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PROPÒSITS EDITORIALS
Fonamentalment, el contingut de la Revista reflectirà les sessions, comunicacions i demés

activitats científiques de la Reial Acadèmia. Tanmateix, les seves pàgines estaran obertes als
treballs de colIaboració informats favorablement pel consell de redacció.

la publicació de la Revista serà cuatrimestral i el seu contingut es distribuirà en les seccions
següents:

1) Articles.- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades peracadèmics numeraris o corresponents a per personalitats sobresortints especialment invitades.
2) Originals d'Investigació.- En aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació, no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió
3) Cartes al Director- Seran comunicacions breus que aportin alguna investigació inicial, pri-mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.
4) Temes d�ctualitat.
S) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

PROPOSITOS EDITORIALES
Fundamentalmente, el contenido de la Revista será reflejo de las sesiones, comunicaciones

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también a
los trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo c;fe redacción.

La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientessecciones:
1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas poracadémicos de número o correspondientes o por personalidades relevantes especialmente in

vitadas.
2) Originales de Investigación.- Se incluirán en esta sección trabajos originales de investigación, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admisión.
3) Cartas al Director.- Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,primicias de resultados a experiencias personales en algún campo concreto.
4) Temas de Actualidad.
5) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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ARTICLES

EN EL MIL·LENARI DE CATALUNYA

ELS INICIS DE LA CIRURGIA CIENTIFICA EN
EL NOSTRE PAIS

* Conferència pronunciada a l'Ajuntament de Tarragona el dia 17 d'abril de 1989 amb motiu del

bicentenari de l'Hospital de Sta. Tecla i St. Pau.

M. Broggi

Els inicis de la cirurgia vénen de molt llu

ny, però la cirurgia científica, tal com avui

l'entenem, com a disciplina basada en l'ob
servació i I' experimentació i, per damunt
de tot, en l'estudi de l'anatomia, data de

pocs segles. En el nostre país podem dir

que començà tard, ja entrat el segle XVIII

per obra de Virgili, mentre que en els altres
llocs d'Europa aquest començament coin

cideix amb el moviment renaixentista del

segle XVI. Però, repassant la història,
veiem que aquí existeixen precedents ex

cepcionalment importants en èpoques an

teriors, molt més que en altres països d'Oc
cident.

En les cultures passades hi hagué notò
ries escoles de cirurgia i es desenvoluparen
tècniques que requerien una evident pràc
tica i habilitat, com fou a l'índia, Egipte, Ba
bilònia i Grècia. Eren pràctiques que es

trasmetien per comunicació directa i que

generalment mancaven de base anatòmi
ca. Després de la caiguda de l'Imperi
Romà molts d' aquests coneixements es.

perderen o es dispersaren. No obstant,
quedaren focus aïllats en els que persones
erudites conservaren i conreuaren aquests
coneixements de les cultures antigues, lo
calitzats sobretot a l'orient Mitjà i a Egipte.

Quan tingué lloc la gran expansió musul
mana en el segle VIII, les invasions serviren

també de vehicle per a trasmetre els dits

coneixements vers Occident, cap a Sícilia i

el Sud d'Itàlia per una banda i vers la pe
nínsula ibèrica per l'altra. En aquests llocs
es formaren escoles de traductors i centres

culturals importants en algun dels quals, en

sobrevenir el reflux islàmic, s'aconseguí 10-

grà conservar sota l'empar i protecció d' al

guns ordes religiosos. De tots aquests cen

tres, cal citar com a principals el de Monte

cassino a Itàlia i Còrdova i Toledo a la nos

tra península. En aquests centres hi convi
vien en harmonia els intel·lectuals àrabs
amb els jueus i els cristians, i compartien,
junt amb els coneixements filosòfics i cien

tífics, el de les pràctiques mèdiques i les

tècniques quirúrgiques més acreditades de
les antigues civilitzacions. Un d'aquests
centres, amb característiques especials, es

formà en terres catalanes i constituí el que

despres fou el famós centre universitari de

Montpeller.
La invasió dels sarraïns anà acompanya

da de persecucions i violències, sobretot
en aquells períodes d'exacerbat fanatisme

religiós, en els quals els esmentats estudio
sos àrabs i jueus foren particularment per
seguits i sacrificats, amb què es veieren

obligats a cercar refugi en els regnes cris

tians limítrofs, especialment cap aquelles
terres depenents de la dinastia carolíngia,
que es caracteritzaven per la seva toleràn
cia i comprensió. Pel que es refereix als CÎ-

67



rurgians ja es troben estatuts sobre el seu

exercici que daten del segle XI en els que
es parla dels títols i del deure d'ensenyar a

deixebles. Segons Forgue (1 ) ja en el segle
XII existia a Montpeller un centre impor
tant d'ensenyament i pràctica mèdica-qui
rúrgica, en el qual hi havia contribuït inten
sament en la seva constitució l' element
àrab i jueu, fet natural si tenim en compte
que en aquella época aquests eren els
únics depositaris dels coneixements mè
dics. Forgue en el seu estudi remarca que
foren aquests fugitius de la península els
que originaren la florent escola de Montpe
ller, i això, històricament, ens situa en el
mil-leni. Un altre fet important a remarcar

és el règim de llibertat que imperava en

aquesta escola i que troba la seva expres
sió oficial en la famosa declaració de Gui
llem VIII, en data del 1181 en la que diu:
"Res de restriccions, res de monopolis, ple
na llibertat d'ensenyament i d'exercici. El
primer nouvingut, sense distinció de proce
dència ni de religió pot posar una escola
del seu ofici en la vila senyorial dels Gui
lIems. Es tracta d'una crida a tots els valors
i a totes les competències; mestres i pràc
tics quedaran jutjats per les seves obres".

Aquest règim de llibertat va fer que els
mestres i les escoles s'hi multipliquessin i

que s'hi reunissin tots aquells fugitius, que
a més de ser els principals dipositaris dels
coneixements médics de l'època, portaven
amb ells la coneixença que dóna el contac
te amb les diferents civilitzacions. Amb la
qual cosa hom pot molt ben dir que l'Esco
la de Montpeller representa la veritable
successora de Grècia i de la medicina hi
pocràtica. Entre altres coses fou permesa,
ja en el segle XII °(1) la pràctica de dissec
cions abans que en cap altre lloc, cosa que
contribuí fonamentalment, no sols a la
creació de l'anatomia, sí que també al de
senvolupament de la cirurgia, perquè, tal
com diu Chauliac, "el cirurgià que opera
sense conèixer l'anatomia és com l'artesà
que no coneix la matèria sobre la qual tre
balla".

Recordem les grans figures d'Henry de
Mondeville i de Guy de Chauliac que són,
indiscutiblement, els personatges més im
portants de la cirurgia d' aquella època i la

influència de la qual s'estengué per tot

arreu, ja que la cirurgia, que fins aleshores
havia estat una pràctica totalment empíri
ca, es convertia per primera vegada en

quelcom raonat i basat en estudis anatò
mics. El llibre de Chauliac "Chirurgia Mag
na", escrit en català, fou traduït en sis idio
mes i durant més de tres segles fou el llibre
de text indiscutible de totes les escales de
cirurgia.

Aquesta escola tal com remarca Cardo
ner (3), té un singular interès per a tots no

saltres, ja que, a més de la seva trascendèn
cia a escala mundial, constitueix el punt de
partida de la medicina catalana, puix que
Montpeller fou un domini català fins l'any
1348 en què el rei Jaume III de Mallorca va

transferir la ciutat llenguadociana al rei de
França. Aquesta primera fase és, indiscuti
blement, la més extraordinària ja que està
marcada per un esperit liberal que no lliga
amb res més d'aquells temps. Quan Chau
liac, diu Forgue (4)", parlant dels cirur
gianss d'Itàlia, que ells es segueixen l'un a

l'altre, com fan les grulles?, ja que l'un no

diu mai res més que el que l'altre diu. Jo no

sé si això és per por o per amor, que no vul
guin escoltar més que allò que és ben co

negut i aprovat per I' autoritat; cal deixar de
banda aquestes pors i afeccions, ja que si
bé Sòcrates i Plata són els nostres amics, la
veritat ho és encara més". I amb aixó ens

revela les seves idees liberals d'emancipa
ció enfront de l' autoritat dels textos i

aquest és exactament l'esperit de la ciència
moderna. A més, en aquells moments l'en
senyament era comú de la cirurgia amb la
medicina, i és el mateix autor que en 1373

exigeix que el cirurgià sigui coneixedor de
la medicina.

Desprès, les circumstàncies canviaren i

aquell règim de llibertat d'ensenyament
fou subtituit per un altre de control d'idees
i de restriccions. El 1376 s'acaba el règim
de tolerància i les indulgències i a la Uni
versitat de Montpeller és prohibí l' ensenya
ment i l'exercici de la cirurgia i les pràcti
ques anatòmiques. No obstant, Montpeller
seguia brillant, amb la seva aureola de gran
prestigi, encara que les coses ja no fossin
com abans. Aquest canvi representà un re

trocés important en l'evolució de les cièn-
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cies mèdiques i les coses seguiren estanca

des fins aJ segle XVI (dos cents anys), en

que apareix en el nord d'Itàlia el fenomen

del Reneixement amb tota la seva grandio
sa transcendència i expansió. Tinguem en

compte que en l'obra de Vesali s'hi troben
nombrosos catalanismes en la seva nomen

clatura, tal com ha fet notar Garcia Goya
nes en els seus interessants estudis (5), cosa

perfectament explicable si hom té en

compte que l'únic precedent amb què
comptava era l'obra dels anatòmics de

Montpeller, realitzada tres segles abans.
El moviment reinaxentista, que ha estat

l'origen de tota la ciència i la tecnologia
moderna, es veié recolzat per la gran facili
tat de comunicació que representava el
descobriment de la impremta i així fou
com s' estengué ràpidament per tota l'Euro

pa i Anglaterra. La península iberica, però,
en quedà bastant marginada per la seva

posició i política d'aïllament, cosa que
durà fins al segle XVIII, en què el nostre

país s'obre per fi a aquest corrent de pro

grés que impera en l'època moderna. En el

terreny de la cirurgia, això fou l'obra de dos
catalans il-lustres, Virgili i Gimbernat, nas

cuts els dos al camp de Tarragona.
En iniciar-se el segle XVIII, l'ensenya

ment i la pràctica de la medicina i de la ci

rurgia es mantenien aquí en un baix nivell,
mentre que a França s'havien efectuat

grans avenços que, com és natural, es re

flectien en la Universitat de Montpeller, tan

propera a nosaltres.
Virgili nasqué a finals del segle XVII a Vi

lallonga del Camp, prop de Reus. El seu

naixement coincideix amb la mort del fill
de Felip IV, Carles II, últim dels Àustries. La

poca salut d' aquest i la manca de descen
dència directa, féu que la successió fos
conflictiva. El testament de Caries II va ser

a favor de Felip d'Anjou, nét de Lluís XIV,
cosa que provocà la protesta de part dels
contraris de la política dels Barbons, posi
ció en què es trobava Catalunya. De la gue
rra de successió se'n derivà la pèrdua dels
nostres furs i prerrogatives, així com dels
Estudis Generals de Barcelona, que foren
traslladats a Cervera.

La primera època de la vida de Virgili va

transcórrer, doncs, en un ambient de Jlui-

tes, inestabilitat i ressentiments. Els seus pa
res eren pagesos benestants i es dedicaven
a les feines del camp a les que Virgili anava

destinat. És interessant remarcar que el qui
va inclinar a l'exercici i estudi de la cirurgia
fou J' amistat amb Jaume Esteva, que exer

eia de metge al seu poble de Vilallonga.
Jaume Esteva va ser el que despertà en

aquell noi de pagès un gran interès per la
medicina i per l'estudi del cos humà. AI
seu costat veié malalts, ferits, ajudà a prac
ticar autòpsies i rebé explicacions sobre els
diferents òrgans i les seves funcions.
Creiem remarcable, veritablement extraor

dinària, la personalitat d'aquell metge de
poble donat l'ambient general d'ignoràn
cia i de manca de preparació en tots els or

dres que imperava en el nostre país a pri
mers del segle XVIII. Els estudis universita
ris eren pèssims i estaven completament
apartats de la realitat i la cirurgia era molt
rudimentària i es reduïa a les sagnies,
arrencar queixals i a poc més. Serveixi com

anècdota que quan la guerra de successió,
er 1715, l'Arxiduc d'Austria fa una crida a

Barcelona assenyalant la manca de cirur

gians competents i autoritzant a exercir
l'ofici a tothom sense limitacions (6). Men
tre a Espanya la cirurgia estava en mans de
persones irresponsables, a França en canvi
des de feia mort de temps ja existia un

Col-legi de cirurgians, que en el segle XVI
fou elevat a la categoria de Facultat i en el
que es donaven cursos d'anatomia i d'al
tres matèries i proves d'examen que confe
rien als graduats una categoria i dignitat de
la que mancaven en el nostre país.

Per indicació de Jaume Esteva, Virgili
abandonà la seva heretat deixant-la en

mans dels seus germans i partí cap a Tarra

gona, on entrà a l'Hospital com a infermer.
Allí, a l'Hospital, sentí parlar del prestigi i
de la qualitat de la cirurgia que es practica
va a I' altra banda dels Pirineus. Sense pen
sar-s'ho gaire i amb els pocs recursos de

què disposava emprengué al llarg viatge
cap al Nord, on fou molt ben acollit. Con

vençut del valor fonamental de l'anatomia
es dedicà amb gran delit a la dissecció i a

l'estudi del cos humà, mentre estudiava i

aconseguia el grau de cirurgià a ra Universi
tat de Montpeller. Amb aquest títol a fa mà,
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ingressà fàcilment com a cirurgià en els
Exèrcits de Terra. Això era el1724 i tenia 25
anys.

AI cap de pocs anys entrà en acció en la
campanya contra Gibraltar, en la que la
seva superioritat sobre els altres destacà
notòriament, tant, que cridà l'atenció de
tothom, entre ells la de D. Joan de Lacom
ba, cirurgià Major de l'Armada. Aquest era

home de gran capacitat d'organització i ini
ciativa, entrà en relació amb Virgili i actua

ren conjuntament en diverses campanyes,
i es creuà entre ells una mútua amistat,
puix que eren dues personalitats semblants
quant a formació i caràcter.

Un cop acabada l'acció militar contra

Gibraltar, Virgili demanà i li fou concedit el
trasllat a l'Armada, amb la qual cosa pogué
romandre a Cadis al costat de Lacomba,
amb qui, després de comentar moltes ve

gades l'estat lamentable de la cirurgia a Es
panya, i la necessitat imperiosa d'aixecar
aquest nivell i procurar equiparar-lo al de
França decidiren que es feia necessària la
creació d' escoles basades en I' estudi de
l'anatomia. D'aquí sorgí la idea que. portà
a la creació dels Reials Col-legis de Cirurgia
i tot seguit es posaren a elaborar un projec
te de reglamentació i ordenances, on es

veu la intenció de crear una veritable esco

la, d'on sortissin gent ben preparada per
exercir la cirurgia.

Comencen dient IIQue ningún cirujano
será aceptado en la marina sin que primero
sea examinado y aprobado por el Cirujano
Mevor". En un altre article autoritzen a ac

ceptar cirurgians estrangers, donada la de
ficiència dels nostres. I s' autoritza també a

expulsar aquells que demostrin incompe
tència, puix que aquest cos ha d'estar for
mat pels més hàbils i perfectes que sigui
possible. L'article 21 dia: "Todos serán obli
gados a asistir a las demostraciones anató
micas que se hicieren en el Hospital, en la
forma y tiempo que determine el Cirujano
Mayor" ..

En mig de tot això s'embarcà i féu nom

brosos viatges, que li donaren ocasió d'ob
servar i descriure les condicions missèrri
mes en què vivien els tripulants i les malal
ties que els afectaven. El 1733 sabem que
féu un viatge a París, on presentà a l'Acadè-

mia, la seva tècnica sobre la traqueotomia
com a tècnica pròpia, que havia practicat
nombroses vegades en casos de malalts
amb obstruccions glòtiques. Comunicació
que causà sensació per la seva importància
i originalitat.

Després de la mort de Lacomba al 1749
fou nomenat Cirurgià Major de l'Armada i

s'ocupà intensament del Reial Col-leg! de
Cadis, augmentà les exigències i procurà
elevar el nivell cultural, moral i social dels
cirurgians, considerats fins aleshores, tal
com hem dit anteriorment, com a practi
cants menyspreables de baixa qualitat. Es
preocupà també pels instruments quirúr
gics i organitzà intercanvis d'alumnes amb
escoles estrangeres, obtingué pensions per
a promoure-les, sobretot amb França i Ho
landa. Organitzà una biblioteca, adquirint
llibres i col-leccions de revistes i actes
d'Acadèmies.

Calia donar un gran salt si volíem posar
nos al nivell dels altres països d'Europa.

La tasca de Virgili no fou gens fàcil, trobà
molta oposició, sobretot per part dels met

ges llatinistes que no veien amb bons ulls
la ràpida evolució de la cirurgia i no els re

sultava gens agradable I' elevació de la ca

tegoria dels cirurgians, aquells mateixos als
que abans tenien com a menypreables su

bordinats. La seva reacció va ser la de voler
anuJ.lar el prestigi naixent de la cirurgia i la
del Cirurgià Major, intenció amb la qual
presentaren una demanda en la que prete
nien que els cirurgians de l'Armada havien
de ser examinats pel Protomedicat, cosa

que fou protestada per Virgili i atesa la seva

protesta. Cosa que demostra el gran ascen

dent que Virgili havia conquistat amb, la
seva actuació.

La seva fama com a cirurgià es féu molt
gran i se'l cridava per assistir els més alts
personatges. Se'l nomenà cirurgià de cam

bra amb tots els honors i gratificacions i se

li concediren títols de noblesa.
Després de la mort de Ferran VI, e11759,

amb l'arribada de Carles fou elegit un nou

cirurgià de cambra anomenat Pere Perchet
que vingué de Nàpols amb els nous reis.

Virgili quedà postergat i separat dels seus

càrrecs i amb un ambient en la cort que li
era advers, ja que eren moltes les persone�
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ressentides pel seu gran enaltiment.
Trobant-se en aquestes condicions és

quan decidí cambiar d'ambient i traslladar
se a Barcelona, on es proposà crear un se

gon Col-legi de Cirurgia, seguint les matei
xes normes de rigor i de selecció que ha
vien regit en el de Cadis. Com tots recorda

ran, Barcelona aleshores mancava d'Uni
versitat i el títol de cirurgià procedia gene
ralment del Col-legi de cirurgians que

l'atorgava previ examen i l'aval d'un mes

tre amb establiment obert. Amb la instaura
ció de la Universitat de Cervera, aquesta
expedia també títols de cirurgià, els posseï
dors dels quals s' establien a Barcelona,
contravenint les ordenances anteriors, que

exigien la llicència del Col-legi. A més, tot

hom sabia que l'ensenyament de Cervera
era pu rament retòric, desfassat i mancat to

talment de suport pràctic, en canvi, els no

menats pel col-legi acreditaven uns anys
de pràctica, cosa que representava una

certa garantia. Aquesta era la situació a Ca

talunya l'any 1760, quan Virgili proposà la
creació del Reial Col-legi de Cirurgia de
Barcelona, amb la gran experiència i presti
gi que li conferia la creació i rendiment que
havien tingut el de Cadis, puix que era del
domini públic que els alumnes sortits d'allí
eren els millors cirurgians del país.

L'oposició fou general però, per damunt
de tot per part de la Universitat de Cervera
amb el suport del Protomedicat, que tenia

gran poder a la Cort. Afortunadament, el ci

rurgià de Cambra que, com hem dit abans,
havia substituït Virgili, comprengué tot se

guit les importants raons del projecte i el re

colzà amb tota la seva influència i poder.
De tal manera que en el mes de Setembre
del mateix any Virgili rebia un ofici del ma

teix Rei nomenant-lo Director del Col-legi
de Cirurgia de Barcelona. Perchet era nas

cut a Dijon i, com Virgili, educat a Montpe
ller.

Ja abans de signar els Estatuts i de què es

realitzessin els projectes sobre el local, Vir-

(1) Sept siècles de Chirurgie. Prof. Emile Forgue

(2) Discours prononcé a la célébration du VII centenaire de la Faculté de Médecine de Montpellier

gilí, sempre tant expeditiu, ja havia escollit
els seus col·laboradors entre les persones
més preparades i començava I' ensenya
ment. Li foren assignats els diners que ha
via calculat necessaris i començaren les
obres. Com emplaçament escollí un terre

ny situat en la immediata proximitat de
l'Hospital de la Sta. Creu, per tal que els
alumnes poguessin tenir fàcil accés al dit
Hospital i contacte directe amb els pa
cients. El projecte de l'edifici fou realitzat

per ell mateix i presentat a la Cort, on fou
aprovat i confiada la seva realització a I' ar

quitecte Ventura Rodriguez.
En el Reglament per a l'entrada al

Col-legi s'exigeix rigorós examen i títol de
batxillerat en filosofia. És demana eillatí. Té

prioritat l'ensenyament de l'anatornlapuix
ja a Cadis, ·el 1722, ja s'obligava a la pràcti
ca de 20 disseccions i també hi figuraven la
botànica i la química.

En l'art. 12 diu que tots els alumnes que
hagin estat degudament examinats pel Di
rector i cinc mestres de la dita Escola i ha

gin cursat també llatí, lògica i filosofia en la
mateixa Escola o en una altra, disfrutaran,
igual que els metges, el distintiu de portar
espasa i altres prerrogatives dels universita
ris per a tot el regne.

Tot això representa la creació i la dignifi
cació de la cirurgia a Espanya com a cièn
eia independent. Els altres Col-legis que
després s'anaren instal·lant seguiren el ma

teix model. Aquesta gran obra de Virgili fou
continuada pels seus deixebles, sobretot
per Antoni Gimbernat, Llorens Roland, Ma

rià Ribas ... etc i es formaren cirurgians que
pogueren competir amb els de la resta

d'Europa i contribuí al gran progrés de la

cirurgia que no ha parat des d'aleshores fin
al dia d'avui.

Virgili realitza aquí el mateix que havia
realitzat Ambroise Paré a França: Recollir
la cirurgia del fang de l'empirisme i elevar
Ia a la categoria de ciència.
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(3) Antoni Cardoner "Història de la medicina a la Corona d'Aragó"

(4) Forgue (Ioc. cit)

(5) Garcia Goyanes Discurs de recepció de la Reial Aead. de Med. Barcelona

(6) .Biografia de Pedra Virgili, per Diego Ferrer (1963)
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ELS DICCIONARIS MÈDICS COM A EXPONENTS DE LA
MEDICINA DEL SEU TEMPS.
I: EL "THESAURUS" DE THOMAS BURNET (1672)
Dídac Parellada
(Bibliotecari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona)

PARAULES CLAU:
Diccionaris mèdics, Història de la medicina, i Terapèutica arcaica.

RESUM
Els Diccionaris mèdics antics tenen una gran importància pel coneixement de la
Història de la medicina. El de BURNET recull descripcions sumàries de les princi
pals malalties, i els consells terapèutics dels metges més acreditats -que esdeve

nen d'un gran interès per els estudiosos dels tractaments arcaics.

Tinc ben conegudes dues biblioteques
importants: la de la Reial Acadèmia de Bar

celona, i la de l'Acadèmia de Ciències Mè

diques de Catalunya i Balears. En ambdues
existeixen llibres molt interessants, espe
cialment en el terreny de la història de Ja
medicina.

Entre ells considero que tenen una im

portància "sui generis" els diccionaris. Per

això em proposo fer-ne un estudi, potser
superficial, en el qual s'hi puguin contem

plar les característiques de la medicina de
la seva època, que hi és reflectida amb to

tes les seves peculiaritats, quan no es re

dueix a una simple traducció de noms, car

en tots els diccionaris es troben, almenys,
dos punts fonamentals: l'explicació sobre
el significat del mot, i el consell terapèutic
en cada malaltia a anormalitat.

L'article d'avui serà dedicat a ('exposició
i comentari del diccionari de Thomas BUR

NET, la primera edició del qual va ser publi
cada a Londres, en llatí, l'any 1672, amb el
títol de "Thesaurus medicinae practicae et

praestantissimorum medicorum observa

tionibus ... ", en el qual es beslluma l'estat
de Ja medicina en el darrer terç del segle
XVII.

UN LLEGAT DEL DOCTOR SALVÀ I

CAMPILLO
A la biblioteca de la Reial Acadèmia de

Medicina de Barcelona tenim, d'una ban

da, la traducció francesa, editada a Lyon,
l'any 1691, amb el nom de "Le Trésor de la

pratique de médicine, ou Le dictionnaire
médical. Contenant l'histoire de toutes les
maladies et leurs remèdes choisis dans les
Observations, Consultes, Conseils et Or
donnances des plus habiles Medecins: le

tout recueilli par Mr. Thomas BURNET Ecos

sais, Médecin ordinaire du Roi de la Grand

Bretagne, enrichis des remarques de Mr.

Daniel PUERARIUS D. M. & Professeur de

Philosophie en l'Académie de Genève ... ",
en tres volums.

També tenim, d'altra banda, l'edició llati
na impresa a Venècia, l'any 1694, amb el

mateix títol però també amb l'edició de
PUERARIUS.

En aquesta sèrie prevista d'articles sobre
diccionaris mèdics, comencem pel de BUR

NET, malgrat que és més antic el de Bartolo
meo CASTELLI, titulat "Lexicon medicum
graeco-latinurn", editat a Venècia l'any
1597. Però aquells de què disposem i co

neixem són els editats a Pàdua, l'any 1746,
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i I 'any 1755, i, per tant, posteriors a les nos

tres edicions de BURNET, que representen
la visió pràctica de la medicina del segle
xvrr.

Els dos llibres eren propietat del doctor
Francesc SALVÀ i CAMPILLO, llorejat per la
Societat de Medicina de Paris, i capdavan
ter en molts aspectes mèdics i científics
d'altres camps, que deixà la seva bibliote
ca a la Reial Acadèmia, amb què facilità
molts estudis als interessats -entre ells, el
nostre-. Per això vull retre homenatge a

l'insigne escriptor mèdic i benefactor de la
nostra corporació, per la seva generositat,
recíprocament compensada per Ja cura re

verent i agraïda que ens fa conservar els
seus llibres i papers amb autèntic orgull i
satisfacció.

QUI ERA THOMAS BURNET?
No ho sé pas gaire. En els set volums de

la "Història Universal de la Medicina", diri

gida pel nostre admirat professor Pedra
LAIN ENTRALGO, no hi trobem absolutament
res sobre la seva persona ni la seva obra.
L'única cosa que he pogut llegir sobre

aquest metge escocès, és ef que es mani
festa en fa nota biogràfica escrita per el
doctor BEAUGRAND en el "Dictionnaire En

cyclopédique des Sciences Médicales",
l'any 1870, en la qual es notifica tan sols

que era membre del Col-legi de metges
d'Edimburg, i que a més del seu diccionari,
escriví un "Epitome" sobre les obres del

gran Hipócrates; però es desconeixen les
dates de l' època del seu naixement i de la
seva mort.

Per tant, el coneixement de l'home resta

en la foscor, i tan sols podem deduir de la
seva obra que era un erudit que dominava
la producció escrita dels grans metges de la
història, producció que és el fonament i la
substància essencial del seu diccionari.

ELS PROPÒSITS QUE MOTIVAREN
LA REDACCiÓ DEL DICCIONARI

El mateix BURNET explica en el Prefaci de
l'obra que ens ocupa, que el seu projecte i
la seva intenció consisteix sobretot en ser

vir la salut de la gent, considerant que la sa

lut és el més preciós dels dons naturals que
l'home ha rebut del Cel, car res no esdevé

tan insuportable com una vida esmorteïda
i subjecta a mil dolors -mentre que, pel
contrari, amb la salut, totes les misèries de
la vida resulten tolerables i lleugeres.

Llavors es pregunta BURNET que si la Me
dicina procura aquest benestar, quins ho
nors no ha de merèixer? Per això pot ben
afirmar que seria una gran ingratitud el no

honorar un Art al qual, després de Déu, de
vem la conservació de la nostra vida. Hom

comprèn, doncs, que la Medicina, a la

qual PLUTARC considerava com la primera
Art liberal, hagi estat cultivada, des de sem

pre, per grans persones, i que moltes
d'elles ens hagin deixat doctíssims escrits,
de gran utilitat.

BURNET expressa la seva admirativa pas
sió per la lectura de les "Consultacions" i
"Observacions" escrites per metges il-lus

tres; per això, després de llegir tots els lli
bres d'aquesta mena, recoJlí en unes me

mòries tots aquells conceptes que hi troba
va i considerava dignes d' ésser donats a

conèixer als metges en exercici, com a co

neixements útils per la seva pràctica profes
sional, posant-los després en ordre alfabè
tic "per comoditat del lector". Heus ací
doncs, clarament explicat, l'origen del seu

llibre, que ell mateix considerava -i no pas
sense raó-, com u n autèntic I/tresor" (i
d'ací el nom del llibre), car hom hi pot tro

bar fàcilment una descripció succinta i

comprensible de les malalties que a BUR
NET li semblaren més importants, i l'exposi
ció dels principals remeis especialment in
dicats per a cada malaltia -aprovats per
una llarga experiència de metges universal
ment acreditats-. Aquests són, en resum,

els propòsits i els resultats def llibre, segons
el seu autor.

CARACTERíSTIQUES DEL LLIBRE

DE BURNET
El llibre és redactat amb una gran clare

dat -segons la seva intenció de fer-se en

tendre pel metge pràctic, que és qui ha de
defensar la salut i combatre amb èxit la ma

laltia ajudant així la humanitat malalta-.
També és un llibre concís, sense concessió
a cap mena de barroquisme. Descriu les
idees i els fets amb un criteri que procura
que sigui objectiu, i si no ho aconsegueix
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prou és per la gran subjectivitat que encara

tenia la medicina en el mateix segle disset.
Expressa, així, fes característiques mèdi
ques del seu temps, per la qual cosa asso

leix una indiscutible vàlua com exponent
fidel del moment històric que l'autor recull
i el llibre representat.

Això esdevé especialment palès quan es

refereix al tractament de les malalties, defu
gint el seu propi criteri personal, i presen
tant les diverses opinions d'altres metges
cèlebres, per tal que el metge que llegeix
eillibre pugui triar lliurement el mètode te

rapèutic que prefereixi, sentint-se avalat
per l'autoritat i crèdit del metge que patro
cina l'esmentat mètode. Cosa que al meu

entendre té, al costat dels seus indiscuti
bles avantatges, l'inconvenient de no oferir
al pràctic un camí avalat pel propi consell
de BUTLER, cosa que permetria sospitar una

possible inseguretat de BUTLER en ell ma

teix, esquivant la responsabilitat de pren
dre una posició decidida, i deixant que si

gui cada metge el que prengui la responsa
bilitat de triar el mètode que li plagui, d'en
tre els que BUTLER li ofereix.

Per cert que l'oferta és, generalment, àm
plia, car té una bibliografia completíssima,
que supera el centenar de noms, entre els
quals hi ha els d'AMATUS LUSITANUS, Am
broise PARÉ, Bartolomeo MONTAGNANA,
Daniel SENNERT, Felix PLATERUS, F. SILVIUS
de la BOE, Gabriele FALOPIO, Hieronimus
MERCURIALlS, Hieronimus CARDAN, Hieroni
mus Fabrizio d'AQUAPENDENTE, Giovanni
MONTANUS, Jean FERNEL, Johannes Van HEL
MONT, Lazaro RIVIERE, Luis MERCATUS, Ro-

(1) Mot arcaic, que significa tinya a favus.

(2) Mot arcaic, que significa abscés situat
entre el nas i l'ull.

(3) Alteració dels humors, discràsia.

(4) liÉS un ensopiment profund i perllongat,
insuperable, juntament a la pèrdua del
sentiment, del moviment i de la imagi
nació, però conservant la llibertat de

bert BOYLE, Thomas WILLIS, Victor TRINCA
VELLlUS, Zacutus LUSITANUS, etc. Aquest és
un dels mèrits deillibre, que li fa assolir un

caràcter enciclopèdic.

LA LLISTA DE LES MALALTIES,
EN EL DICCIONARI DE BURNET

És natural que la temàtica d'un llibre mè
dic siguin -les malalties. I de cara a facilitar
de maneig del llibre, ja he assenyalat que
aquestes malalties estan ordenades segons
un estricte ordre alfabètic.

Em sembla que escamotejaria l'essència
del nostre llibre, si no presentés ací els prin
cipals apartats del diccionari, seguint tam

bé l'ordre alfabètic. Per aquest motiu ad
junto la llista dels temes que aborda Tho
mas BURNET, tal com segueix:

Abdomen (malalties de I'); Avortament;
Achares (1); Abelles (picades de les); Aegi
lops (2); Afecció hipocondríaca; Alopècia;
Amaurosi; Amígdales; Aneurisma; Anus;
Aftes; Apoplexia; Apostema; Arsènic; Artè
ria tallada; Asma; Atròfia.

Berrugues; Bubó.
Caquèxia; Cacoquímia (3); Càlcul; Càn

cer; Cantàrides; Cardiàlgia; Càries dels os

sos; Carnositats al conducte de l'orina; Ca
rus (4); Catalèpsia a catoché (5); Cataracta;
Catarro; Cefalea; Carboncle; Calvície; Cai
guda; Cervell; Clorosi; Còlera; Cicatriu fa
cial; Cicuta; Celíaca, malaltia; Cor; Còlic;
Coma; Constipat; Contusió; Convulsió;
Crani; Cama.

Deglució depravada (6); Dents; Diabe
tis; Diarrea; Disenteria; Dispnea; Disúria;
Dits; Dolor.

respi rar; els alarbs I'anomenen subeth".

(5) "Catalèpsia i Catoché són noms sinò
nims, que signifiquen una certa afecció
que els llatins anomenaven Congela
ció. Catalèpsia significa quedar sorprès,
i Catoché quedar retingut, perque el
malalt resta en la mateixa actitud en la
qual ha restat sorprès per la malaltia".

(6) "El malalt no pot empassar-se res que
sigui líquid".
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Ectropió; Edema; Embalsamament (per
embalsamar el cos de la gent rica); Embria

guesa (7); Empiema; Escirre; Escorbut; Es

corpí; Epilèpsia; "Epinytis" (8); Epífora; Es

crot; Escursó; Esfacel; Espasme; Erisipela;
Esquinància (9); Espatlla (dolor d'); Esterili

tat; Esternut (10); Estómac; Estupor; Excres

cència; Excrecions; Exòmfal (11).

(7) "Per prevenir l'embriaguesa: sovint
hom em demanava com m'ho havia fet

per conservar-me fins una edat tan

avançada sense haver patit mai cap
mena d'incomoditat causada pel vi,
malgrat que durant molts anys he men

jat a la taula de prínceps, grans senyors
i magistrats, que m'obligaven a menjar
amb ells -que es donen bona vida-.
Heus ací la manera com em comporto
en els grans festins que sovint duren di
verses hores: m'estic una a dues hores
sense beure; i quan ja he menjat prou
per a omplir el meu estómac, llavors ja
puc beure tant com es vulgui sense que
la beguda m'incomodi gens" (Felix PLA

TERUS, obsv. liv. l, pg. 41).

(8) "Pústula petita amb inflamació i dolor".

(9) Paraula arcaica que significa "angina
mortal, per impossibilitat de respirar i
de deglutir".

(10) Em permeto adjuntar l'explicació que
BURNET dóna de l'esternut, perquè no

tan sols la trobo pintoresca, sinó que
em sembla que és també expressiva
de la concepció fisiopatològica del se

gle XVII, quan ens diu que "és l'expul
sió violenta, involuntària pel nas, dels

esperits ventosos, dels vapors aspres
que fereixen el cervell; les causes in
ternes són els humors, els vapors que
es descarreguen pel nas; mentre que
les externes són els raigs de sol, les.
olors de les cebes, de l'all, de la mos

tassa, els medicaments ptàrmics que
hom introdueix dins del nas".

(11) Nom arcaic de l'hèrnia umbilical.

(12) En parlar de les ferides, en el Diccio
nari podem llegir que el doctor J.

Fam canina; Favus; Feblesa sexual; Feri
des (12); "Feu sauvage" (13); Febres (14);
"Fic chancreux" (15); Filtres (16); Fisures;
Fístules; Flegmó; "Fleurs blanches" (17);
Fetus mort; Fetge (malalties del); Frenesia

(18); Fungus; Furor uterí (19).

HEURNIUS té escrit el "cas d'una senyo
reta que havia ting.ut una ferida a l'arti
culació escàpula-humeral, que co

mençà a tenir un deliri lleuger, i crida
va que tanquessin bé les finestres i la

porta per dificultar que hi entrés la
Mort. .. , i morí.
També conta un altre cas que caigué i

.

es féu una ferida: contusa a l' espatlla,
caigué en deliri, no volia menjar per
por d'empassar-se la cullera i el seu

plat, i morí semblantment.
I a més de diversos liniments, conta

que, segons Felix PLATER, el suc d'orti

gues barrejada amb orina d'infant, fa

que les ferides guareixin en poc
temps. Quant als liniments esmentats,
són fets a base de terebentina, i grei
xos de porc, de moltó, de gallina, i
moll de l'os de vaca, mantega i cera.

(13) "Ce sont des pustules, ou des vésicu
les semblables à celles que le feu ou

l'eau bouillante produisent, qui s'ele
vent sur la peau, qui vient aux enfants

quelquefois sur tout /e corps".

(14) BURNET n'estudia un gran nombre de
varietats, dedicant-hi un centenar de
pàgines.

(15) Nom arcaic equivalent a tumor.

(16) Es parla de diversos casos de perso
nes a les quals s'havia dallat drogues
a substàncies per a provocar amor, o

amb d'altres intencions, i comenta

que Henri de HEÉRS afirma que "he
vist per experiència que la pedra treta

dels ronyons de l'home, reduïda a

pols, per beure amb suc de créixens,
resulta molt saludable contra els filtres
i els encantaments amorosos".
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Gangli; Gangrena; Genives; Genoll in

flat; Gep; Glaucoma; Gonorrea; Gorja;
Gos rabiós (mossegada de); Gota.

Hemoptisi; Hemorràgies diverses (espe
cialment epistaxi); Hemorroide; Hèrnia;
Hèrnia umbilical; Hidropesia; Hipocondri;

(17) Terme arcaic; l/ sant la descharge irre

gulière d'une humeur excrementeuse,
d'une nature entièrement ètrangere
au sang, ramassée par le vice de tout

le corps ou de quelque partie ... ",

(18) "La frenesia és un deliri perpetu amb
febre contínua i amb insomni, ocasio
nada per una inflamació de les mem

branes def cervell, per una sang bilio
sa extravasada que, mancada de
transpiració es corromp; és una malal
tia molt aguda, i ordinàriament s'em

porta el malalt en set dies".
El tractament consisteix en diverses
mesures: xarop de cascafl; "oxyrrho
dinum"; làudan; colocar galls o galli
nes obertes per la meitat, calentes i

sagnants, damunt el cap; provocar in
tenses epistaxis; ventoses escarifica
des darrera el cap, a al vèrtex ...

(19) "Aquesta malaltia és una mena de ma

nia que procedeix d'un desig extraor

dinari i arravatat d'abraçar els homes,
que traboca la raó, fins a tal punt que
les malaltes pronuncien paraules des
honestes i impròpies, sense enrogir
se; i desitgen apassionadament els ho

mes, i fins i tot els inviten a gaudir
d'elles".
En tals casos es podrà prescriure els
remeis aconsellats per guarir la mania;
els somnífers; els clísters refrescants;
sal de Saturn; injeccions a la matriu
d'herbes escaients; liniments a base
de solanàcies, de jusquiam o herba

queixalera; dosis lleugeres de càmfo

ra; i en vistes a la seva causa aconsella
RIVERIUS casar aquestes noies amb

Hipocondria (20); Histèria.
Icterícia; Ilíaca (passió ilíaca, o Misere

re); Impotència; Iscúria.
Llet; Llengua; Làudan (21); Lepra; Letar

gia; Lienteria; Loqui.

marits joves i vigorosos.

(20) "Els Bàrbars l'anomenaven Mirachiale
i Diocus. afecció ventosa. Els seus

símptomes són infinitat: vents, indiges
tions, rots àcids, abundància de saliva,
moviment dels budells, vòmits pituïto
sos, cardiàlgies, calor als hipocondris,
calors a la cara, dolors vagues, palpita
cions de cor, vertígens, ennuvolament
davant dels ulls, insomnis, inquietuds,
imaginació pertorbada, por, tristesa,
etc.
Els tractaments són molt variables;
BURNET esmenta un autor que admi
nistrava un xarop amb una cinquante
na de components; allò sí que era una

terapèutica pofifarmacèutica!

(21) BURNET esmenta un autor que asseve

ra: "He vist el furor d'un maníac apla
cat i guarit, amb làudan (de quatre a

deu grans); convé barrejar el làudan
amb un purgant, proporcionant equili
bradament les dosis".

(22) Mot arcaic que significa depilació de
les parpelles.

(23) Es recorda que AVICENNA aconsellava

que per engreixar-se convenia fuete

jar moderadament el cos, després de
la digestió, amb joncs o amb cor

retgetes suaus i dolces. I que FORESTUS
recomana beu re bon vi, alegrar-se i

divertir-se, evitar ers motius d'encole
ritzar-se, disgustar-se, entristir-se, etc.,
evitar les dones, dormir abundant
ment, i menjar aliments dolços i un

tuosos.
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Mà; Madarosi (22); Magres (per engrei
xar les persones magres (23); Malalties;
Mamelles; Mania (24); Matriu; Melancolia

(25); Melic, l.lombrfgol: Melsa; Mercuri;
Minoves; Mossegada humana; Mussol;
Manca de memòria (26).

Natta; Nefrític, càlcul (27); Nictalopia.
Oïda; Oftalmia; Orella; Os; Ozena.

(24) A més de diverses matèries -com cas

call, elèbor negre, epitimum (que és la

tinya de la farigola)-, es recorda que
Bernat GORDON recomanava el caute

ri aplicat a la sutura coronària. I es co

menta que un maníac al qual es cas

trà, devingué melancòlic des d'aquell
moment. I VANHELMONT recomana la
inmersió dins de l'aigua, amb cura de
no ofegar el malalt. La transfusió de

sang de vaca a les venes del pacient,
havia guarit alguns casos. Així mateix
s'havia recomanat et jusquiam i l'anti
moni.

(25) Per guarir la melancolia, als segles XIV
i XV (VALESCUS de Taranta) s'havia re

comanat la pols de Hali, la "hiera de
Logadius" -que no sé quina cosa era-,
ellàudan, el senet, l'arrel de centaure,
etc., i FONSECA aconsellava les píndo
les de "diatartarum", a base de senet i
de sal de tartre. També cal dir que
RONDELET considerava molt interes
sant que els melancòlics beguessin vi
d'"ènula campana", la qual planta -

diu- té la propietat de disposar la per
sona envers l'alegria i la felicitat.
També la trepanació tenia els seus par
tidaris.

(26) Per a la pèrdua de memòria es reco

manava el romaní i l'orenga; el xarop
aromàtic de FAVENTINUS, l'electuari de
MESUË, l'aigua de VIDUS, les pólvores
de TRITEMIUS, fins i tot el vitriol rectifi
cat, i Marcellus FICINUS componia una

confecció de les tres matèries que els
tres Reis Mags oferiren a l'infant Jesús:

Panadís; Pannus; Paràlisi. Parafímosi; Pa
ròtida; Parpella; Pèrdua de la paraula (28);
Pell; Peripneumònia; Pesta, i els seus re

meis; Pita; Pleuresia (29); Pit (diverses ma

lalties del); Poi-lució nocturna; Pòlip nasal;
Pols; Pulmó; Priapisme; Pterigió; Part; Per
a purgar amb la sola olor dels remeis (30);
Placenta (retenció placentària).

or, encens i mirra (SENNERT).

(27) MONTANYANA recomanava una decoc
ció calenta de plantes rubiàcies, i FON�
SECA aconsellava xarop de malví i ai

gua de faves, i també terebentina.

(28) Refereix el cas de Guill. FABRICIUS Htt

DANUS, que es tractava d'una nena de
set anys que després de passar la-vero
la, perdé la paraula sense poder pro
nunciar cap so. Però la paraula li retor

nà molt temps després, cal pensar que
independentment de la múltiple medi
cació galènica que havia pres.
En el mateix capítol es conta un cas

de Hieronimus MERCURIALlS; es tracta

va del príncep Maximilià, fill de l'em

perador Frederic, el qual fou mut fins
als nou anys, edat en que començà a

parlar, i es donà el cas curiós que es

convertí en un home de gran eloqüèn
cia.

(29) Per a la pleuresia recomana compos
tos a base de camamilla, melilot, ro

ses, anet, regalèsia, etc. Així mateix es

recorda que MONTANUS recomanava

la barreja d'oli d'ametlles amargues i
de greix d'oca, per a untures del pit,
car, segons l'esmentat autor

II

aquest
remei relaxa, resol i disposa el pit a

moure's".
D'altra banda, ROLANDUS proposava
una sagnia de la vena hepàtica del
costat malalt, i també una poció a

base d' aigua de cards i d' electuari de
suc de roses.
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Raquitis; Rànula; Recte; Rèurnatisme

(32); Ruibarbe; Ronyons (dolor de ron

yons) (31).
Sagnia; Sang (hemorràgies); Sanglant;

Serpent (picada de); Sordesa; 5trangúria
(33).

(30) Es recull la història que conta Philip
SALMUTHUS d'un metge de Leipzig,
que quan volia purgarse no calia que
fes altra cosa que entrar a una farmà
cia quan hi preparaven purgants, i lla
vors ensumar-los; després, se'n torna
va a casa, i descarregava el ventre

com si s'hagués purgat de debò (sos
pito que devia tractar-se d'un reflex
condicionat).

(31) Per al dolor de ronyons recordava que
AVICENNA era un defensor de l'efecte
de la triaca. I recomanava uns cata

plasmes d'oli de nard, fulles de parie
tària i safrà. I FORESTUS aconsellava
una decocció de flors de camamilla.

(32) Per al reumatisme RIVIÈRE prescrivia
l'aiguardent alemany (jalapa), i con

serva de roses, i també sagnies, aigua
de cascall, i una purga amb calome
lans o pols artrític; però no oblidava

pas les aigües minerals escaients (asse
nyalava les de Die i d'Orgeol, al Delfi
nat).

(33) La "stranguria", o excreció d'orina

gota a gota, era molt miflorada, en

opinió de FORESTUS, amb una decoc
ció de malves i xarop violat. El mateix
recomanava també una unció d'oli de
mirra i de màstic. I també era aconse

llada una poció a base de camamilla,
farigola i senet.

(34) Per a la tos hi havia qui obtenia bons
resultats buidant una poma i omplint
la de mel rosada, cu ita sota la brasa.
FORESTUS emprava el rovell d'ou ba

rrejat amb sucre candi. Així mateix es

parla de sucs de regalèsia, d'opi, de
safrà, xarop de cascall, mirra, decoc-

Taràntula; Tenesme; Testicles; Tinya; Tos

(34); Tremolor; Tumoració.
Ull; Urinària (retenció urinària); Ulceres.
Ventre; Ventricles; Verola i xarampió; Ve

rins i sortilegis (35); Verga; Vertigen (36);
Vespa (picada de) (37); Vòmits.

ció de raves i d' ametlles dolces, de
suc agre de llimona, de suc de regalè
sia, d'oximel; d'aigua de verònica,
d'hisop i d'anís; del "diaireos de Salo
mó"; de la terebentina, del fonoll, de
canyella, de safrà; i de l''' esperit de
banya de cérvol" ,-que serveix per
moltes altres coses (frenesí, p. ex.).

(35) S'exposa que Van HELMONT opinava
que el famós "Antídot d'Orvietan",
pres en els primers moments, quan el
verí està en tota la seva violència, fins
i tot si excita convulsions, apavaiga en

uns instants tots els trastorns, i hom es

troba com si mai no hagués estat into
xicat.

(36) Reinerus SOLENANDER asseverava que
per al vertigen anava molt bé I' elec
tuari conegut com a "Triaca d'Hipò
crates". I MERCURIALIS emprava una

barreja de xicoira, sarsaparrella, i d'al
tres vegetals. També l'ori de boix era

lloat, considerant que tenia bons efec

tes, així com el xarop d'escorça de lli
mona, el romaní, les nous moscades,
etc. Així mateix PUERARIUS comentava

els bons efectes que en alguns casos

presenten les píndoles de "hierapicra
de Galè", i la sagnia feta al peu.

(37) Sobre les picades de les vespes, em

sembla curiós traslladar ací la referèn
cia feta a Jul. Caesar BARICELLUS, que
diu que en er seu "hortulus genialis"
conta que "un dels meus amics amb
el qual jo estava, va ésser sobtada
ment picat al llavi superior per una

vespa, i s'inflà molt i sentí un gran do
lor. I el més ràpidament possible li
vaig aplicar mosques esclafades da
munt de la part inflada, cosa que dissi
pà a l'ensems el dolor i el tumor".
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Cada llibre antic desvetlla nombrosos suggeri
ments. Els de Thomas BURNET de la Biblioteca
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo
na ens donen notícia de la seva pertinença al
famós doctor Francesc SALVÀ i CAMPILLO, que
deixà els seus llibres a la nostra Biblioteca, i es

féu mereixedor de l'homenatge constant que li

dediquem, que ben guanyat s'ho té.
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CONCEPTE SOBRE EL "TRESOR" DE
THOMAS BURNET

En l'examen que he fet del diccionari
mèdic de BURNET, he defugit, fins ara, do
nar cap opinió; he preferit mostrar els te

mes més importants que toca (tan sols n'he
negligit un curt percentatge, per semblar
me intrascendent, o per ignorar el seu sig
nificat arcaic); i la llista dels temes, tal com

hem adjuntat, probablement ofereix ja una

perspectiva vàlida del seu contingut. Però
la llista l'he complementada amb una tria
de notes que ens permet aprofundir en

'l'anàlisi d'alguns dels temes que m'han cri
dat més l'atenció, o potser per afinitat amb
ra meva especialitat psiquiàtrica, a amb ra
sintonia d'un interès històric de la medici
na.

Llavors ens adonem que aquesta obra
de BURNET té sobretot la intenció d'ajudar
els metges (del seu temps, naturalment), en

presentar-los algunes de les possibilitats te

rapèutiques de les quals podien disposar
davant de cada malalt. Perquè aquest /libre
és de vocació predominantment terapèuti
ca. Els símptomes són, al meu entendre,
més aviat escassament exposats. L'etiologia
també hi és molt parcament estudiada.

I les disquisicions teòriques, tan exagera
dament sobrevalorades a l'època dels siste
mes, es pot ben dir que són radicalment
absents en el"Tresor" de BURNET. Ell era un

pragmàtic. I era, també, per decisió pròpia,
imparcial, glacialment desinteressat en

l'ofrena de propostes terapèutiques en

cada cas: es limitava a recollir les descrip
cions i consells existents en les obres dels
metges més rellevants i acreditats, i deixava
tota la llibertat al lector (al metge) per a

prescriure el que li semblés millor. Sobre
això, tres segles després podem opinar el
què ens sembli; però llavors la seva impar
cialitat esdevenia equanimitat -o, potser,
no complicar la seva conciència en acon

sellar indicacions en les quals no tenia gai
re confiança, o qui sap si per tractar-se
d'una persona fonamentalment insegura
d' ella rnateixa-. El que sí em sembla evi
dent és que redactà el I/Tresor" per a pro
porcionar confiança i seguretat a molts dels
metges del seu temps; i això diu ja molt a

favor del doctor BURNET, a qui considero
com un savi metge i un home honorable al
servei de la humanitat i de la salut general
-i al servei dels seus companvs-.

Allò que el doctor BURNET no podia pen
sar mai, era que tres segles després, la seva
obra tingués també una vàlua important
per a la Història de la Medicina, com a ex

ponent substanciós de la Medicina del se

gle XVII, i que deixa entreveure, a més,
que sempre el metge, amb les seves limita
cions, lesseves inquietuds, i probablement
també les seves inseguretats, ha lluitat com
ha sabut i pogut, per defensar la vida i Ia sa

lut del seu proïsme. Cosa que em sembla
el seu màxim mèrit, i del qual tots els met

ges ens en podem sentir una mica hereus i
un molt orgullosos.
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x. Farrerons-Co
Ex-jefe del Departamento de Alergia de la Cátedra de Patología General

LES DUES MEDICINES

Hi ha dues classes de medicina i això ho
sabem tots. Una d'aquestes és la "Màgica"
que en aquesta dissertació anomenarem

"Barroca" . L'altra és la científica experi
mental i que descriurem com a "Clàssica".

Aquesta nominació en Barroca i Clàssica
la fem en virtut de la teoria exposada per

E. d'Ors, en la seva Història de la Cultura,
on exposa el que són els EONS Barroc i el
Clàssic.

Més endavant expliquem en què consis

teix aquesta Història de la Cultura en

EONS.

Aplicada a la Història de la Medicina, en

I' EO Barroc se n'inclouen tant els comen

çaments màgics i sacerdotals, com els ac

tuals en plena era científica, i que també
n'hi ha de màgics, creients i supersticiosos.

En I' EÓ Clàssic englobem teories i fets
científico-mèdics molt allunyats en el

temps com poden ser els conats científico

experimentals d'Hipòcrates, de Galè i d'al
tres de l'Antiguitat, respecte als actuals i els
del segle XV amb Vesali i Paré, i amb Sy
denham, Harvey i d'altres en el XVII, i Vir

chow, Pasteur, Bernard i molts més en el
XIX i el XX.

Des d'aquesta mateixa tribuna l'any pas
sat el nostre President va donar una confe

rència, en què descrivia la Història de la Ci

rurgia, j també distingia dues maneres de
fer medicina quirúrgica: l'una, racionalista,
basada en l'observació i I' experiència (me
dicina d'EÓ Clàssic), i l'altra basada en hi

pòtesis o conceptes filosòfics centrats en la

persona humana del malalt. Això que és
més art que no pas ciència, medicina espi
ritual. Se l'anomena dogmàtica. Dins l'EÓ
Barroc, segons el nostre pu nt de vista.

L'EÓ BARROC DE LA MEDICINA

Els començaments de la medicina es tro

ben en aquest EÓ. Tant la que practicava

l'home de les cavernes com la que després
practicà amb les primeres espurnes de la
civilització i que tingué lloc al Baix Egipte
o a les terres d'Assiría i Babilònia.

La medicina l'exercien les divinitats i els
seus sacerdots. Jmhotep era el déu que re

feia la salut. La seva mateixa indolència po-
,

dia portar a fer emmalaltir les persones que
havia desatès. El dimoni Pazuzu podia fer
emmalaltir. En la medicina assíria-babilòni

ca aquesta s' exercia en els temples. També
a Mesopotàmia s'estudiaven les malalties i

el seu pronòstic a través del fetge d' u na

ovella que el malalt portava al temple.
Ja en aquesta medicina antiga es poden
veure, i així es llegeixen al papir d'Ebers, al

guns conats de medicina científica de ca

racterístiques pertanyents a l'EÓ Clàssic.
A continuació, durant l'època de la de

cadència, en I'època dels Faraons, comen

ça l'esplendor de Ja civilització greca-ro
mana, amb la seva medicina encara sacer

dotal i predicada en els temples d'Escolapi
que era el déu de les guaricions. Sense sa

ber-ho es predicava molta terapéutica per

suggestió.
En aquells temps es troba ra gran figura

d' Hipòcrates, del qual direm alguna cosa

en el capftol dedicat a I' E6 Clàssic, perquè
va ser més Clàssic que Barroc. Barroques
són, però, les explicacions que dóna sobre

les maneres d'emmalaltir per trastorns en

la proporció dels quatre humors. Barrocs

són els seus conceptes que fan que confon

gui els símptomes per Ja maJaltia, Ja qual
està mancada d' entitat pròpia.

No practicava el diagnòstic, i sí que do
nava molta importància al pronòstic i a la

terapèutica, encara que també en donava
molta a l' ús de plantes i herbes d' acció mè
dica dubtosa com la mandràgora i d'altres.

Situat en aquest EÓ es troba també Oios

corides, metge grec que malgrat haver es-
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tat el primer dels metges que reuní en el
seu llibre tots els medicaments, fou de mar

cada tendència Barroca.
\

Tot i que Calè també s'estudiarà en el ca

pítol dedicat a l'EÓ Clàssic, cal citar-lo
aquí, ja que va assegurar coses com la de
la necessitat del pus en una ferida perquè
aquesta cicatritzi bé. En l'EÓ Clàssic parla
rem un altre cop de Calè, que adquireix
importància per la vivisecció que va practi
car a porcs, bous i mones.

Anys més tard, en l'EÓ Barroc, els des
cendents de Calè abandonen completa
ment l'experimentació i de nou adquireix
una gran força la medicina creient i monàs
tica. L'imperi romà va anar expandint-se
però perdent força, i amb el temps renas

qué la medicina màgica i també la creient,
aquesta vegada, als monestirs fundats per
benedictins. Així, era habitual que qui s'ha
via ennuegat amb un os, recités una oració
per expulsar-lo.

Després vénen temps de gran influència
del poble àrab, que van ser seguidors d'Hi
pòcrates i Galè i van donar molta importàn
cia a l'astrologia i a l'alquímia.

Molts dels metges àrabs no foren sinó
uns xarlatans. Hi va haver excepcions, que

.

estudiarem en els Clàssics com Maimòni
des, Racès, Averrois, Avicenna i d' altres.

De totes les influències àrabs quedaran
en la medicina moltes supersticions, brui
xeries i altres superxeries.

Un dels molts seguidors de Galè fou Ra
cis o Racès que va néixer el 860 a Razi

(d'aquí el seu nom). Va estudiar música i fi
losofia i més tard medicina. Se li va encar

regar que busqués a Bagdad un lloc adient
per construir un hospital. Segons sembla
en aquells temps ja se n'havien adonat, de
la importància dels aires més o menys
purs, de diferents regions. Va escriure un

tractat de medicina que es va fer famós fins
ben entrat el segle disset. Fou el primer que
va descriure detalladament la verola.

A Pèrsia l'any 980 va néixer Avicenna.
De nen ja era molt intel·ligent i aplicat i en

aquesta edat ja se sabia l'Alcorà de memò
ria. Va viure econòmicament d'una manera

benestant amb un gran gust per la vida. Va
publicar molt i la seva obra més important,
el Cànon de Medicinal influí la medicina

de tot el món per molts cents d'anys. Dis

tingeix les tres classes d' esperits i les potèn
cies vitals.

Però sense cap mena de dubte er proto
tip dels barrocs fou Parace/s. El pràctic soli
tari dels Pirineus citat per Bordeu, li deia el
més boig dels metges i el més metge dels
bojos. Des de les mateixes tavernes que
freqüentava molt, es burlava de la credibili
tat dels prínceps i d'alguns homes iI·lustres
der seu temps i llançava al foc els escrits
mèdics les glòries dels quals volia ofuscar.
Malgrat això exigeix l'equitat, que no es

desconeguin els serveis efectius que ha fet
a la ciència i la utilitat dels remeis que ell
fou el primer que va posar en ús o que al
menys va fer servir amb més ventura i habi
litat Que els seus predecessors.

En aquells temps, segle XVI, la cirurgia es

practicava manualment pels barbers. El ci

rurgià assegut dalt d'una cadira anava dient
al barber per on havia de tallar i fer.

Es considera un fet de gran valor Barroc
que l'ungüent amb què curaven les ferides
s'havia de posar en ra fulla de J'arma i no

en la ferida.
Però el Reinaxement segueix, i amb er

predomini de la raó sobre l'especulació,
l'experimentació sobre la improvisació i el
seny i la sensatesa sobre el dogma.

Aquí l'EÓ Barroc s'amaga per a reaparèi
xer més tard en els nostres dies.

Però abans hi ha força embruixador i en

cara en el segle XVII es pot llegir la història
de les guaricions que feien els reis per la
imposició de les mans. Més tard aquesta
imposició la van fer persones sense reiale
sa i continua avui dia.

Es parla de "pols de la simpatia", de su

persticions, de quiromància i astrología,
reapareix l'ús d'amulets.

La pràctica mèdica era marcadament Ba
rroca. En aquest mateix segle XVII, però, hi
ha molts metges amb una gran càrrega de
Clàssic i que estudiarem en la seva part.

L'EÓ BARROC EN LA MEDICINA
MODERNA I CONTEMPORÀNIA

En el segle XVIII neix l'Homeopatia fun
dada per Hahnemann. Va exercir com a

metge en diferents poblacions d'Alemanya
i Àustria. Admetia l'existència d'una "força
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vital" que considerava la més important del

cos humà i molt superior a totes les altres
forces orgàniques inanimades que eren in

feriors. Es va dedicar a estudiar i de vega
des en la seva persona els efectes patògens
d'alguns medicaments. Així, diu l'autor: la

quinina és un antifebrífug però que emprat
a dosis altes produeix febre, en canvi utilit
zant-lo en una persona amb febre i a dosis
molt petites és capaç de treure-la.

Amb altres medicaments deia que va

veure que per exemple el mercuri és capaç
de produir sífilis, el sofre erupcions cutà

nies, el coure epilèpsia, l'assafètida i el jus-
quiam, neurosi, etc.

.

Tot això ho va publicar en un llibre titulat

"Organon de l'art de guarir" (1810), i aques
tes idees foren rebutjades per diversos

col-legues (només les van acceptar alguns).
L'autor diu que la seva teoria és oposada

a la hipocràtica del contraria contrarius cu

rantur i veient el que passava emprant les
medecines que produeixen la malaltia, a

dosis infinitesimament petites, va establir al
seu lloc, el símila simílibus curantur.

En no poder persistir en un mateix orga
nisme dues malalties semblants, la medica

ció artificial destrueix la malaltia espontà
nia. Desprès farà que cessi la malaltia artifi
cial en deixar de donar el medicament en

qüestió, amb la qual cosa es restablia la sa

lut.
Primer l'autor va aplicar només aquest ti

pus de tractaments a les malalties cròni

ques" més endavant ho va fer també amb
les agudes i anys més tard amb les que ano

menava "tòniques".
El més important d'aquests tipus de trac

taments consistia a adrninistrar el medica
ment a dosis infinitesimals, és a dir molt di

luïdes en aigua. Les dilucions eren de mi

lionèsimes, bilionèsimes i encara cinc bilio
nèsimes.

Un astrònom jesuïta, Maximilià Hell, és

qui va notificar a Mésmer la guarició d'al

guns malalts amb l'imant, quan s'aplicava
sobre la part afectada.

Mésmer, metge alemany del segle XVIII,
el va aplicar immediatament als seus ma

lalts i en vista dels resultats elaborà la seva

doctrina.
Va tenir molt d'èxit però es va haver

d'exiliar temporalment a París a causa d'un

plet que li va presentar un pacient per la su

posada guarició de Ja ceguesa. Va exercir

també amb èxit a París malgrat el renou

que es va aixecar contra la seva teoria del

"magnetisme animal". Es refugià a Spa. Va

retornar a París fins que vingué la Revolu

ció i es va dirigir a Meersburg (Alemanya)
on va morir als 81 anys.

A causa de la seva nombrosa clientela i

com que el contacte amb tanta gent era

molt difícil va inventar el bequet, una mena

d'artefacte del qual sortien diversos con

ductors i que cada malalt aplicava sobre la
seva part dolguda.

Que el fluid magnètic havia passat ho
notava el malalt per Ja millora de les seves

molèsties, millora que de vegades s'acom

panyava d'alguna convulsió del cos, de v�

gades de crits, altres de plors, rialles, etc.

Després el magnetisme va decaure i va

sorgir l'hipnotisme aplicat pels germans

Puységur, i que juntament amb la suggestió
formen u na de les bases de I' actual psicote
ràpia i medicina.

Barroques són també la generalitat de
les teories de Freud. Va néixer a Freiberg,
Àustria, i va morir a Londres, on va passar
els darrers anys de la seva vida, fugint de la

persecució nazi (les seves obres foren cre

mades a Viena).
Allà, a Viena, va estudiar, però allò en

què s'interessava era en la investigació. Va
tenir el gran suport del seu professor de fi

siologia, Brücke, i s'interessà en la histolo

gia de les cèl-lules nervioses de diversos
animals (peixos, crancs, etc.).

Un cop metge va estar en diferents hos

pitals i quan va treballar amb Maynert, re

gent de la Clínica Psiquiàtrica, fou ell qui el
va fer afeccionar a la medicina i va decidir
dedicar-se a la neurologia, però durant la
seva estada a la Salpetriere amb Charcot,
aquest va influir perquè abandonés ra neu

rologia per la psiquiatria.
S'interessà en si existia la histèria entre

els homes (com se sap el mot histèria ve

d'histeros, úter) i va comprovar que sí,
El tractament d'aleshores era tan sols l'ús

de la hipnosi. Breuer per aquells temps de

mostrà que es podien treure els símptomes
a una malalta si se li feia explicar verbal ..
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ment la fantasia afectiva que la turmentava.
Va inaugurar-se doncs un nou procediment
terapèutic al qual més tard anomenà catar
si. Freud va pensar que era convenient re

petir aquest tipus d'investigacions de
Breuer.

Després abandonà el mètode de l'hipno
tisme i el substituí per la relaxació j la con

centració tot practicant la catarsi. Amb
aquesta nova tècnica va guarir Elisabet van

R. i anomenà la tècnica "anàlisi psíquica".
Va descobrir la "repressió" i la substitució
per símptomes d' aquelles repressions.

Segons Freud els trastorns de memòria,
oblit, etc. no eren més que produïts per
l'existència de tres classes de neurones

que va convenir a anomenar psi, teta i

omega.
Per aquest autor, l'excitació de les neuro

nes deixa marques en algunes d'elles i això
és la causa de la neurosi. A aquestes neuro

nes les anomenà Psi 'V. Cada excitació
sempre d'origen intern (sempre del propi
organisme), produeix una marca diferent a

la cèl-Iula.
En canvi en les neurones teta 0 les exci

tacions són d'origen extern i no deixen
marca en la cèl·lula.

En una tercera classe de neurones,
l'omega cp, i que col-laca entre les altres
dues, és la "quantitat" d'estímul la que es

transforma en "qualitat". És a dir molta
quantitat d'estímul pot donar una qualitat
de resposta diferent si aquesta quantitat
d'estímul és poca.

Però la histologia no ha demostrat res de
tot l'exposat. El barroquisme de Freud arri
ba aquí al zenit amb aquesta teoria de les
neurones.

l'EÓ CLÀSSIC EN LA MEDICINA
Passem a estudiar l'EÓ Clàssic que és en

el que es troba actualment la medicina i
que anem a descriure atès que apareix
molt tímidament en temps dels Faraons
com es pot llegir als papirs d'aquells
temps.

AI papir d'Ebers es parla ja de vegades
d'una manera científica de la malaltia.

La medicina com hem dit abans era pre
dominantment sacerdotal i regida per
déus, dimonis j altres.

En aquest E6 Clàssic que ens ocupa ara,
s'ha de parlar d' Hipòcrates.

Per Hipòcrates no eren els dimonis ni la
desídia dels déus els causants de la malal
tia, sinó la pròpia naturalesa. Es va fer ja
l'arxiu clínic j si bé confon el símptoma
amb la malaltia va fer un gran progrés en la
medicina.

Les seves idees es refugiaren a Alexan
dria on es va fundar la primera escala de
Medicina.

Pocs anys després sorgeix Oioscòrides,
qui va publicar el seu primer llibre sobre
l'ús de medicaments, naturalment hi havia
també molt de Barroc en aquest llibre, com
allò de la mandràgora i altres herbes màgi
ques.

Però la gran figura d'aquesta medicina
fou Calè. Galè ja va practicar la vivisecció,
no la de l'home perquè la religió la prohi
bia, sí d'animals com els porcs, les mones
i d'altres.

Ja va observar la funció dels pulmons en

comprovar que aspiraven aire. També par
Ia en les seves obres, que foren moltes, en

cara que no totes d'ell, de les contraccions
del cor i observa que expel-leix sang.

Després les doctrines i teories de Calè
van tenir una gran difusió pels metges
àrabs que com sabem van envair quasi tota

Europa.
En la medicina àrab hi destaquen diver

sos metges i que ja alguns han estat men

cionats en l'EÓ Barroc (Racès, Avicenna,
etc.).

Per aquells temps sobresurt l'Escala de
Seiem, que fou la primera Facultat de Me
dicina. Salern, ciutat a la vora de Nàpols,
va tenir un gran paper en aquest EÓ de la
medicina. En el segle X era l'únic indret
d'Occident on es podia estudiar medicina.
No se sap res dels seus començaments ni
de qui la va fundar. Es va fer cèlebre durant
les croades, ja que es trobava anant cap a

Terra Santa. Possiblement fou el primer
centre mèdic on no exercien de professors
els frares.
Va estar a Salern i la va fer anar endavant
Constantí I'africà, que a més era metge, i
llavors els metges d'aquesta Escola es dedi
caven a escriure. Una de les seves obres
més importants fou "Del règim sanitari".
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Després ja a partir d'aquests professors de

Salern, es van anar obrint altres facultats de
Medicina en diferents ciutats.

Amb la decadència àrab sorgeix el Re

naixement que, si bé com hem dit anterior

ment presenta encara senyals Barrocs, és

de preponderància Clàssica.
Ambròs Paré, segle XVI, ha estat l'intro

ductor de la cirurgia moderna, per bé que

ha estat Hunter qui la converteix en cièn

eia, i juntament amb Lister qui generalitza i

descobreix l'antisèpsia i Lang l'anestèsia.
Ho deu en gran manera al fet que l'obra de
Vesali no fi passés desapercebuda.

Reintrodueix l'experimentació en medi
cina moderna. Així, va experimentar si la
ceba picada era eficaç a no en la cicatritza

ció de les ferides. També va provar que el
betzoar no era un antídot per als verins.

Ho va experimentar i va demostrar la seva

inutilitat en un condemnat a mort.

, Tot i el seu gran Classicisme Eónic fou
Barroc en administrar la triaga que es pre
parava amb carn d'escurçó i altres tres' in

gredients, cap dels quals causava el més

petit efecte medicinal.
Tanmateix, predominen en ell les aporta

cions mèdiques a l'EÓ Clàssic i en especiar
introduint l'experimentació.

U na de' les grans figu res de I' EÓ CJàssic
és Vesa/i. Se'n va anar a Pàdua (Itàlia) on la
dissecció estava permesa per estudiar amb
deteniment el cos humà. Allí es va conver

tir en una gran figura i en l'autor i pare de
l' anatomia moderna i va publicar La Fàbri

ca, llibre històric bellament il-lustrat per un

amic Calcar i la influència del qual ha per
durat fins a nosaltres. Després fou metge
militar sota les ordres de Carles V i després
de Felip II. Va abandonar Espanya per visi

tar Terra Santa i el vaixell en què anava va

sotsobrar i va morir encara ben jove.
El primer que va mesurar' els fenòmens

de la natura humana fou Sa n to rio, en in

ventar el termòmetre per a mesurar la tem

peratura del cos. Mesura el pols i el pes de
la transpiració.

Després ve la gran figura de Harvey, qui
amb els antecedents de Servet de negar la
circulació de la sang a través dels porus in

traventriculars va fer el descobriment de la
circulació pulmonar.

Si bé fins el1661 en què Malpigio desco
brí els capil·lars sanguinis no es podia ex

plicar del tot com es feia la circulació. Fou

aquest qui, mitjançant el microscopi que
Galileu havia inventat, descobrí els ca

pil-lars de la sang. Fou catedràtic de la Uni

versitat de Bolonya, i el1661 va comunicar

que als pulmons i intestins de la granota ha
via vist vasos sanguinis minúsculs, tan mi

núsculs que no es podien veure sense l'aju
da del microscopi i que unien les artèries i

les venes. També va fer la gran observació

que en animals vius la sang es movia dins
d' aquests vasos capil-lars. passant la sang
de les artèries a les venes.

Però fou un simple conserge d'ajunta
ment anomenat Leeuwenhoek de Delft

(Holanda), gran afeccionat a la microscò

pia i que es construïa els seus microscopis,
qui va demostrar ta presència de microbis
en la tosca dentària i que Bavors es desco
neixia el que eren i el que feien.

A partir de Lavoisier, el descobridor de

l'oxigen en l'aire, fou quan es va poder
contestar a la pregunta sobre I'arterialitza

ció de la sang pulmonar venosa.

En aquest mateix segle XVII es troba la

gran figura de Sydenham que descriu
d'una manera exacta i científica diverses

malaJties, entre elles la malària, la verola, la
disenteria i la gota de la qual ell mateix es

tava afectat. Va abandonar la catalogació
galènica de les malalties pels seus símpto
mes i les va convertir en entitats amb els
seus símptomes, mètodes per diagnosticar
Ies i el pronòstic.

El 1648 fou batxiller en medicina j ales
hores esclatà la guerra. Va abandonar la

pràctica mèdica per l'exèrcit i fou com a ci

rurjà que va treballar, fins que Cromwell

fou nomenat Lord Protector d'Anglaterra i

aleshores es va dedicar a exercir la medici

na a Westminster.

Tenia una ment molt pràctica i veia Para

cels com un gran místic. Organitzava la llui

ta contra la malaltia com si es tractés d'una
batalla militar. Cal estudiar les malalties a la

capçalera del malalt, fent ús de l'observa

ció i de l'experiència (EÓ Clàssic). Per Sy
denham els símptomes no eren la malaltia.
En els tractaments tan sols utilitzà medica
ments que l'experiència li havia demostrat
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la seva eficàcia: la quinina per a la malària,
sedants perquè el malalt reposés i preferia
no fer res deixant fer la naturalesa abans
que utilitzar medicaments repugnants a no

comprovats.
Morgagni ressalta en el XVIII. Fou professor
d'anatomia de la prestigiosa Universitat de
Pàdua on Vesali havia practicat les seves

disseccions. També allí va ensenyar Santo
ria i estudiar Harvey. Més endavant; Mor

gagni s'interessa en les estructures anor

mals de l'organisme, anormalitat causada
per la malaltia. Gràcies a aquests estudis
fou el fundador de l'anatomia patològica.
Només es va dedicar a escriure els canvis
apreciables a simple vista i sempre disse
cava malalts morts. No va utilitzar mai el
microscopi, cosa que va fer Virchow mig
segle més tard en estudiar la naturalesa i les
anomalies cel-lulars de les lesions.

En ple segle XVIII es troba Jenner. Fou el
fundador de la vaccinoteràpia contra la ve

rola. Estant de metge al poble de Glouces
tershire el 1798 va esclatar una epidèmia
de vaccina i una mossa de quadra va con

traure la malaltia. Jenner va treure de les se

ves pústules una gota de pus i la va posar
sobre una rascada al braç d'un nen de vuit
anys. Poc temps després se li va formaruna
pústula al braç, però sense que se li esten

gués pel cos. Se li va guarir la pústula i tan

sols li deixà una petita cicatriu. El mes se

güent després d'haver fet una petita escari
ficació al braç li va posar una gota de pus
d'home afectat de verola i així pogué ob
servar que el nen vacunat no patia la vero

la. Aleshores va confirmar allò que fins
aquell moment era antiga tradició que els
malalts que havien patit la verola del bes
tiar no adquirien la verola humana.

[untament amb Paré fou Hunterel funda
dor de la moderna cirurgia. Escocès d'ori
gen se' n va anar a Londres a ajudar el seu

germà que era cirurgià i s'hi va dedicar
amb un èxit notable. També feia moltes vi
viseccions i va fundar el museu de curiosi
tats anatòmiques que encara hi ha al Royal
College of Surgeons on es troben l'esquelet
humà més petit i el més gran del món.

Augenburger descobreix la percussió i
Laennec l'auscultació.

Amb aquest descobriment avancen molt

els coneixements sobre la tuberculosi.
Laennec, metge a París de l'Hospital Nec
ker, va inventar dones I' estetoscopi. A part
que això li evitava posar l'orella damunt la
immensa brutícia que hi havia en aquell
temps i també del greixum d'alguns que
impedien que es transmetessin els sorolls
que es volien auscultar. Un dia passejant
pel carrer va veure uns nens jugant amb
uns taulells i que s'aplicaven un extrem a

l'orella per sentir el soroll que es produïa a

l' altre costat. Això li va donar la idea de fer
el mateix per sentir els sorolls del cos

humà. I per això Laennec ho va fer amb
una revista cargolada i així va auscultar una

malalta molt grassa i va comprovar que es

podien sentir amb tota claredat els sorolls
del cor. Poc temps després va fer una mena

de "trompetes" de fusta i que més tard es

va anomenar "estetoscopi" i que avui una

mica més sofisticat utilitzem habitualment.
Tot això el portà a perfeccionar els seus co

neixements sobre la tuberculosi. Un segle
més tard Koch descobria el bacil que la
causava.

Altres personalitats són Virchow, Pasteur,
Roentgen, Claudi Bernard i molts més. Ci
tarem Virchow, qui a més d'un gran metge
fou antropòleg i un gran polític. Aquest
mestre omple la medicina del període posi
tivista del Renaixement (1800-1848).

La força del seu esperit es pot veure en

la seva cèlebre frase "vull arribar a un co

neixement omnímode de la natura des de
la divinitat fins a la pedra" (1842). Demos
tra que tota eèl·lula procedeix d'una altra
cèl-lula i no d'un primitiu i hipotètic "blas
tema".

Va popularitzar I'amnis cellula e cellula.
Com la planta o l'animal que procedeixen
d'una altra planta a d'un altre animal. Poc
després de proclamar solemnement la seva
famosa frase, assenyala que aquest principi
no és vàlid per al sistema nerviós. Fou Cajal
er màxim paladí i descobridor de la neuro
na qui va fer persistir la teoria de Virchow
que tota cel-lula prové d'una altra cèl-lula.

Roentgen. Descobridor dels Raigs X.
Claudi Bernard i Pasteur foren dos met

ges francesos de gran vàlua.
Claudi Bernard és un dels metges més re

presentatius de l'EÓ Clàssic, car tota la
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seva vida fou un practicant fidel de la medi
cina experimental. Entre els seus innom
brables treballs ressalten: el descobriment
de fa funció glicògena del fetge, la produc
ció de diabetis experimentalment i el pa
per dels nervis en el to vasomotor de la cir
culació sanguínia. A partir d'aquests treballs
adquireix una gran importància el sistema
nerviós simpàtic.

Pasteur. Fou juntament amb Koch el

pare de la bacteriologia i de la vaccinoterà

pia. Va néixer a Dole el 1822. De nen fou
traslladat a Arbois on va transcórrer tota la
.seva infància i va aprendre les seves prime-
res lletres. A Besançon estudià el batxille
rat. No es va fer metge sinó que es va doc
torar en ciéncies a París i després ensenyà
a la Facultat de Lilla i més tard a' París a

l'École Normale Supérieure. Allà instal-là el
seu primer laboratori preocupat per allò de
la generació espontània, cosa de què dub
tava molt. Va introduir la pasteurització. Es
va ocupar de les malalties dels cucs de

seda, i també de l'asèpsia i de l'esterilitza
ció aplicant tots aquests coneixements a la

cirurgia. Va estudiar el carboncle de les
ovelles i va descobrir que el produïen una

espècie de bastonets immòbils i transpa
rents que es podien reproduir en medis lí

quids apropiats (medis de cultiu).
Va trobar una vacuna contra el carbon

cle que va tenir un gran éxit.
Després passa a estudiar el difícil proble

ma de la ràbia i demostra que la produeix
una bactèria invisible (un virus), i va estu

diar la manera d' atenuar la seva acció tòxi
ca injectant-la en conills que morien de rà
bia i amb la seva medul-la espinal desseca
da a l'aire va veure que perdia virulència i

que es podia injectar traquil·lament al gos
fins que aconseguia immunitzar-lo.

Després va venir la gran prova que fou la

d'injectar-la a l'home. El primer dels vacu

nats fou u n nen que havia estat mossegat
per un gos rabiós. Aquest nen va salvar la
vida. Aquest fou un fet mèdic sensacional
en la història de la medicina. Pasteur va

morir molt malalt el 1894.
La important aportació de Pasteur en

descobrir que alguns organismes que es

trobaven en l'aire eren els responsables
que s'alteressin els mosts de vi va fer que

Lister estudiés l'obra de Pasteur i també la

pasteurització, cosa que naturalment no es

podia practicar amb les ferides. Aleshores
es va adonar que podia ser útil I' esterilitza
ció de l'ambient amb àcid carbòlic i posà
damunt la ferida una mena de tenda satura

da del dit àcid. Després també el 'va em

prar per polvoritzar la sala d'operacions, i
l'èxit fou rotund. Havia nascut l'era dels an

tisèptics, que foren molts emprats tant per
esterilitzar les mans del cirurgià, com els in

truments, benes, ete. Naixia doncs l'asèp
sia, base de la moderna cirurgia.

La seva gran tasca com a investigador la
inicia Koch amb el treball sobre el carbon
cle. Més tard va tenir un alt càrrec en el de

partament imperial de sanitat a Berlín. Allí
és on va descobrir el bacil de la tuberculo
si. Més tard fou professor d'higiene i bacte

riologia a fa Universitat de Berlín. Va viatjar
molt amb fins científics i en un d'aquests
viatges va descobrir el vibrió colèric, i fou
guanyador del premi Nobel el 1905. Va
morir l'any 1910 d'una afecció cardíaca.

Una altra de les grans figures d'aquest
EÓ Clàssic és Van Behring, que va fer el

gran descobriment de les toxines i de les
antitoxines. Les primeres es produeixen als
teixits infectats per bactèries i van a parar a

la sang i lesionen els nervis i altres teixits.
Va demostrar també que es podia pro

duir una immunitat enfront d'aquesta toxi
na quan l'organisme produïa antitoxines.

Fou la diftèria la primera malaltia en què
es va demostrar aquest fenomen.

A Saragossa, Santiago Ramón y Cajal va

estudiar medicina. Tota la família es va tras

lladar a aquella capital. Es presentà com a

metge militar i fou destinat a Cuba que
aleshores estava en guerra amb Espanya.
Allà es va posar malalt i va haver de tornar

quan ja es va trobar millor. Va guanyar la
càtedra d'anatomia de València i després
quan es van implantar les càtedres d'histo

logia va guanyar la de Barcelona on va

transcórrer una de les èpoques més fecun
des i brillants de la seva vida. El mateix Ca

jal la va anomenar el seu "Diumenge de
Rams". EI1888 utilitzant la tècnica de colo
ració de telxits anomenada de Golgi i mo

dificada per ell, va fer uns grans descobri
ments en l'estructura de la substància gris
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del cervell: comprovà que estava format
per diverses cel-lules independents les
unes de les altres i que Waldeyer anomenà
neurones.

Amb l'ajuda d'altres colorants va demos
trar que a l'interior de la neurona hi havia
unes fibril-les que anomenà neurofibril·les.
El 1906 va publicar el seu important llibre
"Textura del sistema nervios.o del hombre y
los vertebrados". Dos anys més tard li con

cediren el premi Nobel que va compartir
amb Golgi.

L'EÓ Barroc perdura en els nostres dies.

LA TEORIA DELS EONS
EÓ és un terme alexandrí que E. d'Ors

empra en la Història de la Cultura, Literatu
ra, Pintura, Arquitectura, Música i d'altres
formes del saber i que per aquest concepte
d'EÓ, fets molts allunyats cronològica
ment, es troben units per lligams subtils i in

visibles, que li confereixen unes caracterís
tiques especials de pertànyer a un EÓ o a

un altre. D'Ors distingeix dues classes
d'EONS, el Barroc i el Clàssic.

Encara que Barroc en la Història de la
Cultura és un període que va des dels anys
1600 al 1730 es troben fets culturals

d'aquest tipus en qualsevol temps de la

Història, tant en l'antiguitat com en l'època
moderna. Això mateix s'esdevé amb' l'EÓ
Clàssic en què si bé s' aplica aquest terme,
als fets culturals art i literatura de l'antiguitat
grega i romana, segons els conceptes de
d'Ors, hi ha molts fets culturals en els se

gles XVII, XVIII, XIX i l'actual en què for
men part d'aquest EÓ Clàssic.

El propi E. d'Ors afirma que la puresa
dels EONS deixa de ser la tònica normal i

que tant en l'un com en l'altre s'hi troben
restes a vestigis de l'un o de l'altre. El fet
que cités el descobriment de la circulació
de la sang com a fet Barroc (EÓ Barroc), és
el que ens ha donat la idea de fer una His
tòria de la Medicina en els dos EONS ci
tats.

En el mateix cas de Harvey, el descobri
dor de la circulació de la sang, es pot veure

la impuresa dels EONS, ja que si bé el des
cobriment de la circulació de la sang és un

fet completament Barroc pel seu dinamis
me, el mateix Harvey és una figura d'EÓ

Clàssic, car es tracta d'un home experi
mentador, i subjecte a les regles de joc de
la Ciència que aleshores es practicaven.

Per E. d'Ors en l'EÓ Barroc hi figuren
l'art de Xoriguera quant a l'arquitectura;
Mozart, a la música; el Greco, a la pintura
i Gòngora, a la literatura, a tall d'exemple.

Es troben per contra en l'EÓ Clàssic el
temple de Posidó, quant a l'arquitectura;
les fugues de Bach, a la música; els frecs de
Polgnotos, a la pintura, i la biografia de Plu
tarc oposada a la de Goethe, a la literatura,
també a tall d'exemple.

Els signes i dades de què ens servim per
fer la classificació en fets Clàssics o Ba
rrocs, sempre seguint a d'Ors, són els se

güents:

REACTIUS EMPRAtS EN
LA CATALOGACiÓ

Clàssic
1 r. l'absència de Dinamisme. Hi ha Estati
cisme. Tolera tanmateix el Dinamisme i el
té en un cert grau. Exemple: l'home de les
cavernes quan pinta.
En les Arts:
Música. Es torna poètica.
Poesia. Es torna gràfica.
Pintura. Es plastifica.
Arquitectura. Es fa arquitectònica.
Escultura. Es fa també arquitectònica. l' ar

bre es converteix en columna.
2n. El pensament és de tipus lògic, cons

tructiu, desapassionat i sense cor.

3r. Hi ha absència de subjectivitat. Predo
mini de l'objectivitat.
4t. Són colonitzades les tèrboles fonts del
subconscient.

Sè. Major arrencada del "pathoss" i reafir
mació del rio".

Barroc

1 r. Dinamisme. Tant del subjecte a persona
com d'allò que pensa, fa, juga o desco
breix. Exemple: l'home de les cavernes

juga i balla.
En les Arts:
Música. Tendeix al patetisme (la fuga).
Poesia. Es dinamitza i es fa musical.
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Pintura. Es musicalitza i dinamitza.

Arquitectura. Es fa escultòrica, tendeix al.
patetisme.
Escultura. Es fa pictòrica. La columna es fa
arbre.
2n. Pensaments sense lògica. Mancat de
construcció. Apassionat i amb cor.

3r. Major creença en la subjectivitat.
4t. Deixa aflorar les fonts del subscons
cient.

5è. Es debilita el lijo" per predominar el

"pathos" i que de vegades arriba a aniqui
lar-lo.
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El término viscocirugía fue introducido

por E.A. Balasz, en 1979, para indicar los

procedimientos quirúrgicos en "los que se

utilizan soluciones viscoelásticas (S.V.E.).
Con la ayuda de estas soluciones, se

pueden separar suavemente los tejidos,
suavizar la acción traumática de los instru
mentos y mantener los espacios anatómi-

cos intraoculares durante nuestra actua

ción quirúrgica. Su valiosa utilidad en la mi

crocirugía ocular deriva de todas estas pro

piedades.
Entre las SVE de que se dispone (hialuro

nato sódico, condroitín sulfato, colágeno,
hidroxipropil-metilcelulosa), el hialuronato
sódico, comporiente fisiológico del humor

ORIGINALS
- .

VISCOCIRUGIA. SU IMPORTANCIA EN
LA MICROCIRUGIA OCULAR
Prof. Joaquín Barraquer
Académico Numerario de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona

RESUMEN
Entre los refinamientos introducidos últimamente en la cirugía oftálmica figura en

un lugar destacado la viscocirugía, a sea, la microcirugía mediante el empleo de
substancias viscoelásticas.

Entre estas substancias viscoelásticas está el hialuronato sódico (Healon (R)),
un componente del humor acuoso y del humor vítreo. Con su ayuda se pueden
separar suavemente los tejidos oculares, amortiguar el traumatismo propio de los
instrumentos, facilitar la reconstrucción de determinadas estructuras anatómicas
y evitar el colapso de los espacios delimitados por ellas.

Aparte de su utilidad en la reparación quirúrgica de las heridas oculares, el hia
luronato sódico se ha mostrado muy útil en la queratoplastia y en la cirugía de la
catarata y del glaucoma. Se describen las técnicas quirúrgicas de tales operacio
nes y de una operación múltiples (queratoplastia penetrante, trabeculectomía, ex

tracción extracapsular de la catarata con reconstrucción del iris y vitrectomía), con

el empleo de substancias viscoelásticas.

SUMMARY
Among the latest advances in ophthalmic surgery, viscosurgery, that is to say mi

crosurgery with use of viscoelastic substances, plays an important role. Within the
se viscoelastics substances sodium hyaluronate (Heelotv'"), a natural component
of aqueous humor and vitreous, is of special importance. It helps to gently separa
te the ocular tissues, it provides a protective buffer against mechanical damage
from the instruments, it facilitates reconstruction of certain ocular structures and
avoids the collapsing of the spaces between them.

..

Apart from its use in surgical repair of ocular wounds, sodium hyaluronate is an

important adjunct in keratoplasty, as well as in cataract and glaucoma surgery. The
surgical techniques of these operations using viscoelastic substances are descri
bed, as well as a multiple combined procedure (penetrating keratoplasty, Trabecu

lectomy extracapsular cataract extraction with reconstruction of the iris diaphragm
and vitrectomy).
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acuoso y del humor vítreo, comercialmen
te denominado Healon'", es un preparado
de unas características muy útiles y que
ahora describiremos.

El Healon'l'' es pues, una preparación
viscoelástica de hialuronato sódico, no in
flamable y de elevado peso molecular
(4.000.000 daltons). El hialuronato sódico
es un polisacárido (glucosaminglicano)
que tiene una unidad repetidora de gluco
runato sódico y de N-acetilglucosamina.
En solución salina fisiológica forma una

SVE de pH fisiológico y de concentración
iónica normal cuya larga cadena molecular
se dispone formando espirales muy laxas.
Por su naturaleza viscoelástica el Healon(R)
constituye un substituto adecuado del hu
mor acuoso y del vítreo en la cirugía ocu

lar. Se puede hacer pasar por una cánula
fina (calibre 27) gracias a la facilidad de de
formación de sus moléculas.

La viscosidad del Healon'" (lû mg. de
hialuronato sódico altamente purificado di
suelto en 1 mI. de solución salina fisiológi
camente equilibrada) es hasta 500.000 ve

ces mayor que la viscosidad del humor
acuoso. El Healon'l'' es una solución salina
esteril, no pirógena y su contenido en pro
teinas no llega a 500 microgramos por milí
metro cúbico.

El Healon'" se presenta en jeringas de
cristal, de un solo uso, con 0,75 mI., Ó 0,4
mI. de hialuronato sódico (10 mg./ml.) di
suelto en una solución tampón de pH 7.0 a

7.5. Las jeringas se presentan esterilizadas
y empaquetadas asepticamente. Se conser

va a 4° e y se utiliza a temperatura ambien
te.

La viscosidad del Healon(R) (200.000
CST) proporciona una protección mecáni
ca al endotelio corneal y a otros tejidos ex

puestos a traumatismos durante las opera
ciones. Las deformaciones elásticas del
Healon'ê' también absorben la agresión
mecánica y, por tanto, efectúan una pro
tección de los tejidos por efecto amortigua
dor.

Durante las maniobras quirúrgicas, el
Healon(R) se mantiene dentro de la cámara
anterior (c.a.), a pesar de estar abierta, así
como en los espacios entre los tejidos, per
mitiendo de esta manera mantener la pro-

fundidad de la c.a.

Por su viscoelasticidad, el Heaton!" es,
al propio tiempo un instrumento muy útil
para manipular los tejidos delicados hasta
situarlos en la posición deseada.

Ayuda a identificar las estructuras ocula
res traumatizadas y facilita el reconoci
miento de la alteración de los tejidos y de
las posibilidades de reconstrucción.

Actúa como una espátula fluida viscoe
lástica para separar los tejidos. También los
lubrifica y facilita la hemostasia.

Unicamente una compresión accidental,
o bien una irrigación planeada para su eva

cuación, podrá expulsarlo de los espacios
que ocupa.

Gracias a todas estas propiedades, re

presenta un instrumento blando que, no

solamente protege las estructuras oculares
de un trauma excesivo sino que también
hace las operaciones más fáciles y seguras.

En la c.a. el Healon'" se disuelve en el
humor acuoso de donde es eliminado len
tamente a través del canal de Schlemm.
Utilizado de la forma que indicamos más
adelante, no hemos encontrado nunca las
subidas graves de la presión ocular que al
gunos autores han descrito.

EL HIALURONATO SODICO
(HEALON(R) EN LA CIRUGIA DEL
SEGMENTO ANTERIOR DEL OJO

El Healon'v es muy importante en la téc
nica de reparación quirúrgica de las heri
das oculares pero me limitaré aquí a hablar
de su uso en la queratoplastia, la cirugía de
la catarata y en la cirugía del glaucoma.

El hialuronato sódico en la queratoplastia

Técnica Estandard

Ojo dador
Para la obtención del injerto según la

técnica habitual, utilizamos un trépano
'con motor eléctrico (de Barraquer-Mateus,
fabricado por la firma Grieshaber, de Sui
za) que permite obtener un injerto muy re

gular.
Después de irrigado cuidadosamente

con humor acuoso artificial, el injerto se

coloca sobre una gota de Healoni'", dentro

94

.. --------------�------------



de una cápsula de Petri. El hialuronato só
dico proporciona una protección eficaz
del endotelio del injerto hasta el momento

de colocarlo en la córnea receptora en

donde también le proteje durante la prácti
ca de la sutura.

Ojo receptor
Una vez completada la trepanación y

practicadas las iridotomias a iridectomias
periféricas, inyectamos una gota de Hea-
10n(R) en los cuatro cuadrantes del ojo re

ceptor para mantener el endotelio corneal

separado del iris mientras se sutura el injer
to. El Hèalon'v actúa como una almohada
entre el injerto y el iris protegiendo al en

dotelio durante la inserción de las suturas.

En las córneas vascularizadas, la presen
cia de Healonv" en la c.a., cerca de la zona

sangrante, es particularmente útil porque
obtura los vasos sangrantes y facilita la he
mostasia, además de prevenir la adheren
cia del iris a la córnea.

Si hay una hipotonía ocular muy marca

da y se ha inyectado Healon'F' en la c.a.,
éste facilitará también el mantenimiento
del injerto en la posición adecuada, es de
cir, al mismo nivel de la córnea receptora.
Si además se aplica una gota de Healon(R)
sobre la cara anterior del injerto, se tendrá
una protección óptima durante la inserción
de las suturas.

La reformación adecuada de la c.a. al fi
nal de la operación se consigue inyectando
aire, muy lentamente, hasta conseguir una

profundidad normal. Esta maniobra permi
te comprobar fácilmente la ausencia de si

nequias anteriores y facilita su liberación si
las hay.

El Healon'" que queda dentro de la c.a.

forma una capa fina que recubre el endote
lio corneal y el iris. Finalmente, se extrae

una parte del aire para substituirlo por hu
mor acuoso artificial.

De esta manera se ha llegado al restable
cimiento de una c.a. de profundidad nor

mal, dejando una burbuja de aire en el
centro con solución salina alrededor, en la
periferia, donde se irá disolviendo el Hea

lon{Rl. De esta manera no se producirá una

hipertensión ocular postoperatoria.

CASOS COMPLICADOS
A. Queratoplastia penetrante en un ojo

con úlcera perforada.
La dificultad principal que se plantea en

estos casos es el colapso de la c.a., que
hace que la trepanación sea más complica
da.

Corrientemente, para reformar la c.a. se

utiliza el neumatizador de Strampelli para
poder así, efectuar la trepanación'. El nue

vo sistema automático fluid-gas de Mc
Cuen y col.? presta el mismo servicio. En
caso de no disponer de neumatizador ni
del sistema fluid-gas automatizado, con el

trépano se marca el área de la excisión,
que luego se cortará con las tijeras, inician
do el corte en el lugar de la perforación
hasta llegar al surco de la trepanación y si

guiéndolo luego hasta completarla.
Antes de introducir las tijeras, se inyecta

Healon'l'', a través de la perforación, en

toda la periferia de la c.a. teniendo en

cuenta que el iris estará adherido a la cór
nea a causa de la formación de fibrina. El
Healon'" actúa como una "espátula blan
da" para conseguir la separación del iris y
evitar interferencias con la resección del
botón corneal.

B. Queratoplastia en un ojo con glauco
ma secundario.

Si la persistencia prolongada de una c.a.

colapsada a de una inflamación hace sos

pechar que habrá un glaucoma secunda
rio, se ha de recurrir a la cirugía para preve-
nirlo.

.

Esto era preferible no hacerlo al mismo

tiempo que la queratoplastia.
Actualmente, con el Healon'F' es posible

combinar, al mismo tiempo, la queratoplas
tia con una operación de glaucoma (trabe
culectomía). El Healon'F' se inyecta en la
periferia de la c.a. antes de iniciar la sutura

corneal y en el centro después de suturar

el injerto. Seguidamente se practica la tra

beculectomía y se inyecta más Healon" a

través del colgajo escleral. Conjuntamente
con el humor acuoso, el hialuronato sódi
co mantiene la profundidad de la c.a. y
después es eliminado lentamente a través
de la trabeculectomía.

C. Queratoplastia penetrante en un ojo
con leucoma adherente.
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Este procedimiento, a veces, se tenía

que practicar en dos tiempos. Actualmente
la utilización de corticoides y Healon'l'',
permite realizarlo en uno solo. Como ya
hemos dicho, el Healon'" suele quedarse
en los espacios donde se ha inyectado, gra
cias a sus propiedades viscoelásticas.

Esto es de gran utilidad para poder efec
tuar determinadas maniobras quirúrgicas,
como la liberación de sinequias y la resec

ción de membranas, con un mínimo de
traumatismo.

Por la misma razón también es útil para
facilitar una hemostasia adecuada.

D. Catarata traumática iatrogénica en

queratoplastia.
La existencia de una catarata traumática

iatrogénica, que haya pasado desapercibi
da hasta el periodo postoperatorio, si la ca

tarata es marcadamente intumescente, po
dría originar iridociclitis, bloqueo pupilar,
glaucoma secundario y opacificación del

injerto. Por lo tanto, será preciso practicar
la extracción extracapsular inmediata.

Se inyectará Healon'" en la c.a. para
proteger el endotelio del injerto, se practi
cará una iridectomía en sector y se realiza
rá la extracción extracapsular mediante irri

gación-aspi ración.
E. Queratoplastia combinada con sine

quiotomía, extracción de catarata, vitrecto

mía, reconstrucción del diafragma del iris y
trabeculectomía.

Como ya se ha dicho antes, el uso del
Healon'" permite combinar una serie de

operaciones en un solo acto quirúrgico
con un mínimo de riesgo y unas ventajas
evidentes.

Un factor importante que condiciona el
resultado final de la queratoplastia es la

presión ocular. Un ojo que haya sufrido un

traumatismo, especialmente si ha sido de

tipo perforante, puede tener una presión
"normal" tan poco estable que puede des

compensarse fácilmente después de cual

quier intervención quirúrgica.
La hipertensión postoperatoria es la cau

sa de muchos fracasos en queratoplastia
penetrante, especialmente si se tiene en

cuenta que los pacientes con el ojo trau

matizado generalmente necesitan trata

miento prolongado con corticoides locales

y generales. Esto puede provocar un au

mento importante de la presión ocular.
Por otra parte, el riesgo de una c.a. estre

cha a colapsada después de una interven
ción antiglaucomatosa, hace reflexionar
sobre los peligros de las operaciones fI
trantes en estos casos.

Actualmente, como ya hemos dicho y
publicado anteriormente en nuestro "Atlas
de microcirugía de la córnea" y posterior
mente en la edición inglesa "Microsurgery
of the Cornea. An Atlas and Textbook", el
uso del hialuronato sódico nos permite rea

lizar una serie de maniobras en la c.a. con

un traumatismo mínimo y efectuar en el
mismo acto quirúrgico una trabeculecto
mía, con mínimo riesgo de colapso per a

postoperatoria de la c.a.

La técnica de esta operación múltiple,
que hacemos un equipo de tres cirujanos
(especializados en cirugía del glaucoma,
de la catarata y en queratoplastia) es la si

guiente:
- Preparación del colgajo conjuntival y de

la escotilla escleral limbar para la trabe
culectomía, sin penetrar en la c.a. Aplica
ción del anillo de Flieringa. Paracentesis
en el limbo e inyección de Healon'f en

la c.a. (Fig. 1)
- Queratoplastia penetrante (Fig. 2) Y ex

tracción extracapsular de la catarata

(Figs. 3 y 4). Nuevamente, inyección de
Healon'" en la c.a., en la cámara poste
rior y en la pupila. Eventualmente vitree
tomía y reconstrucción del iris.

- Sutura hermética del injerto. (Fig. 5)
- Trabeculectomía (Fig. 6) y sutura de los

colgajos.
Al final de la operación se dejan las cá

maras llenas de Healon!" (Fig. 7) sin que
haya peligro de hipertensión ocular ya que
la trabeculectomía facilita la salida del hu
mor acuoso.

EL HIALURONATO SODICO EN LA
CIRUGIA DE LA CATARATA

A. Cirugía de la catarata congénita.
Con objeto de mejorar los resultados de

los procedimientos clásicos de discisión

aspiración, en los últimos años se han des
crito un buen número de nuevas técnicas
para la extracción de cataratas congénitas.
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Fig. 1.

Queratop/astia penetrante combinada con extracción de catarata y trabecu/ectomía. Inyección de
Healon en la cámara anterior para hacerla más profunda y disminuir así el riesgo de lesionar el iris

en el momento de la trepanación.

Fig.2.
Queratoplastia penetrante combinada con extracción de catarata. y trabecu/ectomía. Trepanación
de 7. 6 mm. (trépano motorizado de rotación oscilante) completedo mediante tijeras. Existen sine

quias anteriores a las 12 y a las 7 horas.



Fig.3.
Queratop/astia penetrante combinada con extracción de catarata y trabecu/ectomía. La capsuloto
mía anterior, circular, es completada con las tijeras de Wecker-Barraquerprocurando no lesionar la
zónula.

Fig.4.
Oueretoplestis penetrante combinada con extracción de catarata y trabecu/ectomía. Extracción de
las masas residuales mediante irrigación-aspiración a cielo abierto, evitando aspirar la cápsula.
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Fig.5.
Queratoplastia penetrante combinada con extracción de catarata y trabecu/ectomía. Injerto sutura

do borde a borde, diámetro 8 mm. (0.4 mm. más grande que la ventana receptora).

Fig.6.
Queratoplastia penetrente combinada con extracción de catarata y trabecu/ectomía. Trabeculecto

mía con el sacabocados de Walser. Es preferible emplazarlo lo más adelante posible.



Fig.7.
Queratoplastia penetrante combinada con extracción de catarata y trabeculectomía. Inyección de
Healon en la escotilla esc/eral y hacia la cámara anterior. La trabeculectomía hace que no pueda
producirse hipertensión postoperatoria, a pesar de que la cámara anterior esté llena de Heelon,
puesto que el humor acuoso escapa a su través.

Para muchas de estas técnicas se precisa
una instrurnentación y un equipo muy
complejos, difíciles de manejar, a veces

traumatizantes, a menudo delicados y cos

tosos en cuanto a manutención.
Además frecuentemente es difícil evitar

el colapso intermitente de la c.a. y la turbu
lencia producida por las maniobras de irri

gación-aspiración que puede ocasionar al
teraciones del endotelio corneal y del iris
aparte del riesgo evidente de ruptura de la
cápsula posterior.

Con la introducción del Healon'v en la
cirugía ocular, hemos concebido una nue

va técnica para la catarata congénita, habi
da cuenta que esta substancia permite rea

lizar muchas manipulaciones en las cáma
ras anterior Y posterior con instrumentos
sencillos y convencionales. El Healon'" fa
cilita la aspiración Y la extracción de las
masas cristalinianas y al propio tiempo re

duce considerablemente el traumatismo
quirúrgico sobre las estructuras oculares.

La ventaja más importante que aporta la
utilización del Healon'" en la cirugía de la
catarata congénita es la prevención del co-

lapso de la c.a. durante la operación.
A continuación exponemos nuestra téc

nica para extraer las masas cristalinianas,
limpiar la cápsula posterior, hacer una árn

plia resección de la cápsula anterior Y, final
mente para, si hace falta, hacer una capsu
lotomía oosterior:
- Se practica una incisión corneal valvula

da, oblícua, con un queratomo estrecho,
a nivel del limbo esclerocorneal. Se in

yecta Healon(R) en la c.a. hasta hacerla
un poco más profunda que en condicio
nes normales.

� Se punciona la cápsula anterior en la pe
riferia con una aguja de Haab. La abertu
ra obtenida ha de ser pequeña, justo
para permitir el paso de una cánula de
punta roma de calibre 18.

- Con una cánula de calibre 18, introduci
da dentro de la cápsula cristaliniana y co

nectada a una unidad de vacío o a una

jeringa, se efectúa la "aspiración endo
capsular" de la catarata (Fig. 8). La c.a.

mantiene siempre su profundidad origi
nal gracias a la presencia del Healon''".

� "Irrigación endocapsular" del saco cap-
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Fig.8.
Cirugía de la catarata congénita. Aspiración "endacapsular" de la catarata.

Fig.9.
Cirugía de la catarata congénita. "Reformación l/ del cristalino mediante Healon.

sular con humor, acuoso artificial, utili
zando una cánula roma del calibre 21. El
humor acuoso artificial y los restos de
masas cataratosas son eliminados sin
mezclarse con el Healon'" que perma-

nece "in situ" protegiendo el endotelio
corneal y el iris.

- Rellenado del saco capsular con Hea
lon(R) para "reformar" el cristalino (Fig. 9)
y permitir así la subsiguiente resección
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de la cápsula anterior sin dañar la poste
rior.

- Capsulectomía anterior amplia de forma
triangular, mediante tijeras de capsuloto
mía, a través de una segunda incisión
limbar practicada en el cuadrante infe
rior y extracción del fragmento de cápsu
la mediante pinza de von Mandach. La
c.a. tampoco se colapsa gracias a la pre
sencia del Healon'v.

- Irrigación de la c.a. con una solución de
acetilcolina al 0.5-1 % para contraer la
pupila.

- En caso de haber efectuado una capsulo
tornía posterior, es esencial practicar una

iridectomía periférica a las 12 h. para pre
venir la posibilidad de un glaucoma por
bloqueo pupilar.

� Si la cápsula posterior es opaca se practi
ca una capsulotomía en la misma sesión
quirúrgica, mediante tijeras. Gracias a la
presencia del Healon'" en la c.a., no ha
brá prolapso de vítreo.
B. Cirugía de la catarata en casos espe

ciales.
En la cirugía de la catarata hay un buen

número de otros procedimientos en los
cuales es muy útil el empleode SYE.

Como ejemplo solo mencionaremos la
cirugía de las cataratas traumáticas y la ex

tracción intracapsular de la catarata en ca

sos de córnea guttata, que hace necesaria
una protección especial del endotelio de la
córnea.

EL HIALURONATO SODICO EN LA
CIRUGIA DEL GLAUCOMA

El peligro de las operaciones filtrantes
(incluida la trabeculectomía) es el colapso
de la c.a., que puede ocasionar muchas
complicaciones, de las cuales la más dra
mática es el glaucoma por bloqueo ciliar o

glaucoma maligno.
Esta complicación se produce, más a

menudo, en casos de c.a. estrecha y de
una cierta desproporción del cristalino,
que es demasiado grande (condición relati
vamente frecuente en los casos de glauco
ma por cierre angular) aunque también
puede ocurrir en casos de glaucoma de án

gulo abierto si este ángulo es estrecho.
Como ya se ha indicado, gracias a sus,

propiedades viscoelásticas, el Healon'" es

un "instrumento" quirúrgico muy adecua
do y útil para prevenir el colapso de la c.a.,
también en la cirugía del glaucoma, tanto
en el transcurso de la operación como du
rante el periodo postoperatorio.

TECNICA
- Disección de un colgajo conjuntival am

plio, de base en el limbo o en el' fornix.
- Preparación de una escotilla escleral pa-

,

sando a través del tercio central del espe
sor de la esclerótica y prosiguiendo la di
sección hasta 0.5 mm. más allá del limbo
manteniendo siempre el mismo plano
hasta llegar a la córnea. El bisturí pirifor
me angulada (60°) de un solo uso (n."
681.21) fabricado por Grieshaber es muy
útil para la preparación de este colgajo.

- Aplicación de unas suturas previas de ny
lon, sin atar, entre la escotilla y el margen
escleral.

� Penetración en la c.a. a través de una in
cisión en la parte corneal de la escotilla,
utilizando cuchillete de diamante que
permite hacer la incisión con una pre
sión mínima, evitando de esta manera el
colapso de la c.a.

- I nyección de Healon'" para evitar el co

lapso de la c.a. y, si hace falta, aumentar
su profundidad.

- Trabeculectomía con sacabocados escle
ral de Walser.

- Iridectomía periférica, evitando presio
nes accidentales sobre el globo ocular ya
que podrían provocar el colapso de la
c.a. durante estas maniobras.

- Cierre de las suturas previas, cuyos nu

dos se "entierran" bajo el colgajo escle
ral (Fig. 10). Si se considera necesario se

'puede efectuar una inyección comple
mentaria de 0.1 c.c. de Healon'" a través
de la abertura escleral para aumentar la
profundidad de la c.a. y "untar" la super
ficie y los bordes de la escotilla, lo cual
facilita el drenaje del humor acuoso. El
Healon'F' mantiene la profundidad de la
c.a., mientras que el humor acuoso sale
a través de la nueva vía de drenaje, es

decir, la trabeculectomía.
- Sutura del colgajo conjuntival, procuran

do dejar bien recubierto el área de aber-
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Fig. 10.

Cirugía del glaucoma. Filtración difusa del humor acuoso bajo el colgajo conjuntival. La cámara an

terior está llena de Healon. En el círculo se aprecia un detalle de' la sutura de nylon con el nudo

enterrado en la esclerótica y la conjuntiva recubriendo la zona de filtración.

tura esderal (Fig. 10). Se inyectan unas

gotas de Healon'" entre Ia esclerótica y
la conjuntiva para mantenerlas separa-'
das y facilitar así la formación de una

zona de filtración que generalmente es

difusa y poco prominente.
En el postoperatorio el Healon'l'' se di

suelve en el humor y, poco a poco, será eli

minado de la c.a. Puesto que la filtración a

través de la abertura de Ja trabeculectomía

es fácil, el hialuronato sódico no producirá
ninguna hipertensión ocular severa, si se

utiliza tal como hemos indicado, y contri

buye, indiscutiblemente, a reducir de. ma

nera considerable la incidencia de colapso
de la c.a. en el postoperatorio.

Por la misma razón, el Healon-" es muy
útil en la prevención y tratamiento del glau
coma por bloqueo ciliar a glaucoma malig
no. La mejor manera de prevenir esta gra

ve complicación consiste en suturar, con

mucho cuidado, la abertura escleral, refor
mar Ja c.a. con Healon!", conseguir una re

lajación adecuada del cuerpo ciliar con '

atropina al 1 %, e inhibir la reacción infla

matorio mediante corticosteroides locales

y por vía general.
Si, a pesar de todas estas medidas de

precaución, se presenta un glaucoma por

bloqueo ciliar, hay que iniciar de inmedia

to una terapéutica osmótica (manitol endo
venosa a urea liofilizada), se ha de dilatar

la pupila con atropina 4% y fenilefrina

10% I Y se ha de aumentar la dosis de corti

costeroides (60 mg. de prednisolona en in

yección intramuscular e instilación repeti
da de un colirio de dexametasona).

Si la cornplicación no se resuelve en po

cas horas, es imperativa ra reintervención

inmediata de.la siguiente técnica:
- Esclerotomía posterior a nivel de la pars

plana ciliaris.
- Vitrectomía y aspiración del humor

acuoso retenido detrás o en el humor ví

treo.
- Reformación de la c.a. con Healon''".

La pupila se ha de mantener dilatada,
durante bastante tiempo, con atropina 1 %.

Afortunadamente, esta complicación es

poco frecuente si la indicación quirúrgica
es correcta y la técnica depurada, tal como

se ha descrito anteriormente.
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INTRODUCCION
Las agresiones de las que es objeto el ri

ñón trasplantado están dominadas por los
fenómenos de rechazo. Pero los tratamien
tos inmunosupresores, las infecciones in

tercurrentes relacionadas o no con la inmu

nosupresión, la recidiva dela enfermedad

que había conducido a la destrucción de
los riñones propios del receptor, la apari
ción de una nefropatía nueva llamada "de
novo", son otras tantas causas que pueden
conducir- o concurrir a la alteración de la
función renal y a la destrucción del tras

plante. De hecho, bastante a menudo coe

xisten varias causas y la "disección" de las
lesiones atribuibles respectivamente a

cada una pertenece, con la ayuda de los
elementos clínicos y biológicos, a la Anato
mía Patológica. No obstante, a menudo es

difícil resolver el problema porque las le
siones finales comprobadas tienen aspecto
parecido mientras que las causas que las
han producido son diferentes.

Según el momento en el cual aparecen
los signos de disfunción del trasplante, la
discusión etiológica es diferente: así cuan

do en el post-operatorio inmediato el injer
to no funciona se considera a bien una ne

crosis tubular aguda por isquemia, a bien
un rechazo hiperagudo, o bien un proble
ma de anastomosis vascular, o bien más ra

ramente una recidiva rápida de una glome
rulonefritis (GN) extracapilar con anticuer

po antimembrana basal glomerular (MBG).
Tras algunas semanas de función renal sa

tisfactoria, el deterioro brusco puede estar

relacionado a con una crisis aguda de re

chazo, a con una infección viral, etc. Toda-

vía más tarde, ante una alteración progresi
va de la función renal se piensa esencial
mente en lesiones de rechazo crónico a en

toxicidad de los tratamientos inmunosupre
sores (ciclosporina). La aparición de una

proteinuria de magnitud creciente puede
estar en relación con lesiones glomerulares
relacionadas con el rechazo, a con una

glomerulopatía "de novo", o ser recidiva
de una glomerulopatía inicial, etc. Para una

mayor facilidad y de manera esquemática,
se describirán las principales causas de dis
función del trasplante y las lesiones que
ellas provocan. Sin embargo, las conse

cuencias terapéuticas son tan importantes,
que er patófogo debe interpretar las lesio
nes que observa teniendo siempre presen
te la multiplicidad de las etiologías posi
bles.

LESIONES DE RECHAZO
Es habitual distinguir varias formas anato

moclínicas de rechazo: rechazo llamado
hiperagudo (irreversible), rechazo agudo
reversible y rechazo crónico (ROWLANDS
et al. 1976).

El rechazo hiperagudo aparece en los
primeros estadios evolutivos del injerto; se

observan lesiones de necrosis del paren
quima como consecuencia de trombosis y
necrosis de los vasos arteriales. Esta mani
festación particular de rechazo es de me

canismo todavía oscuro. Se ha incriminado
a la existencia de anticuerpos circulantes
preformados en el receptor dirigidos con

tra algunos antígenos HLA del donante;
pero pueden aparecer lesiones idénticas a

pesar de que el cross-match sea negativo,
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lo que demuestra que la comprensión real
de este fenómeno es todavía incompleta.
Otros factores no inmunológicos, como
una isquemia demasiado larga, una mala
conservacióndel injerto, pueden interve
nir, y la necrosis de las células endoteliales
crea una de las condiciones que conduce
a la trombosis vascular. Más que las medi
das curativas deberemos intentar las pre
ventivas que serán más accesibles y efica
ces.

El rechazo agudo reversible, llamado to
davía "crisis aguda" del trasplante, necesita
un diagnóstico rápido, pues es eminente
mente sensible a una terapéutica adecua
da. Este accidente aparece en no importa
qué momento de la historia del injerto
pero más a menudo en las primeras sema

nas. Sin embargo, l'la crisis de rechazo"
puede también aparecer varios años des
pués del trasplante. Su aspecto anatomo

patológico es muy característico: hay un

edema intersticial y una infiltración más a

menos difusa del intersticio renal por ele
mentos celulares (Fig. 1). A estas dos lesio-

Figura 1.
Crisis aguda de/ trasplante. Edema e infiltra
ción ce/ular difusa. (Tricrómico de Masson,
X250).

nes se le añaden casi constantemente sig
nos más a menos severos de sufrimiento
epitelial tubular que pueden conducir a ra
necrosis de células epiteliales y a una is

quemia glomerular. Los elementos histoló-
.gicos de gravedad, que permiten presumir
que ra recuperación no será completa, son

la presencia de sufusiones hernorrágicas
en el intersticio, más frecuentes en el cór
tex profundo y/o la medular, y la de trom
bosis de las arteriolas yuxtaglomerulares.
La presencia de células circulantes, princi
palmente de monocitos/macrófagos, es

frecuente en las asas capilares glomerula
res, sobre todo en los primeros estadios del
injerto pero no tiene, en nuestra opinión,
valor pronóstico particular; este fenómeno
se podría interpretar como un "reconoci
miento" por las células del receptor del en-

.dotelfo extranjero.
La infiltración celular intersticial difusa es

por lo tanto característica de la crisis de re

chazo; puede ser no obstante de densidad
y de reparto irregular. A menudo se obser
va la penetración de las estructuras paren
quimatosas, en particular las tubulares, por
los elementos celulares, constituyendo las
lesiones de "tubulitis". Numerosos trabajos
que utilizan anticuerpos monoclonales es

pecíficos para una población celular dada,
han permitido caracterizar mejor los ele
mentos celulares implicados en el rechazo
(PLATT et al. 1982, BISHOP et al. 1986). La

composición celular de la infiltración in
tersticial es relativamente independiente
del tipo de inmunosupresión. Se trata ma

yoritariamente de linfocitos T CD3 +. Los
linfocitos T están siempre en número muy
reducido y agrupados preferentemente en

amasijos en la vecindad de estructuras arte
riolares o glomerulares. Entre los linfocitos
T se reconocen células CD4+ y células
C08+. Las dos subpoblaciones C04+,
CD8+ están en proporción variable, a me

nudo aproximadamente equilibradas o

con un predominio de la población C08+.
El reparto topográfico de estas poblaciones
es sin embargo un poco distinto: las células
CD8+ están repartidas más difusamente
en el intersticio, mientras que las células
CD4+ están más a menudo agrupadas al
rededor de las estructuras vasculares y glo
merulares (así como ras células B). Los lin
focitos presentes en los epitelios tubulares
son preferentemente CD8+ (Fig. 2). Los
linfocitos T intersticiales están "activados":
pueden expresar el receptor de la interlen
guina II y el antígeno DR. La aplicación del
anticuerpo monoclonal Ki67, que marca
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Figura 2.

Linfocitos C08+ en el intersticio y 105 epitelios
tubulares (1'). (Inmunomarcaje, x400).

un antígeno nuclear presente en todas las
fases de síntesis y de proliferación celular,
permite estimar el número de células en

fase "activa". la presencia de células NK

puede igualmente ser puesta en evidencia
en el intersticio.

Aparte de los linfocitos, se encuentran

en el intersticio plasmocitos maduros, algu
nos polinucleares (tos eosinófilos parece

que están presentes en la fase inicial de la '

infiltración intersticial) y sobre todo mono

citos/macrófagos. Esta última población es

númericamente importante en la crisis agu
da reversible; muchas células expresan el

antígeno DR.
Durante la crisis del trasplante, corno.

ocurre generalmente en los fenómenos de

rechazo del injerto, existe una exacerba

ción de la expresión de los antígenos de

histocompatibilidad por las células paren

quimatosas (HALL et al. 1984). En el estado

normal "en reposo" las células tubulares

expresan solamente los antígenos de clase

I. l.as células endoteliales glomerulares, las

de los capilares peritubulares y las de los
endotelios de las arteriolas, arterias y venas

expresan los antígenos de clase I y los de

clase II. La expresión del DR es más neta

sobre los endotelios capilares que sobre
Jos endotelios arteriales. En ocasión" de la
crisis de rechazo existe, una exarcebación

de la expresión de los antígenos de histo

compatibilidad y las células tubulares, más

en particular las células proximales, expre

san igualmente los antígenos de clase II

DR, DP y DQ (Fig. 3). Esta expresión anor-

mal de los antígenos de clase por las célu

las tubulares renales no está limitada al re

chazo. Se observa igualmente en algunas
nefropatías intersticiales agudas, medica

mentosas a no, en las nefropatías lúpicas y
en algunas nefropatías glomerulares. Se

sabe que bajo la acción de algunas linfo

quinas, como el interferón gamma, las cé

lulas epiteliales son capaces de expresar
los antígenos de clase II (BISHOP et al.
1988). En Ja patología del rechazo, estas

células tubulares DR positivas pueden en

tonces jugar el papel de células presenta
doras del antígeno a Jos linfocitos sensibili
zados y amplificar los fenómenos lesiona
les. Sin embargo, en nuestra experiencia
hemos podido observar una expresión
aberrante de los antígenos de clase II por
las células tubulares fuera de toda manifes
tación clínica a histológica de rechazo, en

biopsias de trasplante realizadas 10 años

después del injerto. Por lo tanto, si en el in

jerto la expresión de los antígenos de clase
II por elementos epiteliales se asocia en ge
neral a fenómenos "activos" de rechazo,
no siempre ocurre así.

Al lado de la histología convencional, se

ha desarrollado desde hace algunos años

una técnica de estudio citológico del mate

rial, recogido por punción-aspiración con

aguja fina, del injerto (VON WILLEBRAND

1980, HAYRY Y VON WILLEBRAND 1984).
Esta técnica tiene como ventaja su simplici
dad, su caracter repetitivo incluso cotidia-

Figura 3.

Expresión del antígeno HLA-DR por 105 epite
lios tubulares durante la crisis de rechazo. (In
munomarcaje, x250).
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no sin perjuicio notable para el trasplante,
y la rapidez de obtención del resultado.
Ella permite, después de haber deducido la
contaminación sanguinea, estimar el grado
de la infiltración célular del intersticio renal
y la identificación precisa de las células
que la componen (Fig. 4). Ella permite so-

.

Figura 4.

Citología del injerto, crisis de rechazo con lin

focitos, proplasmocitos, monocitos y células
tubulares dañadas (t). (Giemse, X250).

bre todo poner en evidencia células blásti
cas activas, muy difíciles de detectar en la
histología estandar. Es posible, igualmente,
estimar el grado lesional de las células pa
renquimatosas renales tubulares. Varios es

tudios que comparen los resultados entre

punción/aspiración con aguja fina e histo
logía convencional de la biopsia, hechos al
mismo tiempo, han mostrado una buena
correlación entre los dos métodos en lo
que concierne a la infiltración celular in
tersticial ya la afectación tubular (HELDER
MAN et al. 1988). No obstante, la exten

sión de las lesiones de fibrosis del intersti
cio y la apreciación de las lesiones vascula
res escapan totalmente al estudio citológi
ca; también una infiltración célular intersti
cial de reparto irregular, pero que requiere
sin embargo una modificación del trata

miento, puede dar un resultado del estudio
citológico falsamente negativo. A. la inver
sa, la punción-aspiración permite un acce

so a los elementos celulares implicados en

el rechazo y puede permitir la utilización
de técnicas de cultivos celulares. También
permite un diagnóstico precoz de la crisis
de rechazo mientras la función renal está

todavía conservada. Es igualmente, muy
útil en las primeras semanas después del
trasplante para establecer fácilmente el
diagnóstico diferencial entre necrosis tubu
lar aguda y crisis de rechazo en un enfer-
mo anúrico a en quien la función renal no

mejora. La técnica citalógica tiene pues
ciertamente utilidad en los primeros tiem

pos del injerto. Su empleo y la irnportancia
que se fe otorga en comparación con la
punción-biopsia del injerto es una cuestión
de escuela.

Lesiones de rechazo crónico. La persis
tencia del conflicto inmunitario entre injer
to y huésped conduce a la creación de le
siones progresivas que abocarán a la des
trucción del injerto. Una vez instaladas, es
tas lesiones son irreversibles pero su evolu
ción varia mucho de un enfermo a otro. De
modo característico afectan a las arterias y
arteriolas, a los glomérulos y al intersticio.
Las lesiones arteriales son las de una en

doarteritis fibroproliferativa concéntrica
que estrecha progresivamente el calibre de
las luces. En el seno de esta endoarteritis se

observan detritus celulares, macrófagos,
células espumosas y linfocitos (Fig. 5); en

Figura 5.
Lesiones arteriales de rechazo crónico. (Iricrô
mico de Masson, x 400).

las arteriolas se sobreañaden a menudo le
siones de trombosis parietal y el aspecto es

parecido al de algunas microangiopatías
trombóticas (CALLARD et al. 1975). La in
munofluorescencia muestra a menudo la
presencia de moléculas grandes como la
IgM, el Cl q y el C4 en la pared de estos va-
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Figura 6.

Depósitos de IgM en la pared vascular. Recha
zo crónico. (Inmunofluorescencia, x250).

sos (Fig. 6). Las lesiones glomerulares
muestran un desdoblamiento de las pare
des capilares, con aspecto en doble con

torno tras la tinción para reticulina, ligado
a la presencia de un espacio claro suben
dotelial (MARYNIAK et al. 1985). Los depó
sitos de IgM, de C4, de Cl q se asientan fre
cuentemente a lo largo de las paredes capi
lares. Las lesiones mesangiales son impor
tantes: espesamiento mensangial a por el
contrario mesagiolisis que produce una di
latación aneurismática de algunas asas glo
merulares (Fig. 7). La microscopia electró
nica pone en evidencia el espacio claro su

bendotelial en el cual se acumulan fibrina,
plaquetas y productos de degradación ce

lular (Fig. 8). Las lesiones glomerulares evo-

Figura 7.
Lesiones glomerulares de rechazo crontco,
con dilatación aneurismática de las asas capila
res. (Tricrómico de Masson, x250).

Figura 8.

Depósito claro sub-endotelial y acúmulo de
detritus celulares en el espacio sub-endotelial.
(Microscopia electrónica, x4000).

lucionadas se acompañan de una proteinu
ria importante y se plantea la cuestión de
una recidiva eventual de una glomerulone
fritis o de una nefropatía glomerular "de
novo". La fibrosis intersticial y la atrofia tu

bular están siempre presentes, a la vez que
pequeños infiltrados celulares, alrededor
delos vasos.

LESIONES DEBIDAS A LA TOXICIDAD DE
LA CICLOSPORINA

Las lesiones que se han descrito como'
debidas a la toxicidad renal de la ciclospo
rina son: tubulares, intersticiales y vascula
res (MIHATSCH et al. 1983, MYERS 1986).

La "tubulopatía tóxica" asocia mitocon
drias gigantes, vacuolización isovolumétri
ca de las células proximales y microcalcifi
caciones a la largo de las vítreas tubulares.
La presencia de mitocondrias gigantes pue
de verse en muchas otras nefropatías y no

traduce más que un sufrimiento celular. La
vacuolización isovolumétrica de las células

proximales, que tiene el aspecto clásico de
la nefrosis osmótica, puede estar relaciona
da con la toxicidad de los productos de
contraste. La vacuolización de las células
tubulares puesta en evidencia en ocasión
del estudio citológico de las funciones-as
piraciones, no es específica de la toxicidad
de la ciclosporina: se ve en todas las tubu

lopatías en ausencia de tratamiento con ci

closporina y la interpretación de tal lesión
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debe por lo tanto ser prudente.
La fribrosis intersticial con poco compo

nente celular, con atrofia tubular puede es

tar relacionada con la toxicidad de la ci
closporina. Nosotros la hemos observado
en algunos diabéticos jóvenes tratados con

ciclosporina (Fig. 9). Sin embargo, tales le-

Figura 9.
Fibrosis intersticial y atrofia tubular en el curso

del tratamiento con ciclosporina de un joven
diabético. (Tricrómico de Masson, x 250).

siones túbulo-intersticiales se- observan
con tanta frecuencia en los trasplantes re

nales que la interpretación de su origen (to
xicidad de la ciclosporina, rechazo u otra

causa) parece aleatoria.
La arteriolopatía de la ciclosporina afec

ta a las arteriolas yuxtaglomerulares con

turgencia endotelial, espesamiento de la
pared vascular y obliteración de la luz por
un material grumoso, proteico, más o me

nos colagenizado. Esta lesión que no se

observa experimentalmente más que en

las ratas previamente hipertensas como

consecuencia de la administración de ci
closporina, es muy parecida a las lesiones
arteriolares del rechazo crónico. Por lo tan
to también es ·difícil en este caso la inter
pretación del origen de las lesiones.

La toxicidad renal de la ciclosporina es

claramente dosis-dependiente, pero no

obstante existe una susceptibilidad indivi
dual muy grande. La toxicidad se ejerce
bien directamente sobre la célula tubular
(donde el medicamento es metabolizado),
la célula muscular lisa y la célula endote
lial, o indirectamente por una alteración
del metabolismo de las prostaglandinas,

una activación del sistema renina-angioten
sina e incluso probablemente una activa
ción del sistema simpático. Las alteracio
nes renales preexistentes y ra interferencia
medicamentosa, constituyen factores po
tencialmente agravantes. Igualmente las
microangiopatías trombóticas quizá son

agravadas por la ciclosporina, de modo

que es prudente no escoger este inmuno
supresor en enfermos cuya enfermedad ini
cial era una microangiopatía trombótica.

lESIONES RELACIONADAS CON lA
INFECCION POR CITOMEGALOVIRUS
(CMV)

Desde la introducción en estos últimos
años de inmunosupresores mayores como

la ciclosporina, los anticuerpos monocle
nales y el suero antilinfocitario, se asiste a

una recrudescencia de las infecciones vira
les graves y entre ellas ra debida al CMV.
Las inclusiones virales, en particular nu

cleares son características de la infección
por CMV y su reconocimiento histológico
es fácil y no necesita ninguna técnica parti
cular. Tales inclusiones pueden verse en las
células tubulares renales. Sin embargo es

tas inclusiones sólo son evidentes tardía
mente en el curso de la infección; además,
en nuestra experiencia parecen extraordi
nariamente raras en el riñón trasplantado.
La utilización de anticuerpos policlonales
o mejor monoclonales dirigidos contra an

tigenos "precoces" y "tardíos" de la envol
tura viral no ha dado en nuestra experien
cia resultado más convincente. Se ha des
crito la existencia de lesiones glomerulares
(lesiones de las células endoteliales y me

sangiales) propias de la infección por CMV
(RICHARDSON et al. 1981). Sin embargo
tales lesiones no parecen específicas de la
infección viral y pueden observarse fuera
de ella; de manera más convincente pare
cen relacionadas con fenómenos de recha
zo. Se sabe sin embargo que el CMV se re

plica in vitro en las células mesangiales, las
células endoteliales y los macrófagos. Los

primeros resultados de la utilización de las
técnicas de hibridación "in situ" sobre cor

tes tisulares de los trasplantes renales (téc
nica puntera hoy y de rutina mañana) han
mostrado la presencia de u na repl icación
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viral no en las células tubulares o endote

liales, sino en los macrófagos y linfocitos

que infiltran el intersticio renal (GNANN et

al. 1988). Varios autores han establecido

una correlación entre infección por CMV e

infiltración célular intersticial del trasplan
te; esta última se interpreta como testimo

nio de un rechazo. Sin embargo parece di

fícil establecer firmemente una correlación

de causa a efecto entre infiltración viral y el
rechazo del trasplante.

RECIDIVA DE LA NEFROPATIA INICIAL

SOBRE EL TRASPLANTE

Algunas nefropatías glomerulares recidi

van con bastante frecuencia sobre el tras

plante, pero sólo un pequeño número de

recidivas conduce a la pérdida del injerto
(HABIB 1987, MATHEW 1988). Las glome
rulonefritis con anticuerpos anti-MBG y al

gunas nefrosis lipoideas llamadas "malig
nas" (es decir, de evolución rápida) recidi

van en general inmediatamente después
del injerto y pueden conducir a una pérdi
da rápida del mismo. La biopsia renal es de

interés capital porque permite afirmar la re

cidiva. Sin embargo se puede observar una

fijación de anticuerpos anti-MBG sobre las

basales glomerulares del trasplante (fija-

ción lineal) en ausencia de lesión necrótica

de los glomérulos y de semiluna epitelial.
También algunas nefrosis de recidiva inme

diata puede ulteriormente estabilizarse y
ser compatibles con una supervivencia
prolongada del injerto.

Otras nefropatías glornerulares como la
enfermedad de Berger (glomerulonefritis
con depósitos de IgA), la enfermedad de

los depósitos densos en el seno de las ba

sales (EDD), las membranoproliferativas
(MP) con depósitos de inmunoglobulinas y
de complemento a con depósitos de C3

aislados, recidivan sobre el trasplante con

una frecuencia variable (Tabla I). Sin em

bargo en todos los casos las lesiones histo

lógicas se completan progresivamente en

el curso del tiempo y no provocan más que
de modo inconstante y tardío, una altera
ción de -la función renal. Así en la enferme

dad de Berger, los depósitos rnesangiales
de IgA pueden estar presentes desde los

primeros meses del trasplante y persistir 10

años más tarde sin provocar más que un

aumento de la matriz mesangial y una hi

perceJularidad endocapilar (BERGER et al.

1975) (Fig. 10). También los depósitos en el
seno de las basales, marcadores de la en

fermedad de los depósitos densos, han

RECIDIVA EN EL INJERTO DE LAS GLOMERULONEFRITIS (GN) PRIMITIVAS

HOSPITAL NECKER

Tipo de GN Recidiva Recidiva Insuficiencia renal

histológica clínica debida a la recidiva

GN con anti-MBG 0/4 0/4 0/4

Nefrosis lipoidea con HSF 5/17 10/17 2/17

(2 injertos)

EDO 10/12 9/12 1/12

GNMP
lobular 3/18 1./18 3/18

tipo 1 2/29 2/29 0/29

depósitos de C3 aislados 8/8 7/8 0/8

GNlgA 17/51 15/51 O/51

GEM 119 1/9 0/9

Tabla 1
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Figura 10.

Depósitos mesangiales de IgA en el injerto,
. diecinueve años después del trasplante. (lnmu
nofluorescencia, x250).

sido observados tan precozmente como 3
semanas después del injerto, pero sin le
sión de "glomerulonefritis" asociada inclu
so varios años más tarde (DROZ et al.
1979). La observación de las recidivas des
pués del injerto ha aportado mucho al co

nocimiento de la secuencia de las lesiones
elementales que conducen a la produc
ción de la glomerulonefritis. Ello permite
reflexionar también sobre la oportunidad y
la elección eventual del tratamiento de al
gunas nefropatías glornerulares primitivas.

La recidiva de las nefropatías glomerula
res relacionadas con una enfermedad de
sistema es más rara. Nosotros la hemos ob
servado en 2/8 casos de púrpura de Schon
lein-Henoch, 2/2 casos de enfermedad lú
pica y 2/2 casos de síndrome hemolítico
urémico con microangiopatía trombótica.
El papel de la histología es importante,
pues permite reconocer la recidiva y tomar

las medidas terapéuticas adecuadas.

NEFROPATIAS "DE NOVO"
1. Las glomerulonefritis extramembrano
sas

Las glomerulonefritis extramembranosas
(GEM) son las más frecuentes de las glome
rulonefritis "de novo" y constituyen el 2%
en el adulto y hasta el 9.3% en el niño. Su

diagnóstico es difícil en microscopia óptica
pero al contrario es evidente en inmuno
fluorescencia ante la presencia de depósi-

tos granulosos difusos de IgG (figura 11).
Ellas son largo tiempo asintomáticas pero
en algunos enfermos se asocian a una pro
teinuria creciente e incluso a un síndrome
nefrótico. La evolución hacia la insuficien
cia renal es excepcional (CHARPENDIER
et LEVY 1982). El mecanismo de las GEM
de novo es oscuro; no son más frecuentes
en los portadores del antígeno HB u otro

tipo de virasis; los depósitos no contienen
el antígeno del borde en cepillo tubular, no

están relacionados con una terapéutica
particular, a con un grado determinado de
histocompatibilidad entre el donante y el
receptor. Es cierto que este tipo de glome
rulonefritis "de novo" representa un mode
la particular del que no se posee actual
mente 1a clave.

Figura 11.
Glomerulonefritis extramembranosa "de novo".
(Suero anti-lgG, inmunofluorescencia, x250).

2. Anticuerpos antimembrana basal tubu
lar (Anti-MBT)

Se trata de la presencia de autoanticuer
pos dirigidos contra Jas membranas basales
tubulares, que aparecen en los 6 primeros
meses del injerto en el 27% de los enfer
mos trasplantados en nuestra experiencia
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(18/662). La autoinmunización anti-MBT

se descubre al poner en evidencia una fija
ción lineal de IgG a lo largo de las membra

nas basales tubulares (preferentemente
proximales). La evidenciación concomitan
te de anticuerpos circulantes detectables

por inmunofluorescencia indirecta es fre

cuente (10/18 casos en nuestra experien
cia) (ROTELLAR et al. 1986). La autoinmu

nización contra la MBT no se acompaña
de lesiones tubulointersticiales particulares
y no tiene ninguna incidencia sobre la su

pervivencia del injerto. Ningún factor pre

disponente ha sido puesto en evidencia.

Aparece como un fenómeno transitorio,

que desaparece en promedio 3 meses más
tarde.

3. Anticuerpos antirnembrana basal glo
merular (Anti ...MBG)

La inmunización contra la membrana

basal glomerular es un fenómeno más raro

(1.7% de las biopsias de trasplante en

nuestra experiencia) y se pone en eviden
cia por la fijación lineal de IgG a lo largo de

las membranas basales glomerulares (figura
12). Debe hacerse notar que estos anticuer

pos anti-MBG aparecen preferentemente
en sujetos que tienen un síndrome de AI

port. Se trata de una aloinmunización,
pues los anticuerpos anti-MBG no reaccio

nan más que contra la membrana basal

glomerular del trasplante. Recientemente

Figura 12.

Fijación lineal de IgC a /0 largo de las membra
nas basales glomerulares del injerto. (lnmuno
fluorescencia, x250).

se ha aportado una explicación a este fenó

meno: se sabe que en algunos enfermos
afectos de síndrome de Alport falta (SAVA
GE et al. 1986) el antígeno del síndrome de

Goodpasture (contenido en el dominio
NCl del colágeno IV de la MBG). La intro

ducción de un injerto portador de MBG
donde este antígeno está presente condu
ce a la aloinmunización. En 3 de los 4 ca

sos publicados. la presencia de los anti

cuerpos anti-MBG se ha acompañado de
una glomerulonefritis extracapilar que ha

comportado la pérdida del trasplante
(SHAH et al. 1988). Aunque està eventuali
dad es rara, la degradación rápida de la
función renal es un sujeto afecto de síndro
me de Alport y trasplantado, debe hacer

sospechar la posibilidad de una glomerulo
nefritis extracapilar por anticuerpos anti

MBG.

4. Otras
Otras nefropatías "de novo" como una

glomerulonefritis con lesiones de hialinosis
segmentaria y focal (HSF), pueden apare
cer sobre el trasplante renal (HABIB et al.

1987). Son casos especiales, pero es el es

tudio histológico el que permite reconocer

los.

CONCLUSION
El papel del estudio anatomopatológico

en el diagnóstico diferencial de la disfun
ción .del injerto renal es importante yesto
es así en razón de las múltiples situaciones

que pueden conducir a esta disfunción,
exigiendo cada una, terapéuticas diferen
tes. Además de este papel diagnóstico y en

consecuencia terapéutico inmediato, la pa

tología tiene igualmente un papel de inves

tigación y permite dentro de sus límites
contribuir a la comprensión de los fenóme
nos observados. Desde este punto de vista,
servicio clínico prestado e investigación es

tán muy próximos uno de otro.
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FUTURO DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR EN EL

TRASPLANTE RENAL

CARTES AL DIRECTOR

Señor Director: Los problemas actuales

,

en el campo del trasplante renal son: la es

casez de órganos, el número creciente de
enfermos hipersensibilizados, los efectos
secundarios de los inmunosupresores ines

pecíficos (la ciclosporina A es intolerable

hasta en un 20% de los casos), el rechazo

(la ciclosporina A es incapaz de evitar el re

chazo en el primer año en un 10 al 15% de

los casos) y la inespecificidad del efecto in

munosupresor. Los tratamientos con inmu

nosupresores inespecíficos consiguen un

estado de adaptación 1 (que requiere la in

munosupresión continuada y afecta indis
criminadamente a la inmunidad), pero no

inducen la no-respuesta específica al aloin

jerto (que permite suspender los inmuno

supresores y no afecta más que a la inmu

nidad contra el injerto).
El futuro de la inmunosupresión en el

trasplante renal comprende a mi entender

tres aspectos fundamentales.
El primero se refiere a los tratamientos

actuales. Probablemente se pueden refinar

los protocolos y el mejor conocimiento del
mecanismo de acción de los medicamen

tos permitirá su uso más diestro.
El segundo aspecto es el de la introduc

ción de nuevos inmunosupresores inespe
cíficos. Señalaremos tres: las llamadas pro

drogas renales, el FK-506 y los anticuerpos
monoclonales dirigidos contra los recepto
res de la interleuquina 2 (anti-IL 2R).

Las pro-drogas renales son medicamen

tos que se transforman en el producto acti

vo en el interior del riñón, por reacciones

enzimáticas locales. El tratamiento "local"
deJ aJoinjerto renal parece un modo más

eficaz de inmunosuprimir y permite, por lo

tanto, reducir la dosis",

El FK-506 se descubrió en el Japón re

cientemente en el caldo de fermentación
.

de una cepa de Streptomyces. Es más po
tente que la ciclosperina A y su mecanismo

de acción es parecido; no se ha utilizado

todavía en clínica humana. Para Starzl, las

clonas de linfocitos resistentes a la cicJos

porina A que infiltran los órganos que su

fren un rechazo severo e intratable, serían
inactivadas si se añadiera FK-S06 al trata

miento",
El receptor de la interleuquina 2 se ex

presa transitoriamente sobre la superficie
de linfocitos T activados. El anticuerpo mo

noclonal dirigido contra este receptor, des

truye tan solo a los linfocitos T destinados
a ser responsables del rechazo (por la tan

to, es más selectivo que el suero antilinfoci

tario policlonal y que el OKT3). En el pe

queño número de enfermos tratados con

este producto durante los primeros días del

postoperatorio, no ha habido ningún fraca

so inmunológico".
El tercer aspecto es el de la inducción de

la no-respuesta específica al aloinjerto, que

implica la conservación de todas las restan

tes capacidades inmunitarias y un trata

miento inmunosupresor transitorio. Esto se

ha conseguido variando la presentación
del antígeno, modificando la respuesta del

huésped a combinando ambos métodos.

Los cerdos miniatura no responden es

pecíficamente a injertos vascularizados

cuando sólo son incompatibles los antíge
nos de clase IS.

Con la irradiación linfática total de un

amplio campo a dosis baja, seguida de in

munosupresión inespecífica también a do

sis baia, los resultados globales del tras

plante renal en el ser humano no son es-
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pectaculares. Pero en la tercera parte de
los pacientes que llevan más de un año de
evolución se ha conseguido probablemen
te un estado de no-respuesta específica:
desde hace años una enferma se mantiene
sin tratamiento inmunosupresor y otros tres

enfermos no toman más que prednisona a

una dosis inferior a 5 mg al día."
En animales de experimentación, final

mente, la combinación de trasplante de
médula ósea del donante de un órgano tra

tada con anticuerpos monoclonales anti
células T por una parte, e irradiación linfáti
ca total del receptor por otra, ha conduci
do a quimeras mixtas que no responden al

aloinjerto aunque estén pre-sensibiliza
das."

En conclusión, hay que seguir mejoran
do la inmunosupresión inespedfica, sin ol
vidar que la meta principal es inducir la no

respuesta específica al aloinjerto. Este es

"el sueño de toda la vida" del especialista
en trasplantes, que ahora parece estar 'al al
cance de la mano y en cuya búsqueda hay
que insistir.

A. Caralps
Servicio de Nefrología
Hospital de Badalona "Germans Trias '

i Pujol"
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verí, que hi ha en el text. Encara que no hi
ha l'equivalent català de tots, l'extensió de
les referències és prou important, puix que
arriba pràcticament als tres-cents noms in

dexats.
La relació de fes taules és affabètica.

Analitzarem breument alguns aspectes de
la terminologia. D'una banda cal fer palesa
l'existència de termes ben específicament
catalans, com poden ser "argent viu", IIci

reres" , "cogombres", "fenoll", "fesols",
"codonys", "lliri", "mel", "oli", "ous" i

molts altres. Remarquem també la grafia
"abre", referint-se a "abre del pi". Però junt
amb això hi trobem alguns castellanismes,
a termes més semblants al castellà, com

poden ser "bellotes", "cañela", "cirera de

pastor", "pina negra" i altres. Veiem doncs

que hi ha una certa influència castellana,
però la majoria de termes són específica
ment catalans.

Aquesta nota només vol fer patent la per
sistència de l'ús del català en un text cientí

fic, editat fora de Catalunya, i 'sense cap re

lació concreta amb el nostre país. I això àd
huc en un periode de baixa cultural, eco

nòmica' j polltica del país. Es tradueix en la
recollida dels sinònims catalans dels pro
ductes esmentats en el text, i en un índex
de noms catalans al Jinal de l'obra, junt
amb el de les altres llengües de més inte
rès. Cal insistir en què l'original era en llen

gua grega, que fou traduït a l'espanyol per
un metge castellà, de Segòvia, que va viure
molts anys a la Lorena (Metz). El text tingué
moltes edicions a Europa en el segle XVI,
la primera a Anvers, avui a Bèlgica i alesho
res als Països Baixos espanyols.

, "

NOTA SOBRE LA PERSISTENCIA DEL CATALA CIENTIFIC
A L'EUROPA DEL SEGLE XVI

Dioscòrides, que va viure a Roma en el .

segle primer, fou autor d'un dels textos de

terapèutica més importants de la història
de la medicina. Des de l'època romana va

tenir una gran influència i quan es va difon
dre la impremta el seu llibre va ser traduït i

editat moltes vegades durant alguns segles.
Una de (es traduccions que va tenir més di
fusió fou fa que va fer Andrés Laguna, met

ge castellà, l'any 1555. En aquesta nota vo

lem remarcar un fet concret sobre la refe
rència al català en aquest text de Laguna.

El llibre estava escrit originalment en

llengua grega. Va ser traduit al castellà per
un metge de Segòvia i es va publicar per

primera vegada a Anvers l'any 1555. Cap
d'aquestes dades ens relaciona el llibre
amb Ja lJengua catalana.

El llibre té sis parts. Les cinc primeres són
de terapèutica i l'última està dedicada als
tòxics. AI final del text hi ha algunes taules
dedicades a totes les substàncies que Sf es

menten en el text. Les taules són en diver
sos idiomes, que Laguna exposa en el se

güent ordre: grec, llatí, àrab (en caràcters

llatins), castellà, català, portuguès, italià,
francès, alemany (tudesc). A més hi ha una

"tabla de los nombres bárbaros que son los

que se usan por las boticas". En conju nt ín

dex en deu idiomes. Curiosament no hi ha

l'anglès.
Pot semblar-nos estrany que en ple segle
XVI, en un moment en què el poder de Ca

talunya és mínim, quan està plenament ab

sorbida dins de l'imperi de Carles primer;
quan també la força econòmica de Catalu

nya està molt reduïda i quan la pròpia lite
ratura en català té un nivell baix, el català

sigui encara valorat com una més entre les

llengües amb interès científic a Europa.
També cal dir que el nombre de termes ca

talans és una mica més curt que el de altres

llengües.
Les taules recullen els noms que consten

en la descripció de cada producte (planta,
animal a mineral), de cada medicament o

Dra. Margarida Luna Descalzo

Departament de Salut Pública i Legislació
Sanitària.
Universitat de Barcelona.

117



antihipertensivo. Estudio comparativo en

tre betabloqueantes cardioselectivos e inhi
.

bidores ECA".
El premio lo recibió el Dr. Sagastagoitia

del Dr. Enrique Celdrán, director del De

partamento Médico de Laboratorios

Merck-Igoda, durante el pasado XXI Con

greso de la Sociedad Española de Cardiolo

gía (SEC). El espléndido marco que ofrecía
el teatro Arriaga de Bilbao congregó a

buen número de cardiólogos, autoridades

políticas y representantes de la industria
farmacéutica. En el solemne acto intervi

nieron el Prof. Iriarte, presidente del comi

té organizador del Congreso; el Prof. Gil
de la Peña, presidente de la SEC, y José
Manuel Freire, consejero de Sanidad y
Consumo del Gobierno Vasco, así como el
Prof. Fernando Ainz, decano de la Facultad

de Medicina de la Universidad del País

Vasco, y el alcalde de Bilbao, José María

Gorordo, que dio la bienvenida a los asis

tentes.

TEMES I NOTíCIES D'ACTUALITAT

PREMIOS MERCK A LA INVESTIGACION
CARDIOVASCULAR

Siguiendo con la tradición de los últimos

años, Laboratorios Merck-Igoda patrocina
en 1989, dos nuevos premios a la investiga
ción cardiovascular: la Beca Merck convo

cada por là Liga Española para la Lucha

contra la Hipertensión Arterial al mejor es

tudio realizado en España sobre el tema

"Selectividad B-1 en el tratamiento de la hi

pertensión arterial", y el IIr Premio Merck,
convocado por la Sociedad Española de

Cardiología, a un proyecto de investiga
ción original e inédito sobre el tema "Papel
de los betabloqueantes cardiosefectivos en

la isquemia silente".

El II Premio Merck 1988, a un proyecto
de investigación sobre "Betabloqueantes
cardioselectivos en terapia cardiovascu

lar", fue otorgado a los Dres. Sagastagoitia,
Boveda, Etsebeste, Aguirre e Iriarte, del

Hospital Civil de Basurto, de Bilbao, por su

trabajo "Hipertensión arterial e insuficien

cia ventricular izquierda con función sistó

lica normal. Evolución con er tratamiento
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LLIBRES REBUTS

Hepatitis Vírica, (Monografías Clínicas
en Enfermedades Infecciosas, 2). J. Guar
dia y R. Esteban. Ediciones DOYMA, Bar
celona.

Este segundo volumen de la serie "Mo
nografías Clínicas en Enfermedades Infec
ciosas" de Editorial DOYMA (cuya presen
tación comentamos en el número 1, vol. 4,
1989) está dedicado a un tema nuevo y en

verdad apasionante. Las hepatitis de origen
vírico. Un extenso campo aún no domina
do por la terapéutica antiinfecciosa y que
representa un capítulo de gran trascenden
cia sanitaria. El peso de la atención médica
debe gravitar en la prevención de este tipo
de enfermedades, ya que las acciones cu
rativas medicamentosas son muy débiles y
prácticamente se limitan a medidas higiéni
cas generales.

Afortunadamente en estos últimos años
se han hecho grandes progresos en el co
nocimiento de estos virus, de sus vías de
transmisión y de tos mecanismos patogéni
cos e inmunitarios. Se han desarrollado
además para algunos de estos virus vacu
nas decisivamente eficaces. Se. está, pues,
en camino de poder triunfar sobre ellas de
forma definitiva.

Sin embargo, para conseguirlo no basta
la mera norma terapéutica o higiénica. Es
necesario conocer los detalles biológicos
de los virus hepatotropos, sus posibles for
mas de transmisión, las poblaciones de
riesgo, los agentes transferidores, las reac
ciones inmunitarias, etc, ete. Todo ello lo
hallará el curioso facultativo en la presente
monografía y le ayudará a ponerse al día
en materia médica tan necesaria para un

ejercicio competente de la Medicina.
Los doctores Guardia y Esteban directo

res de la obra han hecho una labor enco
miable por la excelente presentación y sus

numerosas ilustraciones, todas ellas origi
nales, la que demuestra la experiencia y
competencia de los autores en este campo
y del Servicio de Hepatología del Hospital
de la Vall d'Hebrón que dirigen.

F. G. Valdecasas

Pharmacology of Peptic Ulcer. Sympo
sium of Valencia, Nov. 1988. Organizado
por la Fundación J. Esplugues yel Opto. de
Farmacol. de la Fac. de Medicina de Valen
cia. Editado por J. Esplugues y J.V. Esplu
gues. Methods and Findings in Exp. and
Clin. Pharmacol. J. R. Prous SA, Barcelo
na.

La terapéutica de la ulcera gástrica ape
nas avanzó desde principios de siglo. El bi
carbonato sódico primero y después otros
derivados de los metales alcalino-térreos o
térreos constituían, con la asociación de
los antimuscarínicos inespecíficos, toda la
terapéutica. En la década de los setenta,
sin embargo, comenzó una revolución que
todavía no ha terminado. El fracaso de los
antihistamínicos desarrollados en los años
cuarenta para inhibir la secreción de jugo
gástrico que tan fuertemente estimulaba la
histamina hizo asumir la existencia de re

ceptores especiales en las glándulas gástri
cas que se etiquetaron como receptores
H2 para diferenciarlos de los Hl que se
rían los bloqueados con los antihistamíni
cos de la serie Fourneau. No fue fácil en
contrar sustancias que bloquearan los su

puestos receptores H2. Los esfuerzos de
los investigadores no fueron coronados
por el éxito en más de veinte años. Pero
hacia el final de la mencionada década de
los setenta se introducía en clínica el pri
mer antihistamínica H2, con enorme éxito,
para el tratamiento de la úlcera péptica.

El éxito atrajo la atención del mundo
científico sobre un problema hasta enton
ces algo olvidado. No solo surgieron en ca
dena otros muchos antihistamínicos H2,
sino que aparecieron otros importantísi
mos hechos totalmente inesperados de las
antiguas raices conocidas. Así se descu
brieron, por ejem.: antimuscarínicos espe
cíficos de los receptores gástricos colinérgi
cos (R.M 1), que a más de tener una mayor
acción inhibidora de la acidez gástrica,
practicamente carecían de las acciones se
cundarias de los atropínicos. Igualmente se
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descubrieron las acciones citoprotectoras
de la mucosa de determinados compues
tos, unos antiguos como las sales básicas
de bismuto (con lo que pudo explicarse su

efecto terapéutico) y otros de nueva sínte
sis más eficaces. Añádase a todo ello el ha

llazgo del importante papel que en la cro

nicidad de la úlcera gástrica representan
ciertas agentes bacterianos como el Cam

pilobacter pilorii, la acción de ciertas pros

taglandinas, los efectos del factor activador
de las plaquetas, etc.

Todo ello revolucionó un campo tera

péutico largos años adormecido. Pero no

quedó ahí la cosa. Prácticamente a punto
está ya, para entrar en el uso clínico, una

nueva serie de compuestos de actividad

sorprendente. Son los inhibidores de la AT

Pasa que rige el intercambio potasión ver

sus hidrogenión (H+, K+ ATPasa) en las cé
lulas oxínticas. Este enzima rige el paso de
finitivo y último de la secreción del clorhí
drico gástrico. Inhibiendo este enzima la
secreción de ácido queda paralizada, sea

cual sea el estímulo que la desencadena ya
sea colinérgico, histamínico a debido a la

gastrina. Son, pues, los compuestos de esta

nueva serie los más prometedores ya que
al parecer consiguen corregir incJuso la hi

persecreción en el terrible síndrome de Zo

ihnger-Hlison.
Puede, pues, figurarse el lector de este

comentario el extraordinario interés de lo
tratado en este Simposio ya que es la mejor
exposición que puede encontrar de tan

destacados avances y de su actual y pro
metedora evolución.

El volumen editado bajo la dirección del
Profesor Esplugues se presenta de manera

impecable. Los colaboradores del Simpo
sio, investigadores los más destacados en

sus respectivos campos, nacionales y ex

tranjeros presentan los diversos problemas
en forma clara y concisa. La edición en len
gua inglesa, como es lo habitual de la edi
tora J. R. Prous SA contribuirá al éxito in
ternacional de esta excelente monografía.

Creemos, por último, un deber consig
nar que en la organización de este simpo
sium han contribuido generosamente fa
Generalitat Valenciana y la Caja de Aho
rros de Valencia.

F. G. Valdecasas
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« I n Memoriam»

Al Profesor Dr. D.

ADOLFO AZOV CASTAÑE

Me expresaré en castellano pues esta

era la lengua que usaba el Profesor Azay y
esta necrológica está dirigida principal
mente a él.

En el Pleno del pasado 11 de Abril se me

pidió hiciese el"lIln Memorian" del Profesor
D. Adolfo Azay Castañe que falleció a los
87 años de edad el 12 de Diciembre de
1988, la misión, que me sorprendió, les
prometo me llenó de una gran emoción
por el gran afecto que me unía a este Gran
Caballero y Amigo que fue el Profesor
Azay.

Sin embargo alguien podría preguntarse,
y ahí mi sorpresa en la elección, como un

físico como yo, un doctor en Ciencias Físi
cas que forma parte de este 20% de Aca
démicos Numerarios pertenecientes a

Ciencias afines a la Medicina, podía pre
sentar el recuerdo a la figura de este insig
ne y prestigioso médico Otorrinolaringólo
go como fue el Profesor Azay, pertenecien
te a una ilustre saga de especialistas que en

la actualidad está constituida por cuatro

generaciones.
Yo entiendo, que el texto de una necro

lógica de un Académico de la Real Acade
mia de Medicina de Barcelona, que por el
hecho de serlo es seguro tiene múltiples
méritos profesionales y no son necesarios
el exponerlos todos en demasía, puede ha
cerlo cualquier Académico de manera,

aséptica, enumerando una serie de datos
biográficos -pero también puede hacerse

añadiendo a los datos biográficos detalles
y sentimientos profundos de tipo afectivo
por parte del autor; y ésta és seguro, la ra

zón por la cual se me ha elegido.
¿Cómo conocí al Profesor Azay?, pues

bien, hará ahora unos diez años que un

absceso sinusítico de mi hija Esther, me

aconsejó de llevarla al mejor Otorrinolarin
gólogo, y este era, el Profesor Azay. El pro
blema médico se fue solucionando pero
durante las charlas en la consulta, con mi

esposa e hija, el Profesor se enteró de que
yo era físico. Más adelante, a finales de
1980 en una gentil visita que él hizo a la
Clínica Sagrada Familia donde había sido
intervenida quirúrgicamente mi esposa Bri

gitte, nos conocimos personalmente el Pro
fesor Azay y Yo.

Recordaré, que por aquel entonces, es

taba preparando una conferencia sobre un

tema que me apasionaba como era el de la
topología de las Superficies de Fermi, fenó
meno físico altamente abstracto sobre los
posibles caminos energéticos de los elec
trones dentro de la estructura atómica y
que, sus morfologías justifican las más im
portantes . propiedades intrínsecas de la
materia.

El interés del Profesor Azay por el tema

me sorprendió, realmente averigué con el
tiempo que independientemente de ser un

gran Clínico en su especialidad, era un pro
fundo interesado por la ciencia en general
y por la física en particular. Como filosofía
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-decía él- respuesta a los fenómenos Uni

versales de los que formamos parte.
Como Otorrinolaringólogo he aprendi

do -me explicaba por ejemplo- que los
mecanismos complejos del oído respon
den a leyes físicas y que analizan los soni

dos según la frecuencia de sus componen
tes, pasando los correspondientes impul
sos al cerebro, en forma codificada.

Amante de la música, me cuestionaba
muchas cosas por ejemplo, ¿cómo se dis

tinguen en una orquesta sinfónica los dife
rentes instrumentos que suenan al uníso
no? En nuestras conversaciones salían con

naturalidad, longitudes de onda, diferen
cias de fase, intensidades de tono, armóni

cos de varios órdenes, etc.

Todo le interesaba a aquel hombre ma

yor en edad, pero joven muy joven en an

sias de saber, de cotejar conceptos y de
aprender. Era una delicia habJar con él,
¡Gracias querido Profesor Azay, las horas
vividas en conversación con Ud. no las ol
vidaré!

Cualquier lugar era adecuado, en su

consulta, en mi laboratorio ó en mi despa
cho de la Facultad, en su hermosa casa de
Sant Vicenç de Montalt, todos los sitios
eran buenos.

Por todo ello nació en mí una profunda
necesidad de conocer cosas de la vida de
esta egregia figura como era la del Profesor

Azay. Así, pude averiguar que era hijo de
un eminente médico militar que hizo la

guerra de Cuba y que vino a España en

1898, primero a Valencia para establecerse
seguidamente en Barcelona donde fundó
la especialidad de otorrinolaringología.

Adolfo Azay seguiría los pasos de su pa
dre, obteniendo un brillante expediente
académico en la Facultad de Medicina es

pecializándose a su vez en Ja misma rama

médica.

Después de una serie de vicisitudes des
graciadamente clásicas en todas las oposi- .

clones Universitarias en este país, ganó en

1952 su primera cátedra de otorrinolarin

gología en Sevilla.

Igualmente por oposición, dos años más
tarde la de Barcelona. Es notorio que sus

clases fueron siempre altamente didácti
cas, acostumbraba a dibujar con profusión

en el encerado utilizando ambas manos a

la vez, ya que era ambidextro.
Estuvo .siernpre muy interesado por to

dos los problemas de la especialidad, sa

bre todo, los relacionados con el cerebelo,
el equilibrio y er vértigo. Hasta tal punto le
dominó este interés, que para estudiarlos y
conocerlos mejor se haría piloto aviador

¡en el año 1930!
En la Facultad de Medicina de Barcelona

desempeñó durante largo tiempo la Secre
taría general y fue igualmente Director del
Hospital Clínico. También realizó una gran
labor en el Instituto Municipal como jefe
de los servicios de otorrinolaringología.

Fue autor de innumerables trabajos cien

tíficos, Vicepresidente de la Sociedad Espa
ñola de su especialidad, además de miem
bro de numerosas sociedades científicas
de Latinoamérica y Europa, fue distinguido
por varios gobiernos con preciadas conde
coraciones.

Su intrepidez por un lado, y sus ansias

de experimentar "in vivo" e "in situ" le lle

vo, como hemos dicho anteriormente, a

sacarse el título de piloto aviador a fin de
estudiar el flamada mal de vértigo, sobre

cuyos problemas profundizo, escribiendo
un tratado acerca de la enfermedad de Me

niere, el cual alcanzó trascendencia en

todo el mundo, para el tratamiento clínico
de la misma.

A este respecto, y como anécdota, ha
blaré de lo mucho que había trabajado con

este síndrome llamado de Meniere. Como
és sabido, se trata de una alteración orgáni
ca del oído interno que se manifiesta en

forma de crisis de vértigo, zumbidos y pér
dida de audición. El Profesor Azoy me ex

pJicaba, que había experimentado mucho

con esta enfermedad recurriendo a prue
bas de exploración vesicular y audiornétri
cas.

Recuerdo que me decía que no se cono

cía muy bien la causa orígen de esta afec

ción, pero que al parecer, se debe a un au

mento de la presión del líquido que se ha
Ua en el laberinto auditívo, ó sea, en el ór

gano del equilibrio.
Los cambios de tono e intensidad de los

sonidos, con los insidiosos efectos sobre el

vértigo, hacía pensar en fenómenos erec-
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troquímicos, -al fin y al cabo. como me re

petía él siempre-, un fenómeno físico más,
en este caso de reacciones electrolíticas de
un líquido llamado endolinfa.

Justamente a mí, que he hecho razón de
mi vida la Física, el Profesor Azoy me pun
tualizaba que todo era física en el Univer
so, que a cada efecto existe una causa de
orden universal y que no puede ser de otra

manera.

Estamos acotados dimensional mente en

el Universo a sus leyes físicas, desde las
partículas subatómicas a las inmensas gala
xias, desde la célula al ser humano.

¡Qué felicidad era conversar con él, en

un mundo, en el que la vulgaridad y la su

perficialidad, son el medio más común de
comunicación entre la mayoría de los
hombres!

El Profesor Azoy se jubiló de su cátedra
en 1971 y una vez más, si no era suficiente
su excepcionar pasado, como médico y
como hombre de ciencia, comienza a estu
diar la carrera de filosofía y letras, docto
rándose posteriormente, siendo su Tesis ca

lificada con Sobresaliente Cum Laude.
¿Quién da más, amigos míos, en un tan es

cualido y tacaño intérvalo de tiempo,
como és nuestra vida?

El 16 de febrero de 1969 ingresó en esta
Real Academia de Medicina. Su discurso
de recepción versó sobre el tema que él ti
tuló el "Audiotrauma". Aquí dejó su im
pronta personalidad habiendo sido un

magnífico colaborador de esta prestigiosa
Institución, que tanto estimo y a la que con

tanto amor dedicó su tiempo.
Como han visto, valió la pena que yo

averiguase algunas cosas de su vida, que
fueron un ejemplo imposible de cuantifi
car.

Me enorgullece igualmente contarles ra
impresión que recibí el día que me pregun
tó si no me importaría el que presentase mi
candidatura para una vacante a esta Real
Academia.

El creía profundamente que hacía falta
que la Física estuviese aquí representada,
dado el protagonismo que esta ciencia fun
damental tiene para la medicina y, en parti
cular, en el moderno campo de las Radia
ciones. Supongo que estaban presentes

ejemplos como los Scanners, la Resonan
cia Magnética Nuclear, la Tomografía con

positrones, la Medicina nuclear, etc.

Bien, lo sucedido luego, los pasos pre
ceptivos, el Curriculum Vitae, las conferen
cías mías aquí, etc. forman parte del suma

rio de la Real Academia de Medicina de
Barcelona. Pero er resultado fue, que el 12
de Julio de 1983 el Profesor Azay me tele
foneó desde aquí para decirme estas pala
bras: "Profesor Climent, le llamo para darle
la enhorabuena pues ha sido usted elegido
en Junta Extraordinaria, Académico Nume
rario".

Como comprenderan son muchas cosas

.Ias que hacen, que guarde una profunda
gratitud hacia el Profesor Azay.

Lo cierto és sin embargo, que indepen
dientemente de cualquier impresión subje
tiva que puedan parecer mis manifestacio
nes, el Profesor Azay fue una excepcional
persona, un gran científico y un ejemplar
médico, sobre el que és imposible hacer
una completa exégesis de su vida.

Venía adornado por una serie de virtu
des, que como decía el Dr. Lorenzo García
Tornel, que contestó su discurso de ingreso
en esta Real Academia de Medicina y que
hago mías sus palabras, "tenía un carácter
franco, abierto, optimista, dotado de una

alegría comunicativa, de una inteligencia
privilegiada, de una vivacidad extraordina
ria, de un sentido crítico excepcional y po
seía en la discusión, el don de una ironía
fina y aguda que no ofende".

Quiero para finalizar, expresar mi más
sentida condolencia a sus afligidos, en par
ticular a su distinguida esposa Doña Mont
serrat, su hijo Adolfo y sus nietos Adolfo y
Luis.

y Ud. sepa, mi querido Profesor Azay,
que aquel Físico que el indeterminismo de
las leyes der Universo hizo que se cruzara
en su camino, no perderá jamás ra admira
ción y el cariño a su Recuerdo.

Francisco Climent Montoliu
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·EN RECORD DE
N �

BENET OLIVER I SUNE

És amb una profunda pena que escric

aquestes ratlles per evocar la figura de l'ho
norable Acadèmic i cordialíssim amic Be
net Oliver i Suñé. Un boc amic de joven
tut. Ens coneguérem a la Universitat on

coincidírem en el Curs preparatori de Cièn
cies, que llavors en dèiem d'Ampliació. La
relació ja no cessà mai més sinó que anà
creixent a 'mesura que ell i els seus familiars
més pròxims m'honoraven amb la seva

confiança en la meva capacitat assistencial.
I tot seguit s'establí entre nosaltres una

amistat sincera. Ningú que hagi conegut
Oliver-Suñé se n'extranyarà gens. La seva

bonhomia, la seva conversa fluïda, irònica
i amable, exempta de crítiques i murmura

cions, les seves inquietuds espirituals i, cul
turals, fins i tot la correcció i elegància de
la seva presentació física, despertaven una

simpatia que es convertia aviat en una

amistat autèntica.
Però darrera els sentiments hi ha un fet:

Oliver-Suñé era un figura singular i eminent
de la Biologia catalana. De nissaga li venia.
És just i oportú de dir que era fill de Benet
Oliver i Rodés i nét de Lluís Suñé i Molist;
pioner i mestre, el primer, de l'analítica clí
nica; pioner, el segon, de l'Oto-rino-larin
gologia que compaginava amb les seves

afeccions literàries i musicals.
Llicenciat en Farmàcia a la Universitat de

Barcelona i doctorat a la de Madrid, Benet
Oliver-Suñé s'incorporà tot seguit al labo
ratori d'anàlisis del seu pare (el primer d'Es-

panya) on durant més de cinquanta anys
treballà en l'aplicació de la física i de la bio

química al diagnòstic clínic i a la bromato

logia, especialment a les aigües minerals.
En aquest camp de l'analítica nasqueren al

guns dels seus treballs científics; el primer
fou la seva tesi doctoral: "Determinació

quantitativa d' acetona a l'orina". I del labo
ratori privat passà a I' universitari fins arri

bar, el 1933, a ésser el responsable del de
la Càtedra de Patologia General de la Uni
versitat Autònoma, dirigida per Joan Cua
trecases.

Els seus estudis no acaben a la nostra

Universitat sinó que amb una beca de la
Facultat de Farmàcia treballà a l'Institut Pas
teur de París sota el guiatge directe de
Roux i de Calmette. Aquesta activitat cien
tífica fruità en algunes memòries que foren

publicades ais Comptes Rendus de la So
ciété de Biologie. Les seves ganes d'apren
dre no s'extingiren, però; amb aquesta in

quietud participà en molts congressos de
Biologia i visità assíduament laboratoris i
centres de treball científic de tota Europa.

Un altre aspecte de la personalitat d'Oli
ver-Suñé fou la seva dedicació a la docèn
cia. En la nostra època d'estudiants; la Mi

crobiologia només figurava com assignatu
ra al Doctorat de Farmàcia; però el 1928 el

professor Deulofeu n'inicia l'ensenyament
a Barcelona en uns cursos oficiosos en els

quals són ajudants seus Oliver-Suñé i Cu

llell-Reig. Un dels alumnes d'aquell temps,
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el Dr. R. Jordi, recorda amb amor el mo

dest laboratori de la Facultat de Farmàcia
on Olivé-Suñé "ensenyava a manipular
bacteris i estris amb una pulcritud que no

deixava cap detall penjat". Amb la Univer
sitat Autònoma del 1933 queda instituïda la
càtedra de Microbiologia regida per Pere
González amb Oliver-Suñé com a Profes
sor adjunt. Desfeta la Universitat Autòno
ma e11939, la Càtedra de Microbiologia no

és restaurada fins el1944 i tot seguit Oliver
Suñé guanya el càrrec de Professor adjunt
per concurs-oposició; i el 1947 n'és Enca

rregat de curs fins que abandona la Univer
sitat per considerar-la incompatible amb la
seva feina a la Companyia d'Aigües de Bar
celona. Però, amb tot, no deixa la docèn
cia perquè durant uns quants anys impar
teix cursos d'Hidrologia subterrània i .d'En
ginyeria sanitària a les escoles d'Arquitectu
ra i d'Enginyers Industrials.

, La seva integració a la direcció del labo
ratori de la Societat General d'Aigües de
Barcelona és un pas decisiu en la seva

vida. I gosaria dir en la nostra; perquè si els
barcelonins i els ciutadans de moltes po
blacions veïnes hem pogut beure I'aigüa
de l'aixeta impunement ha estat gràcies a

Oliver-Suñé. La dedicació a aquest camp
fou total, responsable i ben reconeguda.
Participà ja en la primera reunió de la Inter
national Water Supply i en fou ponent en

els congressos ulteriors reunits a Brussel·les
i a Barcelona. En aquest darrer fou nome

nat secretari de la comissió tècnica. Fou

president del grup de treball de l'Institut

d'Hidrologia i intervingué en la redacció
de les normes legals de qualitat de I'aigüa i
en la del Codi alimentari del 1967. El nom

bre de treballs i conferències, valuosíssims,
sobre el tema de les aigües és quantiós.

La seva autoritat en aquest camp fou ac

ceptada arreu. Er Ministeri d'Assumptes Ex
teriors el designà per a formar part dels Co
mitès tècnics de la Poi-lució "de les aigües
de la O.CD.E. i de la O.N.U. {Ginebra
1961); i el Ministeri d'Indústria l'integrà,
com a representant seu, en la Comissió de
pol·lució de les aigües del Consell de Fede
racions Industrials d'Europa (París 1969).
Representà Espanya en diversos Congres-

SOS sobre problemes de les aigües: els de
Ginebra, Londres, Milà i París. I com a de

legat pel Sindicat Nacional d'Aigua, Gas i
Electricitat participà en les reunions inter
nacionals de París, Londres, Milà, Viena i
Colònia.

Les seves publicacions i conferències
són nombroses. La major part toquen te

mes hidrològics i altres tracten els mecanis
mes de la immunitat, de diversos punts de

bacteriologia, de quimioteràpia i de virolo

gia.
Les distincions, justíssimes, no li manca

ren. Fou invitat d'honor al Simposi sobre

problemes de virologia, a Lausana (1953),
Membre fundador de la Secció Europea de
l'Associació Internacional de les Societats
de Microbiologia, representant d' Espanya
a la Organisation de Coopération et Oevé
loppement Économique (grup "pol-lució
d'aigües") i a les sessions de treball sobre

aigües residuals celebrades periòdicament
pel Consell de Federacions Industrials

d'Europa. El 1956 ingressà com a Membre
numerari de la Reial Acadèmia de Farmà
cia llegint el discurs reglamentari sobre "In

terpretació dels resu Itats terapèutics de les
vacunes autògenes en relació amb la tècni
ca preparatòria", i el 1965 entrà en aquesta
Reial Acadèmia de Medicina com a Mem
bre numerari llegint el corresponent dis
curs sobre "La pol-lució de les aigües". Era
també Corresponent de les Reials Acadè
mies de Farmàcia i de Medicina de Madrid.

Aquests aspectes tècnics de la vida i de
l'obra d'Oliver-Suñé no poden donar una

idea integralde la seva personalitat. Mai no

donava la imatge del científic preocupat
sinó la d'una persona plena d'humanitat i
d'una jovialitat permanent. Aquests trets

de la seva actitud vital es reflectien (o pot
ser s'originaven) en els seus lleures. Un
d'ells era l'excursionisme. Soci del Centre
Excursionista de Catalunya (com el seu

pare i el seu fill) s'hi dedicà plenament
mentre la seva capacitat física ho permeté.
La xifra de 132 cims que aconseguí n'és
una prova. Quan l'excursionisme hagué de
cedir, es dedicà a la construcció de vaixells
de guerra en miniatura. Les reproduccions,
a l'escala 1/400, que va fer d'una dotzena
de vaixells anglesos i alemanys que partici-

126



J. Aisina i Bofill

paren en la guerra mundial són perfectes. I
sempre, com un bassa continuo, la seva

afecció a la música. Hereu de la filharmòni
ca nissaga Suñé, la música, directa o grava
da, l'acompanyà tota la vida.

Benet Oliver i Suñé, eminent en tants de

camps de la biologia, mereixerà sempre,
per la seva bondat, un record entranyable
de tots els que hem tingut l'impagable pri
vilegi de la seva amistat,
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