versos 
són prou clars.

5. Segueixen uns molts curts “Aforismos de Epicra-
tes” (traducidos del griego por la Academia Ver Litz). 
Són 14 aforismes, la majoria de dos versos, amb la pre-
tensió aparent de mostrar el poc que es guanyen la vida 
els cirurgians.

6. Finalment un “Himno del Congreso”, com a conclu-
sió correcta, amb un grau més reduït d’ironia.  

Qui era el Vate Apaceo?

Tot i que el 1949, quan el Congrés, els versos no esta-
ven signats, tampoc era cap secret massa ben guardat 
que l’autor era el doctor Pere Piulachs, catedràtic de ci-
rurgia de la universitat de Barcelona. 

Però al cap del temps els records personals s’esbor-
ren i cal que en quedi menció escrita. Massons ho ex-
plica directament en el pròleg (p. IX) del llibre esmentat 
de Sánchez Pascual: “Ved con cuanta gracia canta esta 
parodia del “Romance de doña Alda”, la crisis del ciru-
jano, debida a la pluma de mi buen amigo el profesor 
Piulachs”. Donem el text sencer:

Dosce cientos cirujanos
Quieren cirujanear, 
Todos visten una bata, 
Todos calzan un calzar, 
todos llevan un casquete,
e guantes e un antifaz 
Si comen unos en mesa
Otros non comen asaz
(cuando fuera del Congreso
Se lo tienen que pagar).
Si algunos hubieron “haiga”
Otros nunca la tendrán, 
Más ¿ay! Magüer, todos quieren
Fijosdalgos operar
Virgen de la Macarena,
Señora de Montserrat,
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Ya avanzan con sus mascarillas
Que ocultan la facies impàvida y rígida del dios mi-

tológico
De cíclope exótico de foco frontal
El ojo de lince
Que busca els absceso
Que halla el receso, 
La mano que sana el esguince
El rígido puño que empuña el acer, 
el semblante fiero, 
El rictus severo y el aire marcial; 
Vedles con sus caras de patibularios, 
Llevan los trofeos de sus cien batallas
Como relicarios apéndices, ulcus y sacos herniarios
Y aún otras quincallas. 

Honor al que trae cautivo el páncreas y el bazo,
Que piden sus plantas alfombras de tul y de raso, 
Clarines, Laureles,
Himnos, Oropeles.
Loor al que mete el vendaje de yeso,
Al que pasa la aguja de Kirschner
(que exhibe el stan 23 del Congreso)
Al que opera el flaco y opera el obeso
Y trepana el hueso. 
Abrazos y un beso.
Avanza el cortejo, fruncido el entrecejo,
 con su bata blanca desplegada al viento.
Loor al talento, 
La tez con tersura y la tez arrugada,
El cráneo peludo y la calva pelada, 
El que es bata-joven y el que es bata-vieja.
A todos la gente corteja;
Corteja al cortejo 
Del joven y el viejo, 
y tiembla tierra bajo el vendaval
Del golpe macizo de cien metatarsos
Que marcan el paso 
Al compàs del metal.
Sembraron el pánico
Al tacto severo 
de su frío acero
Y, ahora, bajo arcos triunfales de marco balcánico 
recogen la gloria de toda su gesta
Y llevan enhiesta
La inmensa bandera que ondea su fama inmortal. 

És possible que la redacció original sigui més llarga i 
s’hagi publicat una mica escapçada. Aquí s’acaba i ja n’hi 
ha prou per avui. Quan toqui ja seguiran més poemes. 

San Pancracio e Santa Rita, 
Santos Cosme e Damián
repartid sacos herniarios
E apéndices inflamad, 
Desterrad penicelinas
Que abscesos hacen curar
E mastitis e empiemas 
Acaban de liquidar
Favoreces rompeduras 
Para las poder sanar
Que gran fiesta e regocijo 
aquesta nos iba a dar
Facernos sentir fracturas 
con su dulce crepitar
nunca tañeron laúdes
una melodía igual
E tal como lo sentimos 
Lo venimos a fablar
Juramento habemos fecho 
Sobre libro de misal
E seria fementido 
Si non dixera verdad
Que si non rasgamos carnes
¿de qué vamos a jalar?
Que las barras de la cara 
Non paran de bostezar
Facturas e más facturas
Siempre vienen a cobrar, 
Que los sastres e modistas
Non quieren más esperar
San Pancracio e Santa Rita
San Cosme e San Damián
No nos dexeis sin trabajo
Venid a nos ayudar

Que si dexamos l’oficio
Se ve lo que va a pasar
Que son se morirá nadie 
E gran mancilla será. 

Un segon poema és la “Marcha triunfal”, d’inspira-
ció totalment rubendariana. Manté considerablement 
la musicalitat de l poema mare:

“Ya viene el cortejo
Ya viene el cortejo
Ya se oyen aplausos al chocar las manos
Ya los bisturíes se anuncian con vivos reflejos
Ya viene el cortejo de los cirujanos

Josep M. Massons
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Caricatura del Dr. Pere Piulachs

Portada del fulletó signat pel Vate Apaceo, ran d’un Congrés 
de Cirurgia el 1949

Dibuix del fulletó que està juntament amb la “Marcha triunfal”

Versos i poemes. Referència del “Vate Apaceo” 
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Edelmira DOMÈNECH; Jacint CORBELLA
Acadèmics numeraris 

RESUM. Gérad Marchant fou un metge de Tolosa, psiqui-
atre, director del sanatori de Bracqueville, que morí per atac 
d’un malalt mental l’any 1881. Des del 1937 el centre porta 
el seu nom, i ara el CHS Gérad Marchant, és una referència, 
en diversos indrets de la regió, de l’assistència psicològica i 
psiquiàtrica. Es fa referència també a un altre director (1909-
1936), Maurice Dide, d’orientació organicista, i humanista, 
mort al camp de Buchenwald, per atac dels gossos dels guar-
dians. S’esmenta, a més, l’explosió d’una fàbrica propera, el 
21 de setembre de 2001, que destruí l’edifici de l’hospital, 
obligant al trasllat primer i la reconstrucció.

PARAULES CLAU. Toulouse, asil Bracqueville, Gerard 
Marchant, Maurice Dide, Jean Delaye, Esquirol. Cretinisme

INTRODUCCIÓ
Gérard Marchant va néixer a Saint-Béat, en terres del 

l’Alt Garona, gairebé a tocar de la frontera amb la Vall 
d’Aran, l’any 1813. Estudià medicina a la facultat de To-
losa de Llenguadoc, (Toulouse en francès), va estar un 
temps no massa llarg a París, on es va formar en el trac-
tament de les malalties mentals amb Dominique Esqui-
rol. Aquest fou junt amb Pinel un dels grans creadors de 
l’escola de psiquiatria francesa, en aquell moment en 
primera línia en el tractament dels alienats, “aliénés”, 
del món. De retorn a Tolosa hi exercí tota la vida, essent 
director del “manicomi” de Bracqueville. Ara a Tolosa 
hi ha el “Centre hospitalier Gérard-Marchant”, amb di-
verses subestructures dins de la mateixa àrea sanitària. 
Marchant havia estar director d’aquesta institució en el 
segle XIX, quan encara se’n deia “Asile de Bracqueville”, 
i era el principal centre per malalts mentals de la regió. 
El nom va ser canviat l’any 1937 quan els antics asils van 
passar a ser considerats hospitals psiquiàtrics. El record 
del seu nom va ser recuperat no solament per haver es-
tar director bastants anys, sinó perquè el juny de 1881, 
quan ja tenia 68 anys, va ser mort per l’atac d’un malalt 
mental. 

Cal dir també que la història del centre ha estat bas-
tant accidentada. Un director posterior, Maurice Dide, 
d’origen parisenc, però treballant molts anys a Tolo-
sa, membre de la resistència quan la guerra mundi-
al, va ser fet presoner pels nazis, internat al camp de 
Buchenwald, on va ajudar a un presoner malalt. L’acte 
estava prohibit, els guardians alemanys li van llençar els 
gossos a sobre i Dide va morir per les ferides, quan ja 
tenia més de setanta anys. 

A més l’hospital va ser destruït en part l’any 1944, 
per actes de guerra, i l’explosió de la fàbrica AZF, el 21 
de setembre de 2001, el va acabar de liquidar. Després 
de la reconstrucció, en un altre lloc, avui és una de les 
estructures importants de l’assistència sanitària a la re-
gió, amb diverses subseus. La principal és a Toulouse, 
carretera d’Espanya núm. 134. Sovint se’l coneix també 
com a “Hôpital psychiatrique Marchant”, i encara es re-
corda el nom antic d’ “Asile d’aliénés de Bracqueville”. 
En realitat en alguns documents consta com a “Cen-
tre Hospitalier Gérard Marchant. Toulouse & Haute-
Garonne”. La subseu d’Auterive està més dedicada als 
aspectes psicològics: (Centre médico-psychologique 
d’Auterive); hi ha un hospital de dia a Muret (Hôpital 
du jour de Muret); i encara un centre de tractament de 
dependències al que havia estat hospital La Grave a To-
losa: CSAPA “Centre de soins d’accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) Maurice Dide”, que 
porta el nom d’un altre antic director ja esmental mort 
en un camp alemany. 

GÉRARD MARCHANT
Havia nascut l’11 de març de 1813, a Saint-Béat, a la 

riba del Garona, just a tocar de la vall d’Aran. Metge a 
Toulouse, va treballar aviat a l’Hôpital de la Grave, vella 
institució tolosina. S’especialitzà a París, amb Esquirol, 
que també era de Toulouse, després ja a Toulouse fou 
ajudant de Jean Delaye, a l’asil ja esmentat de Bracque-
ville. 

Medicina d’Occitània

GÉRARD MARCHANT, 1813-1881, PSIQUIATRE DE TOLOSA, 
DEIXEBLE D’ESQUIROL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 94-96
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Jean-Baptiste Delaye (Toulouse, 1789 – id. 1878). 
Havia estat alguns anys amb Esquirol a París. Fou el 
mateix Esquirol qui el va proposar com a director de la 
part dels alienats de l’Hospital de La Grave de Tolosa, 
l’any 1826. En va ser director fins a 1858, en que es va 
`plantejar la incompatibilitat perquè ja tenia un sanato-
ri privat. Aleshores el 1858 es fa càrrec de la direcció el 
ser adjunt, que era el doctor Gérard Merchant (Compte 
amb la grafia: alguna vegada hem vist escrit Merchand i 
encara Marchand). La influència professional de Delaye 
va ser important, tot i que la seva obra escrita és petita.

Merchant va seguir el mateix model: treball assis-
tencial correcte i poc treball escrit. Potser el primer 
és el que va fer, amb Jean Delaye. “Programme pour 
la construction d’un asile d’aliénés dans le département 
de la Haute-Garonne”, de 55 pàgines, publicat a Tou-
louse el 1850. Hi ha encara unes “Considérations sur la 
paralysie générale progressive: lettre à M. le docteur 
Parchappe”, del 1856; “Meurtre; rapport médico-légal”, 
d’11 pàgines, el 1864; i les “Observations faites dans les 
Pyrénées pour servir à l’étude du cretinisme”, publicada 
el 1882. 

A l’entrada de l’edifici modern de l’hospital Marchant 
hi ha un triple plafó, amb les efigies de perfil de Philippe 
Pinel, Dominique Etienne Esquirol i Georges Marchant. 

UN ALTRE DIRECTOR MORT PER LA VIOLÈNCIA: 
MAURICE DIDE (1873-1944)

La història violenta a l’asil de Bracqueville és més llar-
ga. L’any 1909 va ser nomenat director el doctor Mauri-
ce Dide, succeint al doctor Dubuisson. Ho va ser fins a la 
seva jubilació el 1936, i encara va seguir per poc temps 
com a encarregat de curs de la facultat de Lletres de 
Toulouse. Quan l’ocupació alemanya de França s’afegeix 
a la resistència, i ja s’ha explicat com va acabar, des-
trossat pels gossos dels guardians nazis. La seva obra 
científica, assistencial i escrita va ser important. 

Havia estat deixeble de Valentin Magnan, que defen-
sava la idea de la patologia orgànica, sovint hereditària, 
de la malaltia mental. Va estudiar àmpliament el tema 
de les al·lucinacions introduint, juntament amb Gassiot, 
la idea de la “psicosi al·lucinatòria crònica”, sense asso-
ciació amb el deliri.

Una altra contribució seva fou la introducció del ter-
me “athymhormie”, en oposició als de demència pre-
coç i d’esquizofrènia, més propis de l’escola alemanya 
(Kraepelin, Bleuler). Creia que es devia a lesions del 

centrencèfal. Tot i aquesta orientació organicista Mau-
rice Dide conta també com un psiquiatre “humanista”. 
Un dels seus primers llibres, el 1913, és “Les idéalistes 
passionnés”. I també va tenir un gran valor docent en 
el seu temps el text “Psychiatrie du Médecin praticien”, 
publicat juntament amb Paul Guiraud, per l’editorial 
Masson (París, 1922; 3a. ed. el 1956). És doncs un autor 
important a la psiquiatria francesa de la primera meitat 
del segle XX. Cal dit que s’ha donat el seu nom a un 
Hospital a Saint-Vaury, al departament de la Creuse, a la 
regió de Llemotges, i també a una rotonda a Toulouse. 
Fa pocs anys Caroline Mangin-Lazaru y Thyerry Gineste 
han publicat una biografia seva “Maurice Dide, 1873-
1933, aliéniste et résistant”. 

UNA VIOLÈNCIA ACCIDENTAL: UNA GRAN EXPLOSIÓ
Finalment recordem la “mort violenta” del propi 

sanatori. En una fàbrica massa propera, AZF, el dia 21 
de setembre de 2001, a un quart d’onze del matí, una 
explosió va provocar la mort de 30 persones i ferides 
a unes 2500. S’evacuaren tots els malalts i personal, 
anant a un exili que va durar com a mínim 2 anys, i en 
alguns serveis encara més. Es va refer de nou, amb edi-
ficis de nova construcció. 

     Gérad Merchant 1813-1881

Gérard Marchant, 1813-1881, Psiquiatre de Tolosa, deixeble d’Esquirol
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Portada llibre cretinisme

Asil de Bracqueville

Maurice Dide

Medalló del Centre

Edelmira Domènech; Jacint Corbella
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Vida Acadèmica

UNA  LLIÇÓ  D’ANATOMIA:  COS  SOCIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 97-99

Joan MOREY

INTRODUCCIÓ
A finals dels mes de juny de 2018 es va presentar a 

la Sala Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya l’obra de l’autor mallorquí Joan Morey inspi-
rada en el quadre de Rembrandt “La lliçó d’Anatomia 
del Dr. Tulp” (1632), i que és reinterpretada amb una 
visió moderna i diferent. El quadre no és pintat sinó que 
és una exposició teatral, captada per video, sense pú-
blic, i amb una visió social i política. És un salt de la pin-
tura al teatre, considerat en un temps i una ideologia 
diferent. Tot seguit oferim l’explicació que es dóna en el 
fulletó de presentació. L’obra és guanyadora de la 3a. 
edició del premi de videocració de la xarxa de  centres 
d’arts visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica, del de-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
LOOP Barcelona. També s’ha fet una exposició al Centre 
d’Art La Panera, de Lleida,  

SINOPSI
COS SOCIAL és un projecte de Joan Morey (Mallorca, 

1972) que planteja la recreació d’una lliçó d’anatomia 
en la qual es contraposen dos elements principals: el 
cos actual, del performer, i un escenari històric, l’antic 
amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya. COS SOCIAL arrenca del cos i de la seva 
immanència des d’una revisió dels enfocaments teòrics 
de la sociologia; així mateix explora la condició humana 
i suggereix els efectes del poder sobre l’home i el afec-
tes com a efectes del llenguatge sobre el cos. La per-
formance Cos Social s’estableix com un gran dispositiu 
tridimensional que es replega sobre sí mateix  i en què 
la càmera esdevé un personatge plural que substitueix 
l’audiència.

L’ESPAI
Per a la recreació d’aquesta particular lliçó d’anato-

mia per a la la pantalla, Cos Social acudeix al lloc dis-
senyat per a tal fi amb més de dos segles d’història: 
l‘amfiteatre anatòmic. Al segle XVII les classes d’anato-
mia amb dissecció eren actes poc freqüents i especta-
culars, fins al puint de convertir-se en esdeveniments 

socials. La ciutat de Barcelona conserva un dels salons 
anatòmics més importants d’Europa, la Sala Gimbernat, 
construïda entre 1762 i 1763, i situada en el recinte que 
comprèn l’antic Hospital de la Santa Creu, la Casa de 
Convalescència, i l’antic Col·legi de Cirurgia. 

L’amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya va ser destinat a la formació de cirur-
gians per a l’exèrcit i permetia l’assistència de la pobla-
ció civil. Entre els professors que hi van desenvolupar 
la seva tasca docent s’hi troben Pere Virgili, gran refor-
mador de l’ensenyament el segle XVIII, Antoni de Gim-
bernat, anatòmic de prestigi europeu en el seu temps i, 
cap a finals del segle XIX, Santiago Ramón y Cajal, cate-
dràtic d’histologia de Barcelona, ciutat en la que va fer 
els seus treballs bàsics sobre la doctrina de la neurona. 

EL TEXT
Cos social examina diversos aspectes relacionats 

amb el cos i la càmera a través de dues veus en off. Per 
a la veu vinculada al cos s’empren passatges  de L’Anti-
Oedipe. Capitalisme et schizophrénie (Les Éditions de 
Minuit, París, 1972) de Gilles Deleuze i Félix Guatari. 
Per a la veu assignada a la càmera s’utilitzen fragments 
del manifest i altres textos (1922-1923) de Dziga Vertov, 
recopilats a KINO-EYE: The Wrighrings of Dziga Vertov 
(University of California Press, Berkeley i Los Angeles, 
1984). 

El 16 de gener de 1632, a la ciutat d’Amsterdam, el 
doctor holandès Nicolaes Tulp va dictar una lliçó d’ana-
tomia mentre disseccionava el cadàver d’un delinqüent. 
L’esdeveniment, força insòlit a l’època, va inspirar el fa-
mós quadre de Rembrandt  Lliçó d’anatomia del Dr. Tulp 
(1632), en el qual el metge en qüestió mostra a un grup 
de cirurgians un cos sobre una taula de dissecció que té 
un gran tall al braç que posa al descobert els músculs, 
les venes i els ossos del seu interior. 

La peça audiovisual de Jean Morey COS SOCIAL pren 
com a punt de partida les lliçons anatòmiques de la 
pintura del Renaixement i el Barroc per presentar-nos 
una situació similar a les plantejades en aquest tipus 
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de quadres, però introdueix una sèrie d’elements que 
actualitzen i ressituen en la nostra contemporaneitat 
algunes de les implicacions social i polítiques amb rela-
ció al cos i al subjete que travessen aquestes pràctiques 
mèdiques. Qualsevol dissecció científica, qualsevol lliçó 
anatòmica practicada sobre un cos humà comporta en 
major o menor grau una despolitització del subjecte a 
qui pertany aquest cos. En aquesta dessubjectivització, 
la persona és reduïda a cos i el cos és reduït a subjec-
te d’exploració i anàlisi, però aquest acte --- que és, en 
certa manera, un acte de violència --- és inscrit en un 
sistema que el justifica en termes de coneixement cien-
tífic i, per tant, dins d’una lògica de progrés. L’obra de 
Jean Morey ens convida a pensar sobre aquesta des-
politització que pateix el subjecte quan és reduït a cos 
i considerat en termes d’utilitat científica, quan és soci-
alment instrumentalitzat.

Si bé en les lliçons anatòmiques tradicionals el cos 
del mort o del subjecte pacient és exposat a un conjunt 
d’observadors, la peça de Jean Morey ens presenta una 
sala d’anatomia en què les butaques destinades als ci-
entífics espectadors resten buides: no hi ha cap altre 
humà  --- a banda dels que configuren el grup mèdic--- 
que observi l’acció que s’està duent a terme.  Si  que hi 
ha, en canvi, una càmera-ull que tot ho observa i en-
registra, una càmera màquina que, al contrari que el 
cos nu objectualitzat, sembla erigir-se com a subjecte 
i adquirir una consciència que l’allunya de la seva su-
posada condició maquínica. És una càmera que actua 
amb autonomia i que ens remet al sistema de vigilàn-
cia i monitoratge al qual està sotmès el subjecte con-
temporani, un règim que també s’inscriu i es justifica 
des d’una lògica de benefici social.  El  fe que, com en 
molts altres treballs de l’artista, el personal tècnic i els 
aparells d’enregistrament que fan possible el rodatge 
de la peça, apareguin en molts moments a la filmació té 
un propòsit metareferencial, obeeix a la voluntat de fer 
evident l’artifici però, també, d’assenyalar cap a aquest 
estat de control permanent. 

Al mateix temps, i en termes més generals, Cos Soci-
al, és també una reflexió sobre la immanència del cos 
en la concepció del subjecte i del món, així com la seva 
potencialitat performativa en l’àmbit de  l’art. Aquesta 
obra s’interroga sobre la construcció social del cos en 
la cultura contemporània occidental  ---una construcció 
que s’exerceix, també, a través e la visió i la mirada--- i 
sobre la incidència d’aquest procés en l’àmbit de la per-
formance.

Una lliçó d’anatomia ens situa com cap altre acte en 
la confirmació del cos com a matèria. Una matèria que 
genera un cert rebuig, és defectuosa. El cos s’espatlla, 
fa mal, no sempre es reprodueix, no ens correspon, ens 
fa vulnerables. La salvació a aquesta idea del cos mate-
rial, i com a origen dels mals humans ha estat la pola-
rització cos-ànima. Si tenim una ànima estem protegits 
de les banalitats del nostre cos; el cos es podreix, però 
l’ànima quedarà alliberada.  

Si pensem que el cos és l’instrument de l’ànima, com 
deia Aristòtil, aquest solament serveix per a mirar els 
ulls, com si els ulls fossin una càmera que mira l’adveni-
ment de la vida. El cos com a instrument és un element 
extern a l’espai estructural i jeràrquic que organitza la 
capacitat de veure i ser vist. Si som mers observadors, 
l’existència queda relegada al món de les idees. Aques-
ta percepció del cos ens nodreix de seguretat i força, ja 
que estem protegits de l’exterior, no podem afectar el 
món ni ell ens pot afectar a nosaltres. Entès així el cos, 
trobem les condicions idònies per descomprometre’ns 
del món, per despolititzar-nos. Aquesta lliçó també ens 
ensenya que el cos com a instrument, és millorable, 
perfeccionable o transformable.

D’altra banda pensadors contemporanis, com Merle-
au-Ponty, asseguren que el cos no és cap vehicle, sinó 
som el cos. Si percebem el cos com el ser mateix, la nos-
tra existència és a través del cos i és a partir d’ell que 
comença la nostra interacció amb l’espai i l’estructura. 
El cos, sota aquest paradigma, no és la càmera, és la 
part essencial de l’espai, és una peça de l’estructura, 
amb capacitat de pensar i sentit, d’afectar i afectar-se. 
En paraules de Sartre, estar i ser el cos. 

Seguint aquesta línia, Michel Foucault, afirma que el 
cos no és un aparell biològic o material, sinó que és i 
existeix a través d’un sistema polític.  Per a Foucault un 
cos és la conseüència de l’anatomia política. Aquesta és 
la veritable anatomia que emmotlla el cos i el prepara 
per a la tasca que ha de dur a terme: produir, reproduir 
i consumir. 

Què ens ensenyaria una lliçó d’anatomia política? Si 
prenem com a punt de partida el quadre de Rembrandt 
Lliçó d’anatomia del Dr. Tulp (1632), podríem imagi-
nar-nos què passaria sobre la taula de dissecció al dictar 
una lliçó, en aquest cas d’anatomia política.

En tallar el cos hi trobaríem totes les marques i feri-
des causades per l’aplicació dels mecanismes de con-
trol. Trobaríem allò pròpiament social inscrit en el cos i 

Joan Morey
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les diferents relacions de poder, dominació i classe. Tro-
baríem cossos que dominen i cossos dominats. 

En aquesta dissecció els òrgans productius prenen 
forma segons les relacions econòmiques establertes en 
el món; el sexe està regulat per normes performatives; 
les formes i contorns del cos responen als capricis del 
mercat. 

Una lliçó així ens ensenyaria que el cos és polític en 
tant que d’una banda s’exposa a la mirada de l’altre i 
alhora mira a l’altre. L’anatomia política del nostre cos 
contribueix a instaurar un discurs i una disciplina. El cos 
és un element que perpetua el sistema de vigilància  
basat en l’enregistrament permanent, en una societat 
en que ja no existeix el panòptic. 

Una  lliçó  d’anatomia:  cos  social

Taula de l’amfiteatre anatòmic, amb una estructura transparent de protecció. Vista zenital de la taula, amb l’actor que representa el cadàver per dissecar.
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Com tocava, cada dos anys, el segon cap de setma-
na de juny, com a data més freqüent, s’ha celebrat el 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Aquesta 
vegada ja era el número XX i s’ha reunit a la ciutat de 
Vic. L’organització local i la presidència del Congrés s’ha 
encomanat al doctor Miquel Ylla-Català, vigatà de nai-
xement i de tota la vida, que hi ha posat la seva em-
penta, capacitat d’organització, tacte i claredat en les 
seves explicacions. Ylla ha estat la persona clau en l‘èxit 
del Congrés. Farmacèutic de nissaga, més vinculat a la 
indústria, ha estat membre numerari i president de la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, i també, en 
aquesta llista ja bastant llarga, el primer president no 
metge d’aquests congressos. És també membre corres-
ponent de la Reial Aacdèmia de Medicina des de l’any 
2010.

El Congrés ha tingut setanta-set comunicacions, di-
vidides per temàtiques, exposades en dotze sessions, 
més una de pòsters amb onze documents, la majoria 
molt clars i explicatius.  Les aportacions locals han estat 
molt actives, i moltes d’elles amb recerca sobre temes 
molt puntuals de la sanitat de la comarca d’Osona, més 
en el camp de la guerra civil i la medicina contempo-
rània. La presència d’autors procedents del camp de 
la història, la infermeria i els erudits local cal conside-
rar-la molt important i ja va ser un punt ben assentat en 
aquests congressos. Un altre aspecte que cal assenyalar 
és la millora progressiva, i és visible, en la qualitat dels 
continguts, la presentació dels documents, la correcció 
tècnica.   

Volem destacar tanmateix l’exposició que es va fer 
al Casino de Vic, comissariada per Sant Ponce, Maties 

Ramisa i M. Cinta Sadurní, de la Universitat de Vic, reco-
llint aportacions des de la pròpia ciutat de Vic, en dotze 
punts diferents, alguns molt treballats, que es van  pu-
blicar en el programa del Congrés. Sota el títol gene-
ral de “La Sanitat a Osona” es van reunir els següents 
temes, tots ells amb l’explicació escrita i les imatges 
com a pòsters. Els temes eren: I. Metges i Medicina a 
Osona (1800-1980), amb els apartats: “La Vacuna, els 
microbis i l’higienisme”, “El tifus, el còlera i les guerres”, 
“Els metges de capçalera”. “La guerra civil”, “L’hospital 
internacional de Vic”, “Els antibiòtics i el SOE” i “Medi-
cina i estat de benestar”. II. Les nissagues de metges a 
Osona”. III.”Els hospitals”, amb esment dels de: “Santa 
Creu de Vic”, “Sant Jaume de Manlleu”, “Clínica de sant 
Josep”, « Clínica La Aliança”.  IV. La Infermeria, amb es-
ment també de «L’ofici de llevadora». V. La Farmàcia; 
VI. La Veterinària. 

 També hi hagué una Exposició al Museu Episcopal, 
Sobre “Professionals de la Salut amb vocació museísti-
ca”. I un concert al Temple romà.  Les conferències inici-
al i de cloenda van ser fetes pels Drs. Miquel Vilardell i 
Antoni Bayés, ambdós catedràtics emèrits de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. 

Finament cal destacar l’esforç important que ha fet la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, amb ces-
sió d’espai suficient per la celegració del Congrés, i l’ex-
posició de pòsters, i participació activa de part del seu 
professorat. Ha estat una forma d’ajudar a consolidar la 
seva presència entre el conjunt, ja nombrós, d’univer-
sitats públiques de Catalunya. El seu clima manté, en-
cara, l’entusiasme i les ganes de fer les coses ben fetes  
propi de les universitats noves de Catalunya.  

Vida Acadèmica

EL XXÈ CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA.  
(VIC, 8 A 10 DE JUNY DE 2018)
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NOMENAMENT D’ACADÈMICS CORRESPONENTS
En la sessió extraordinària del Ple del dia 13 de febrer 

de 2018, van ser proclamats acadèmics corresponents 
per elecció els doctors Albert Biete i Solà i Eduard Es-
crich i Escriche (per la secció 1ª); Ramon Pujol i Farri- 1ª); Ramon Pujol i Farri-Ramon Pujol i Farri-
ols i Albert Selva i O’Callaghan (per la secció 2ª); Sergi 
Martínez Roman i Salvador Navarro Soto (per la secció 
3ª); Àngela Domínguez García i Elena Guardiola Perei- Domínguez García i Elena Guardiola Perei-
ra (per la secció 4ª) i Antoni Castro Salomó i Antoni 
Montero Matamala (residents fora de la secció sanità-Matamala (residents fora de la secció sanità-
ria de Barcelona), i que s’assignen respectivament a les 
seccions 2ª i 3ª).

ELECCIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS
En sessió extraordinària del Ple de la RAMC de 10 

d’abril de 2018 van ser elegits acadèmics numeraris 
electes els doctors Lina Badimón y Maestro (secció 1ª); 
Bonaventura Clotet i Sala (secció 2ª); Eduard Targarona i 
Soler (secció 3ª), totes elles genèriques, sense definició 
específica; i  Carles Hervàs i Puyal (secció 4ª), perfilada 
per a Història de la Medicina. 

RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE PRESIDENT I SECRE-
TARI DE LES DIVERSES SECCIONS

A proposta de la Junta de Govern  el Ple ratifica els 
nomenaments com a presidents i secretaris de les sec-
cions els Drs. Antoni Cardesa y Elias Campo (secció 1ª); 
Josep M. Mascaró i Jordi Sierra (secció 2ª); Josep M. 
Caralps i Antoni Alcaraz (secció 3ª), i M. Àngel Asenjo i 
Julio Vallejo (secció 4ª).  

 

Vida Acadèmica

SESSIONS DE GOVERN I PLENS
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Presidència de la taula sobre Malalties Infeccioses. Presideix el Dr. Ramon Pujol i Farriols, degà de la Facultat de 
Medicina de Vic.
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Iconografia de l’ Acadèmia

Imatge de l’altar de la capella, quan es va reinaugurar l’edifici restaurat, com a 
seu de l’Acadèmia, l’any 1929. Estava situada en una altra part de la casa. Havia 
vingut de la casa dels monjos de Scala Dei al carrer dels Banys. Es va cedir per a 
la seva restauració i devolució al monestir de Scala Dei, actualment en fase de 
recuperació.
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