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Fa bastants números de la revista, des que va 
començar la Covid 19, que l’editorial es dedica a 
aquesta pandèmia, que és un autèntic malson per 
la gent del nostre temps, a tot el món. Primer van 
venir els efectes negatius més visibles: milers de 
malalts (fins ara ja s’accepten, per les organitzaci-
ons sanitàries, xifres de més de 180 milions d’afec-
tats). També estem a la ratlla dels quatre milions 
de persones que han mort per la pandèmia. És 
un període en que gairebé totes les notícies eren 
negatives i tendien a incrementar més la por que 
la confiança. 

Als pocs mesos van començar a aparèixer dades 
que permetien tenir un mínim d’esperança: s’es-
tava treballant fort per aconseguir una vacuna, i 
sembla que anàvem pel bon camí. Malgrat les difi-
cultats, no la menor el rebuig de moltes persones a 
vacunar-se, s’aconseguí doblegar moltes curves de 
creixement. S’obrí una finestra d’esperança. 

Això tingué diversos efectes: rebaixar el rigor de 
les mesures de prevenció, liberalitzar una mica els 
horaris que van arribar a ser molt restrictius, per-
metre desplaçaments que havien estat casi total-
ment restringits. Així van disminuir les tensions so-
cials i econòmiques. Moltes persones van perdre el 
seu treball, tot i l’intent de mesures de protecció, 
el futur seguia essent molt gris, però també s’obri-
en algunes llums positives.  

Ens vàrem donar compte que l’epidèmia no se 
n’aniria tan fàcilment. Els virus mutaven amb una 
certa rapidesa, sortien variants, que alarmaven, 
sobretot fins ara més la variant delta que ha ex-
pressat més poder de contagi, afectat a persones 
més joves, que potser deixa més seqüeles, s’ha 
parlat i escrit bastant sobre una possible síndrome 
de covid crònica, i que potser s’haurà de conviure 
amb aquest virus, o altres semblants, durant molt 
de temps. S’ha passat de la por autèntica i este-
sa a la malaltia, a pensar en una certa adaptació o 
“convivència”. En tot cas la posició mental de gran 

part de la població sembla que ha disminuït el seu 
nivell d’angoixa. 

Ara potser entrem en una nova etapa. Hi ha una 
variant, la delta, que sembla que és més perillosa i 
que estén la seva presència en els malalts. També 
tenim les vacunes, encara que al seu voltant hi ha 
una considerable polèmica que no ha contribuït a 
aclarir les idees dels qui s’han de vacunar. 

Ha aflorat, i s’ha reforçat en part, una conside-
rable oposició a les vacunes. I a més han sortit no-
tícies contradictòries sobre la seva pràctica. Tenim 
doncs informacions en sentits diversos, algunes 
coincidents i altres oposades en la situació actual i 
un cert temor o inquietud respecte al futur. A més, 
en aquest començament d’estiu, que es preveu dur 
en molts aspectes, hi ha dades concretes, que no 
es poden obviar. 

Mutacions del virus, del que han sortit diverses 
soques, en punts diferents del planeta, algunes 
amb una gran capacitat de difusió, que han anat 
modificant les previsions inicials. Fins avui la que 
ha causat més preocupació entre els viròlegs i epi-
demiòlegs, és la variant delta. En alguns països, 
entre ells els de l’Europa occidental, s’ha fet ma-
joritària en relativament poc temps, anant més de 
pressa que en l’adaptació de les vacunes

La tendència a valorar els símptomes a mig o fins 
i tot llarg termini, amb el risc del que a vegades 
s’ha dit o escrit com a síndrome de la Covid cròni-
ca. És un perill que no es pot descartar i cal seguir 
investigant, supervisant el malalt. També cal tenir 
en compte les diferències d’edat que és possible 
que siguin importants.

I així ja es parla de “cinquena onada”, amb tot 
el que això significa: més malalts, durada més llar-
ga, més sobrecàrrega assistencial en els tres punts 
més visibles: CAPs, malalts que requereixen ingrés 
hospitalari, i el pas a les UCIs (Unitats de cures in-
tensives). Per sort fins ara, i per l’eficàcia de l’assis-

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 67-68

Editorial

TORNEM-HI?



68 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 36, número 2, Abril - Juny 2021 - ISSN: 1133-32866

tència, les xifres de casos letals estan controlades 
i són bastants inferiors a les de la primera onada, 
que és la que fins ara ha deixat un record més do-
lent. També cal preveure una situació que agreugi 
la sobrecàrrega per a tots els estaments sanitaris. 

I ara ens trobem en un punt difícil. Tenim fac-
tors importants, en pro i en contra, des del punt 
de vista de la gestió sanitària. Ara sabem més co-
ses i cal estar preparats per defensar la població, 
que som tots, contra els perills que vinguin. Tenim 
les vacunes, diverses, que proporciones una certa 
“seguretat” contra la transmissió del contagi. S’han 
preparat contra un tipus determinat de virus, però 
cal recordar que s’han desenvolupat mutants més 
perilloses, i aquesta via de les mutants pot ser més 
activa o sobrepassar la protecció de les vacunes. 
Tenim com a amenaça real el perill de tornar enre-
re, que es torni a descontrolar la malaltia. Per això 
s’ha posat el títol “Tornem-hi” amb un interrogant. 
Ens en podem sortir?. Encara hi som a temps?

Després d’aquesta exposició ve la pregunta: 
Què cal fer?. Primer recordar el què ja s’ha anat 
fent (tot i que en grau divers de compliment), no 
descuidar el que recomana la sanitat clàssica. La 
higiene, la neteja, simbolitzada en els deu dits de 
les mans. També reduir el contacte amb les perso-
nes que poden ser transmissores. La protecció de 
les mascaretes. Mantenir les distàncies. Aïllament 
dels malalts i persones que s’hi ha relacionat. Bus-
car en cada cas l’origen del contagi. Recordem la 
figura del “rastrejador”, que ha tingut una opinió 
favorable, però ara se’n parla poc. 

Aplicar les vacunes, que ja s’està fent, al màxim 
ritme possible. Potser amb una sensació de més se-
guretat i de menys incerteses. Cal evitar els dubtes 
entre la població, i donar la informació més clara 
possible, sobre els diversos tipus, el nombre d’in-
jeccions que s’han de posar, la possibilitat d’efectes 
secundaris immediats, però sense gravetat. 

Però aquest punt, les vacunes, té un afegitó, un 
gran afegit, que cal explicar. A qui s’apliquen?. Nor-
malment a grups de població de risc. Poden ser 
molts candidats i cal fer-ho bé. Un exemple bo són 
els programes de vacunacions en població infantil. 
Algunes malalties molt greus s’han gairebé eradi-

cat quan han rebut la vacuna la major part de la 
població, un percentatge prou alt, de la població 
de risc. La intenció del sanitari és protegir a gairebé 
tothom. 

En un altre extrem de la població hi ha les perso-
nes que es desplacen a una zona geogràfica de risc, 
per exemple per malalties tropicals. Aquí l’objecte 
de la vacuna són poques persones. 

Cal explicar-ho perquè en el cas de la Covid 
aquests models són insuficients. La població en 
risc és tota la població mundial. Ningú està lliure 
del perill de contagi. I això significa entre set i vuit 
vegades mil milions de persones, de tot el món. Les 
condicions vitals, sanitàries, de molts països no ho 
permeten. Les econòmiques tampoc. La despesa 
és extraordinària. Prometre, en sentit polític, que 
el 2025 tothom podria estar vacunat, tota la pobla-
ció del món, no és creïble en les condicions actuals. 

I ara esmentem només per sobre altres factors. 
Des d’altres punts de vista: econòmic, laboral, lú-
dic, la visió de les prioritats pot ser diferent. Cal 
doncs definir de manera clara les prioritats, i els 
seus límits. I cal tenir en compte que en els mo-
ments més aguts, de més por entre la població i 
de més gravetat clínica, la prioritat és la sanitària. 
Hi pot haver un cert marge, estret, de relaxació 
de mesures. Els punts de vista de la mobilitat, del 
transport, del treball, del comerç, de la restauració, 
són també importants, i cal compaginar-ho, en la 
mesura del que sigui possible. En canvi altres as-
pectes en aquest sentit potser no estiguin en la si-
tuació d’avui, en la primera línia de les necessitats 
socials. Un dels punts més discutits potser sigui el 
dels horaris, les hores de tancament i de reducció 
de mobilitat. 

Arribem al final del que es volia dir. Estem en un 
punt en que és possible que s’hagin de prendre 
mesures més dràstiques. Cal pensar que aquesta 
situació pot estar més propera o llunyana depe-
nent del que es faci ara. La situació se’ns pot es-
capar de les mans. Podem evitar que la “cinquena 
onada” sigui més greu que la primera, o ja no hi 
som a temps de frenar-la? 

Depèn en gran part del que fem ara.   

Editorial
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GRATACÓS, Eduard

inTrodUCCió: MediCina FeTal
La medicina maternofetal és una de les subes-

pecialitats, reconegudes oficialment als països 
anglosaxons i de facto a Europa, de l’Obstetrícia i 
Ginecologia. Tot i que la majoria de patologies de 
la gestació impliquen en proporció variable tant a 
la mare com al fetus, és comú parlar de “medici-
na fetal” -sense el “materno”- per identificar una 
pràctica que fins fa 30 anys quasi no existia i que es 
va desenvolupar gràcies a l’aparició de l’ecografia 
en medicina. Fins inicis dels anys 90 del segle pas-
sat, la terminologia internacional encara es referia 
a la subespecialització en embaràs patològic com 
a “perinatologia”, centrada fins llavors en les pato-
logies maternes i amb un control fetal molt limitat 
i indirecte. L’ecografia va revolucionar el coneixe-
ment i la pràctica clínica en l’àmbit de la gestació 
humana. A partir dels anys 80, l’entrada molt pro-
gressiva de l’ecografia va permetre el diagnòstic i 
caracterització de la història natural de patologies 
que fins llavors només es coneixien al naixement. 
La visualització del fetus pels progenitors, que faci-
lita la percepció de la persona, va accelerar encara 
més un nou camp en el que els pares demanaven 
solucions per uns diagnòstics cada vegada més 
acurats. A l’inici dels anys 90 ja es disposava de 
tècniques invasives desenvolupades en la dècada 
anterior, i la teràpia fetal ja no era només un camp 
experimental. En aquella dècada es va desenvolu-
par exponencialment el diagnòstic i teràpia fetal, i 
es va consolidar la denominació de “medicina fe-
tal” per reconèixer que el fetus s’havia convertit en 
un pacient. En conseqüència, les societats anglosa-
xones van canviar el nom de la subespecialitat, de  

 
 
 
 
 
 
perinatologia a medicina maternofetal. En aquests, 
moments, el diagnòstic fetal és d’una precisió molt 
elevada gràcies a l’ecografia d’alta resolució i la 
ressonància magnètica. El creixement del coneixe-
ment ha estat tal que els centres de tercer nivell 
disposen de superespecialistes en neurologia, car-
diologia o teràpia fetal. La combinació de la imatge 
amb els avenços en endoscòpia ha permès que la 
cirurgia fetal, encara que reservada a pocs centres 
de referència, sigui una opció terapèutica establer-
ta des de fa més de 20 anys pel tractament de cer-
tes patologies greus. 

La medicina fetal comparteix reptes i oportuni-
tats amb la resta de la medicina clínica. En aquest 
article analitzem d’una manera molt breu dos 
avenços del coneixement recent en medicina fe-
tal: les evidències sobre el potencial ús de l’estil de 
vida com una eina per millorar els resultats perina-
tals, i el projecte de placenta artificial. Aprofitem 
aquests dos exemples per il·lustrar dos reptes que 
són comuns a la pràctica majoria de les especiali-
tats mèdiques: la “medicina de l’estil de vida” i la 
bioenginyeria mèdica. La primera, imprescindible 
per reduir al màxim la prevalència de la malaltia 
i possiblement amb efectes importants en la prò-
pia malaltia. La segona, imprescindible per avan-
çar cap a una medicina molt més precisa i molt 
menys invasiva. Òbviament aquests dos aspectes 
de la medicina existeixen des de fa molt temps, no 
són propis de la nostra època. Però en cada època 
tenen unes peculiaritats. D’aquestes tendències es 
deriven conseqüències que determinaran canvis 
en la forma de treballar de professionals i institu-

Ingrés d’Acadèmics Corresponents

MediCina FeTal CoM a ParadiGMa dels rePTes i oPorTUni-
TaTs de la MediCina aCTUal
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cions, i en la forma en que la societat accedirá a 
la salut. Són reptes i al mateix temps oportunitats 
ja que requereixen noves formes de concebre i es-
tructurar la pràctica clínica i la recerca mèdica, que 
s’han d’adreçar pels qui vulguin lideratge i excel-
lència en la pràctica clínica. 

esTil de Vida, resUlTaTs PerinaTals i Pro-
GraMaCió FeTal: CoM inTeGrar la ProMo-
Ció de la salUT en la MediCina CienTÍFiCa

De la probabilitat que té una persona de morir 
prematurament, la qualitat del sistema sanita-
ri sembla tenir una influència petita. La part més 
gran, que pot arribar al 80-90%, és una combinació 
de circumstàncies socioeconòmiques, estil de vida 
i predisposició genètica. En realitat, les tres interac-
cionen fortament per raons òbvies. Per una banda, 
l’ambient acaba determinant que moltes predis-
posicions genètiques es manifestin o no. D’altra 
banda, un cop aconseguides unes circumstàncies 
socioeconòmiques mínimes, en les societats de-
senvolupades l’estil de vida és el determinant clau 
en les grans patologies de l’adult: cardiovasculars, 
oncològiques i metabòliques. El mateix passa en la 
gestació. Les taxes d’obesitat, nutrició subòptima 
i estrès materns en la gestació s’han incremen-
tat progressivament en els països desenvolupats. 
Abundant evidència científica recolza l’associació 
d’aquests factors amb un taxa de complicacions 
obstètriques i resultats perinatals que no han mi-
llorat substancialment des de fa quasi 40 anys. Les 
gran patologies maternofetals (preeclàmpsia, re-
tard de creixement o prematuritat) afecten a més 
d’un 15-20% dels embarassos,  i la freqüència no 
s’ha reduït i inclús s’ha incrementat. L’increment 
que sí s’ha aconseguit en la supervivència neona-
tal ha posat a més en evidència el problema de la 
programació fetal. L’ambient advers fetal indueix 
canvis epigenètics que afecten des de la macroes-
tructura d’òrgans al nivell molecular, i que persis-
teixen postnatalment resultant en problemes de 
neurodesenvolupament i patologia cardiovascular 
i metabòlica en l’edat adulta. Per tant, igual que 
en les patologies de l’adult, existeix una associació 
molt forta entre estil de vida i resultats perinatals. 

Però podem fer alguna cosa al respecte? Malgrat 
les fortes evidències a favor d’una associació, no 
s’ha avaluat si intervencions sobre l’estil de vida 
poden reduir el risc de complicacions o millorar els 
resultats perinatals.

En els últims anys hem desenvolupat un estudi 
pioner per avaluar aquesta pregunta. La nostra in-
vestigació ens havia portat a documentar l’associa-
ció multifactorial entre estil de vida i complicacions 
obstètriques. Una de les patologies que hem docu-
mentat millor és el retard de creixement fetal, que 
afecta al 10% de les gestacions i és una de les prin-
cipals causes de morbimortalitat perinatal i progra-
mació fetal al món. La investigació sistemàtica de 
factors predisponents ha posat en evidència que 
les mares d’aquest fetus tenen nutrició subòptima, 
nivells d’estrès superiors a la mitja o exposició a tò-
xics de consum o ambientals més elevades, entre 
d’altres. Però no existien fenotips clars associats a 
una causa concreta, la majoria de les mares tenien 
un risc incrementat per la combinació de més d’un 
factor. Aquesta evidència ens va portar a plantejar 
la hipòtesi de que una intervenció estructurada so-
bre l’estil de vida podria canviar la història natural 
del retard de creixement fetal. L’estudi IMPACT va 
ser un assaig clínic controlat en 1418 dones de risc, 
aleatoritzades en tres branques: dieta mediterrà-
nia, reducció d’estrès i control habitual. L’estudi ha 
conclòs i està ara en avaluació per la seva publica-
ció. Per aquest motiu els resultats principals defi-
nitius no es poden difondre encara. Però els resul-
tats secundaris mostren que les intervencions van 
tenir uns importants efectes biològics sobre nivells 
de cortisol, nutrimetabòlits i inclús microbiota. En 
aquests moments existeixen altres estudis aleato-
ritzats similars, i hi ha un nombre creixent en altres 
branques de la medicina. 

Això ens porta a la primera reflexió d’aquest ar-
ticle. La cura de l’estil de vida és un concepte abso-
lutament obvi, però la “medicina de l’estil de vida” 
no ho és tant en els nostres temps, tot i que potser 
ha format una part important de la medicina, amb 
més o menys coneixement científic, al llarg de la 
història. En l’actualitat, molts metges, amb un ni-
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vell de subespecialització creixent, inclús a nivells 
de primària, malgrat ser perfectament conscients 
de la seva importància, no sabrien de quina mane-
ra integrar aquest coneixement en la seva pràctica, 
fora dels consells generals, o dietes concretes en 
determinades patologies. En paral·lel, existeix un 
increment progressiu d’una oferta, “sanitària” o 
no, sovint pseudocientífica, que en definitiva dona 
respostes a les demandes creixents d’una societat 
que cada vegada dona més importància a la salut, 
però necessitaria eines i informació fiable que la 
medicina científica poques vegades aporta clara-
ment. 

El que postula aquest article és que la medicina 
científica ha d’integrar l’avaluació de l’estil de vida 
en la seva recerca, per avaluar de manera rigorosa i 
aportar les evidències sobre els efectes d’interven-
cions estructurades sobre l’estil de vida a diversos 
nivells. I això és important també perquè l’avalua-
ció científica en un entorn d’assaig clínic obliga a 
estandarditzar les intervencions, de manera que 
poden “prescriure’s” i donar instruccions, igual que 
fem amb tractaments farmacològics. L’evidència de 
diversos assaigs clínics ha demostrat que les meres 
recomanacions sobre unes pràctiques desitjables 
solen ser poc efectives, mentre que la mateixa ac-
ció en forma de “prescripció”, amb intervenció es-
tandarditzada, estructurada i monitoritzada, sigui 
sobre la nutrició, l’estrès o l’exercici, entre d’altres, 
pot ser molt efectiva. 

Es tracta d’un repte, perquè la medicina actual, 
ni la hospitalària ni a nivell primari, està motivada 
per investigar en aquesta línia, i menys estructu-
rada per incorporar aquest coneixement. L’obser-
vació de les tendències en altres països, especial-
ment els més innovadors, però també el nostre, fa 
entreveure com aquests conceptes s’estan intro-
duint progressivament en ofertes, habitualment 
privades. És essencial i imprescindible que la medi-
cina científica ajudi a aportar les evidències neces-
sàries i integri aquests conceptes en la formació i la 
pràctica clínica. És un dels grans reptes de la medi-
cina científica, com donar resposta a una demanda 
que d’altra banda serà més ocupada cada vegada 

més per la pseudociència, i al canvis en la forma 
d’accedir a la salut de les noves generacions, que 
afectaran profundament la medicina dels propers 
anys. 

PlaCenTa arTiFiCial CoM eXeMPle de la 
MEDICINA HIPERTECNIFICADA I INTERDISCI-
Plinar del FUTUr 

Malgrat arribéssim a aconseguir una promoció 
de salut òptima, la malaltia sempre existirà i la me-
dicina necessita solucions cada vegada més com-
plexes per les patologies encara no tractables. Part 
de les solucions vindran de la biotecnologia, per 
tractar a nivell molecular patologies oncològiques 
o degeneratives, però la tecnologia mèdica també 
serà clau en permetre diagnòstics o teràpies de 
molt alta precisió ara no possibles. Un exemple 
molt clar d’això és la placenta artificial 

Cada any, només a Europa, es produeixen més 
de 25.000 naixements a les 26 setmanes de ges-
tació o abans. Malgrat els importants avenços 
en neonatologia, que permeten grans resultats 
en prematurs més grans, la supervivència actual 
d’aquests nadons tan immadurs oscil·la entre el 
25-75% i les seqüeles greus el 75-95%. Els resul-
tats no han millorat en els darrers 20 anys. L’estat 
maduratiu de pulmons, sistema digestiu i cervell 
representa barreres biològiques sovint infranque-
jables per tolerar un suport intensiu fora de l’úter. 
Es fan necessàries solucions disruptives pel suport 
d’un nadó prematur periviable d’una manera dife-
rent a la que s’està fent. 

El concepte de fer servir una placenta artificial 
per casos de prematuritat extrema té ja més de 60 
anys. La filosofia és aconseguir la supervivència del 
fetus anant a favor, i no en contra com fem ara, 
de la seva naturalesa i estat maduratiu. El fetus es 
connecta a una circulació extracorpòria a través 
del cordó umbilical, i es trasllada a una “biobossa” 
per viure en un mitjà líquid. Si el sistema és exitós, 
això deuria permetre la supervivència durant unes 
setmanes, fins a que l’evolució fetal permeti una 
maduresa suficient per la vida extrauterina, que 
requereix respiració, digestió, regulació hemodinà-
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mica i de la temperatura, entre d’altres. L’aplicació 
primera serien els fetus periviables (22-24 setma-
nes) però el límit es podria estendre si els resultats 
fossin bons. 

No ha estat fins els últims 10 anys quan els aven-
ços tecnològics en diverses àrees han permès su-
perar algunes de les dificultats de mantenir un fe-
tus fora de l’úter vivint en condicions fetals. Alguns 
grups al món han aconseguit establir models ex-
perimentals i reportat supervivències fetals durant 
algunes setmanes, i alguns casos de supervivència 
neonatal. Per tant, la placenta artificial sembla ara 
més propera a una aplicació clínica, si bé queden 
per superar moltes passes. Per exemple, la transi-
ció de la vida intrauterina a la placenta artificial és 
extremadament delicada i s’han d’aconseguir sis-
temes més reproduïbles que garanteixin un funcio-
nament en més del 90% de casos. D’altra banda, cal 
encara generar evidències a molts nivells de que la 
qualitat de vida dels supervivents seria millor que 
amb els tractament actuals basats en ingrés en una 
unitat de cures intensives neonatals, o que la vida 
fetal en una placenta artificial no genera un tipus 
de programació fetal pitjor que la que volem evitar. 

Hi ha quatre programes de placenta artificial al 
món, un d’ells a Barcelona. El nostre programa és 
el més recent, però ja disposa d’un prototip funci-
onant, i està basat en una experiència en recerca 
experimental i cirurgia fetal de més de 20 anys. Du-
rant aquest temps, la recerca realitzada a Barce-
lona ha creat un gran cos de coneixement sobre 
l’estudi detallat del desenvolupament cerebral i 
cardiovascular fetal. Aquesta experiència aporta-
rà evidències rellevants sobre la seguretat fetal i 
postnatal de la placenta artificial, des de la funció 
i l’estructura dels òrgans fins a la programació mo-
lecular. L’horitzó de l’aplicació clínica és impossible 
d’establir en aquests moments, per la complexitat 
de la recerca, i les inevitables reflexions bioètiques, 
socials i de seguretat, que estan previstes com a 
part del projecte. Un projecte de placenta artificial 
requereix desenvolupar diversos sistemes de forma 
combinada i sincrònica, que bàsicament resumim 
en transició a la placenta, sistema de circulació ex-

tracorpòria, nutrició i suport hormonal, monitorit-
zació i entorn físic i ambiental fetal. És necessari 
crear un equip multidisciplinari amb coneixement 
mèdic en medicina i cirurgia fetal, neonatologia, 
cardiologia i cirurgia cardiovascular, nutrició i en-
docrinologia, entre d’altres. La construcció de la 
placenta i el prototip experimental és en sí mateix 
un repte que requereix de coneixement tecnològic 
avançat en biomaterials, sistemes de circulació i 
oxigenació, microsensors i microcatèters, robòtica 
i intel·ligència artificial, entre d’altres. 

Això ens porta a la segona reflexió de l’article, 
la integració de la bioenginyeria i altres àrees de 
coneixement tecnològic en la medicina.  De nou, 
és obvi que la medicina no es pot concebre sense 
tecnologia. Però estem entrant en una època en la 
que les demandes en termes d’alta precisió i míni-
ma invasivitat, o de reducció al mínim dels errors, 
no faran més que créixer. Això no implica només 
integrar tecnologies, si no enginyeria de processos 
i intel·ligència artificial.  Fora dels serveis centrals 
de l’hospital, o d’algunes activitats òbvies, com la 
imatge mèdica, la incorporació a un servei de fí-
sics o enginyers semblaria una idea com a mínim 
estranya a la majoria de metges. Tanmateix, dintre 
de poc la pràctica clínica començarà a canviar en 
aquesta direcció. Serà comú veure perfils tecno-
lògics en molts serveis o àrees, que no poden ser 
només un servei transversal de la institució, com 
no ho són els metges o la infermeria. El nombre 
de metges necessaris en un hospital serà cada ve-
gada menor, la composició d’un servei serà molt 
diferent a la concepció clàssica de “metges, perso-
nal d’infermeria i administratiu”, i incorporarà en-
ginyers de processos i diversos perfils tecnològics 
en funció del servei. Per tant, aquest és un aspecte 
que els responsables de la direcció dels grans cen-
tres generadors de coneixement, han d’integrar en 
la seva estratègia i de l’èxit en el disseny de les acci-
ons adequades dependrà la capacitat d’adaptar-se 
i integrar les noves i cada vegada més disruptives 
tecnologies en les properes dècades. 
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ConClUsions
Amb les reflexions d’aquest article s’han discu-

tit dos dels grans reptes que té la medicina en la 
seva forma d’estructurar-se, investigar i articular la 
seva pràctica clínica. La medicina haurà de donar 
resposta a aquests reptes, i segur ho farà. Malgrat 
els canvis futurs sobre formes d’accedir a la cura 
de la salut o l’estructuració dels hospitals, la raó 
principal de la medicina seguirà sent la preven-
ció i cura de la malaltia, però sobretot la cura de 
la persona. La figura del metge en un món saturat 
d’informació i tecnologia serà més central que mai. 
La humanitat i la transmissió de tranquil·litat a la 
persona angoixada per la seva salut és un conjunt 
de qualitats que necessàriament s’han de tenir, 
però que es poden cultivar i refinar com a part de 
la nostra formació. El coneixement i rigor científic 
transmeten la seguretat, i la demanda d’aquest ri-
gor no s’ha perdut gens en les noves generacions, 
que segueixen reclamant aquesta expertesa. Saber 
fer això, transmetre al mateix temps humanitat 
i coneixement, és la clau de la confiança que els 
bons metges saben crear, i que quan es sap fer bé 

dona compliment a la seva missió, poder ajudar 
a altres persones. És un privilegi immens que els 
metges tenim gràcies a la nostra vida professional i 
que preservarem, com sempre s’ha fet a la història 
de la medicina, que evolucionarà per adaptar-se 
i donar resposta als nous reptes que cada època 
planteja.
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Ingrés d’Acadèmics Corresponents

UNA VISIÓ HOLÍSTICA DE LA RESISTÈNCIA BACTERIANA ALS 
anTiBiÒTiCs: Una aMenaÇa GloBal

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 74-78

VILA, Jordi

PArAULeS CLAU: resistència bacteriana, antibiòtics, amena-
ça, global. 

La resistència bacteriana als antibiòtics està aug-
mentant d’una manera alarmant en les últimes 
dècades, principalment en bacils Gram-negatius, 
convertint-se en un problema de salut pública a 
més d’un problema global. De fet, organitzacions 
com el Centre Europeu per a la Prevenció i Control 
de Malalties (ECDC) i l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) estan considerant les infeccions cau-
sades per bacteris multirresistents, també anome-
nats col·loquialment com a superbacteris, com a 
una pandèmia silenciosa.

L’economista britànic Jim O’Neill va publicar una 
revisió exhaustiva (“Combatre les infeccions resis-
tents als medicaments a nivell mundial”) en què 
s’informa que actualment més de 700.000 morts 
humanes a l’any al món són atribuïbles a infecci-
ons bacterianes multirresistents, i seguint un càlcul 
matemàtic, la xifra prevista per l’any 2050 es d’uns 
10 milions de defuncions anuals degut a infecci-
ons ocasionades per bacteris multirresistents, tret 
que s’apliquin noves polítiques i accions estrictes. 
Aquest nombre serà superior a les morts causades 
per càncer. I, no obstant això, la inversió actual en 
recerca sobre resistència antimicrobiana és 16 ve-
gades menor que la de recerca en càncer.

El problema de la resistència antimicrobiana 
té dos components: un és l’emergència de bac-
teris multirresistents, que està fonamentalment 
condicionada per l’ús, abús i mal ús dels antibiò-
tics i l’altre és la disseminació d’aquests bacteris o  
 

 
 
 
 
 
dels gens que confereixen resistència. A fi i efecte 
d’intentar millorar l’ús racional dels antibiòtics en 
la majoria de països s’han dut a terme els Progra-
mes d’Optimització dels Antibiòtics (PROA o Anti-
microbial Stewardship en anglès). Aquests Progra-
mes s’han instal·lat a molts hospitals amb efectes 
positius en la disminució de l’ús d’antibiòtics i com 
a conseqüència la disminució també del nombre 
de bacteris multirresistents causants d’ infeccions. 
També s’estan començant a emprar en assistència 
primària i en veterinària. 

No obstant els esforços en disminuir el nombre 
de bacteris resistents, en els darrers anys, entre els 
microorganismes en què s’ha observat una major 
resistència, podem destacar els Enterobacterials 
productors de ϐ-lactamases d’espectre estès (BLEE) 
que ja són molt presents al nostre entorn, així com 
els que produeixen carbapenemases. Finalment, 
si bé és produeix un augment de la incidència de 
soques panresistents d’Acinetobacter baumannii 
(panresistents són aquells bacteris resistents a tots 
els antibiòtics), s’ha observat una disminució de la 
prevalença de Staphylococcus aureus (1) resistent 
a la meticil·lina. 

El problema generat per bacils Gram-negatius 
multirresistents està in crescendo i aquesta situ-
ació no es reflecteix en el desenvolupament de 
nous agents antibacterians contra aquest grup de 
bacteris. Un aspecte important a considerar és que 
els microorganismes multirresistents han deixat de 
ser exclusius de l’entorn hospitalari per difondre’s 
al territori comunitari, especialment en residències 
i centres sociosanitaris, en part a causa del contac-
te previ dels pacients amb el sistema de salut (2). 
Recentment, l’OMS ha reportat una llista de bac-
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teris resistents als antibiòtics per guiar la investi-
gació, el descobriment i el  desenvolupament de 
nous antibiòtics, esmentant com a prioritat # 1 (crí-
tica) aquells bacils Gram negatius que hem esmen-
tat anteriorment, estant A. baumannii situat en 
primera posició, degut a la necessitat desesperada 
de desenvolupar nous antibiòtics per tractar infec-
cions ocasionades per A. baumannii pan-resistent 
(3-7).

Quan parlem de l’ús racional del antibiòtics po-
dem considerar quatre ecosistemes, alguns d’ells 
interrelacionats, en els que l’ús i abús d’antibiòtics 
genera l’aparició de bacteris multirresistents (8). El 
primer d’aquest quatre ecosistemes és l’ús d’anti-
biòtics en animals, de fet se sap que el 70% del con-
sum global d’antibiòtics es dóna en animals, això 
exerceix una pressió selectiva en el tracte intestinal 
dels animals que fa que es generin bacteris multir-
resistents als antibiòtics. Els antibiòtics s’utilitzen 
pel tractament i prevenció de les infeccions en ani-
mals i en alguns països, com Estats Units, encara 
s’utilitza com a factor de creixement dels animals. 

Aquests bacteris multirresistentes  poden arribar 
al ser humà a través de dues vies: 1. Per contacte 
directe amb els animals, de fet inclús s’ha trobat 
que els animals de companía podrien ser reservo-
ris de bacteris multirresistentes i 2. A través de la 
cadena alimentària per aliments contaminats amb 
aquests tipus de bacteris. El segon ecosistema es 
l’ús d’antibiòtics en països de baixa renda, els anti-
biòtics que s’utilitzen en aquests països són els més 
barats però a més hi ha una sèrie de factors que 
contribueixen a l’aparició de bacteris multirresis-
tents tals com: 1. Els antibiòtics es poden comprar 
sense prescripció mèdica en farmàcies, botigues i 
mercats; 2. Disminució de la qualitat i la potència 
dels antibiòtics; 3. Ús erroni i abús dels antibiòtics 
i 4. Molts hospitals no tenen recolzament assisten-
cial mitjançant un laboratori de microbiologia clíni-
ca. Una prova de l’increment de la resistència bac-
teriana als antibiòtics en països de baixa renta és 
l’augment de la resistència en aquells enteropatò-
gens causants de diarrea del viatger, doncs aquests 
bacteris representen la microbiota que es troba en 

aquests països. En un estudi investigant l’evolució 
de la resistència en Escherichia coli enterotoxigènic 
(ECET) i enteroagregatiu (ECEA) causant de diarrea 
del viatger vam observar que la resistència a qui-
nolones i cefalosporines de tercera generació de 
soques ECET i ECEA que causen diarrea del viatger 
havia augmentat significativament, especialment 
en pacients que viatjaven a l’Índia i l’Àfrica subsa-
hariana (9).  

De fet, quan vam analitzar el percentatge de 
viatgers que tornaven de viatge a països de baixa 
renda vam observar que les diferències trobades 
en destinacions i prevalences de viatges poden re-
flectir diferents patrons de viatges internacionals 
per a la població espanyola, essent els viatgers que 
retornaven de l’Índia els que presentaven una ma-
jor grau de colonització per bacteris multirresisten-
tes (34%) (10). El tercer ecosistema es l’ús d’anti-
biòtics en la comunitat. El consum d’antibiòtics es 
superior en països de la mediterrània com Grècia, 
Itàlia, Espanya, incloent-hi França amb respecte a 
la resta de països europeus fonamentalment els 
països escandinaus (11). A més d’aquest abús d’an-
tibiòtics hi ha una sèrie de factors que afavoreixen 
l’aparició de bacteris multirresistents a la comuni-
tat, entre els que hi trobem, les soques resistents 
que s’originen en l’hospital i es transfereixen a la 
comunitat, viatges internacionals, aliments conta-
minats, condicions higièniques i sanitàries defici-
ents, tractament inadequat de l’aigua. 

Finalment, el quart ecosistema es l’ús d’antibi-
òtics a nivell hospitalari, en aquest entorn cal dir 
que és a on hi trobem els bacteris en més grau 
de multiresistencia, com exemple, P. aeruginosa, 
A. baumannii i K. pneumoniae panresistents (12). 
És evident que l’hospital és un nínxol més tancat, 
tot i que a dia d’avui amb els hospitals de dia i les 
unitats de curta estada hi ha força moviment en-
tre l’hospital i altres centres sòcio-sanitaris o resi-
dències que permet que els bacteris resistents es 
transmetin entre aquests centres.  

Del suara esmentat podem concloure que els 
factors que afavoreixen  l’aparició de bacteris mul-
tirresistents són molt diversos i depenen fonamen-
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talment del nínxol ecològic que estiguem analit-
zant, igual passa amb  la disseminació d’aquests 
bacteris. De fet, l’OMS ha encunyat el terme una 
única salut (One Health) doncs quan parlem de 
l’aparició i disseminació de bacteris multirresis-
tents hem de tenir en compte no solament el ser 
humà sinó també els animals i el medi ambient 
(13). Tant i com es mostra en la Figura 1 hi ha una 
interconnexió entre aquests tres elements. 

A tall d’exemple,  en col·laboració amb l’Agència 
de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona vam 
fer un estudi tot analitzant la presència de bacteris 
multirresistents en el tracte intestinal de les gavi-
nes i vam trobar que el 63% de les gavines analitza-
des eren reservori de bacteris multirresistents (14). 
A nivell global hi ha tres vies que poden contribuir 
a la disseminació de bacteris multirresistentes: 1. 
El comerç globalitzat que permet que en hores o 
dies un aliment contaminat amb un bacteri mul-
tirresistent arribi d’un país a l’altre: 2. Els viatges 
internacionals, sobretot procedents de països amb 
una elevada prevalença de bacteris multirresis-
tents i 3. Tot i que no s’ha estudiat en detall les aus 
migratòries podrien ser també reservoris d’aquest 
tipus de bacteris.  

Degut a aquesta diversitat de factors és evident 
que les mesures o intervencions que haurem de fer 
dependran també de com ataquem aquests factors 
i de fet tal com hom indica a la Figura 2. Aquestes 
mesures s’han de prendre des del nivell local al glo-
bal, doncs les mesures han de ser integrades entre 
tots els països ja que si nosaltres prenem tota les 
mesures necessàries per combatre la resistència 
als antibiòtics però altres països no fan el mateix, 
com s’ha descrit, pot haver-hi transferència de bac-
teris resistents entre aquests (15). Tot i prenent les 
mesures necessàries per combatre l’aparició i dis-
seminació de bacteris multirresistents ens caldrà 
disposar de nous antibiòtics o noves estratègies 
pel tractament de les infeccions ocasionades per 
bacteris multirresistents. 

No obstant això, el desenvolupament de noves 
estratègies terapèutiques sembla haver arribat a 
un carrer sense sentit sortida. Tot i la necessitat ur-

gent de trobar nous productes antibacterians, mol-
tes empreses farmacèutiques, incloent un nombre 
important de grans empreses va abandonar els 
programes que tenien de descobriment d’antibiò-
tics, invertint els seus recursos en R + D en altres 
àrees terapèutiques (16). El relleu l’han pres les pe-
tites empreses (biotecs) que tenen productes inte-
ressants, però no tenen fons suficients per dur-los 
al mercat.  Diversos factors han contribuït a aques-
ta situació: i. Dificultat per predir el desenvolupa-
ment de la resistència afegit risc a les inversions en 
R + D; ii. Limitacions científiques significatives; iii. 
Requisits normatius complexos i divergents; i iv. El 
model de negoci, perquè els baixos rendiments del 
reemborsament econòmic per vendes en compara-
ció amb l’alta inversió en R + D generen un situació 
complexa. En els darrers anys, però, la consciència 
del govern sobre els problemes actuals i futurs de 
les bactèries resistents als antibiòtics ha provocat 
que es prenguin mesures per controlar l’aparició i 
la propagació de bacteris multirresistents com així 
com animar la indústria farmacèutica a dissenyar i 
desenvolupar nous antibiòtics o noves estratègies 
terapèutiques. No obstant això, els grups de recer-
ca a nivell hospitalari o acadèmic fora de la indús-
tria farmacèutica poden tenir un paper important 
en el descobriment de nous antibiòtics. 

Entre les diferents estratègies per trobar no-
ves ‘armes’ antibacterianes hi tenim: (1) derivats 
d’agents antibacterians coneguts; l’activitat d’un 
agent antimicrobià conegut es pot millorar mit-
jançant dues estratègies: (a) la modificació de l’es-
tructura química original d’un agent antimicrobià 
per eludir els mecanismes de resistència antibac-
teriana i (b) el desenvolupament d’un compost que 
inhibeixi els mecanismes de resistència a l’agent 
antibacterià; (2) nous agents antibacterians dirigits 
a noves proteïnes; (3) inhibidors dels factors de 
virulència; (4) nanopartícules; (5) pèptids antimi-
crobians i peptidmimètics; (6) teràpia amb fagos i 
enzims fàgics com endolisine i (7) oligonucleòtids 
antisentit. (17). 

Jordi Vila
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L’amenaça global de la resistència bacteriana als 
antibiòtics presenta un paral·lelisme amb el canvi 
climàtic, doncs ambdós tenen en comú que, la si-
tuació actual ha estat generada pel comportament 
del ser humà, afectant el bé públic; hi ha pocs in-
centius per canviar comportaments; tindrà un cost 
elevat per a les futures generacions, i es requerei-
xen mesures econòmiques per ajudar a posar-hi 
remei, bàsicament en la implementació de plans 
estratègics pel control de la resistència bacteriana 
als antibiòtics, en la investigació de nous antimi-
crobians i estratègies terapèutiques i incentivant a 
la industria perquè inverteixi en el disseny i desen-
volupament de nous antibiòtics.
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Figura 1. Interconnexió entre els diversos nínxols a on poden aparèixer i disseminar-se els bacteris multirresistents.

Figura 2.
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PArAULeS CLAU: Causa de mort, autòpsia, autòpsia minima-
ment invasiva, malalties infeccioses, països de baixa renda.

inTrodUCCió
Una de les fallides més greus de la nostra soci-

etat global és que encara avui, ben entrat el segle 
XXI, moltes persones dels països de renda baixa 
neixin i visquin sense que quedi cap registre de 
la seva existència, i encara més greu, que moltes 
morin sense haver estat ateses per personal mèdic 
(1). Una de les conseqüències d’aquesta flagrant 
privació dels drets humans és la incertesa existent 
sobre quin és el pes que les diferents malalties te-
nen en la mortalitat en moltes àrees del món. Tant 
els responsables de salut, com les organitzacions 
sanitàries i les agències finançadores reconeixen 
que aquest problema és un factor que impedeix 
una correcta priorització dels recursos en els pro-
blemes de salut més letals, i dificulta, a més, la 
correcta avaluació de les mesures implementades 
(2). Una sèrie de dades publicades a principis de la 
dècada de 2010 sobre causes específiques de mort 
a nivell global en les que es posaven de manifest 
importants diferències entre diferents estudis (3,4) 
van originar un profund debat sobre la validesa i 
l’adequació de les metodologies existents per a es-
timar les causes de mort (5). 

L’AUTòPSIA VERBAL I LA HISTòRIA CLÍNICA 
CoM a MÈTodes de ViGilànCia ePideMio-
lÒGiCa

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reco-
mana l’autòpsia verbal, una entrevista estructura-
da als familiars del pacient que ha mort, feta per 
personal tècnic i interpretada posteriorment per  

 
 
 
 
 
metges o programes informàtics, com a eina de vi-
gilància epidemiològica de causa de mort en països 
de baixa renda (6). Malauradament, el taló d’Aquil- 
les de l’autòpsia verbal és la seva baixa precisió, 
essent particularment poc fiable en malalties amb 
símptomes poc específics o en les  morts perinatals 
i maternes, fet que ha quedat ben palès en un re-
cent estudi del nostre grup (7). 

En aquelles morts que ocorren a l’hospital, un 
baix percentatge del total en molts països de bai-
xa renda, la informació s’extreu de la història clí-
nica. Malauradament, aquests diagnòstics tenen 
també una important taxa d’errors i òbviament, 
les discrepàncies clínico-patològiques són més 
freqüents quan l’accés a tècniques diagnòstiques 
complementàries és limitat, situació habitual a la 
major part de centres sanitaris dels països de baixa 
renda (8,9,10). Estudis realitzats pel nostre grup 
han demostrat l’existència de greus discrepàncies 
clínico-patològiques en gairebé el 40% de les morts 
que ocorren a l’Hospital Central de Maputo, l’hos-
pital tecnològicament més avançat de Moçambic i 
centre de referència nacional (8,9). Aquest percen-
tatge d’errors no s’ha modificat pràcticament en 
els darrers 10 anys i és particularment alt per a les 
malalties infeccioses (8,9,10). 

l’aUTÒPsia ClÍniCa CoM a MÈTode de diaG-
nÒsTiC de la CaUsa de MorT

L’autòpsia clínica ha estat considerada clàssica-
ment l’estàndard d’or per a determinar la causa 
de mort. El procediment va esdevenir un compo-
nent rutinari de la pràctica clínica al segle XIX, i a 
mitjan del segle XX la proporció de morts hospita-
làries a les que es feia autòpsia va ser considerat 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

l’aUTÒPsia MÍniMaMenT inVasiVa CoM a MÈTode de  
ViGilànCia ePideMiolÒGiCa en PaÏsos de BaiXa renda
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un indicador de la qualitat d’un centre (11). Cap a 
voltants de la dècada de 1970 les taxes d’autòpsia 
van començar a reduir-se a la majoria dels països 
rics (12), i aquesta tendència no ha fet sinó baixar 
any rere any. Aquesta reducció ha estat causada en 
part per les millores de les eines de diagnòstic clí-
nic que ha fet que molts clínics pensin que l’autòp-
sia és menys necessària, un sentiment compartit 
sovint també pels familiars que han de donar con-
sentiment per a la realització de l’estudi. 

No obstant això, i malgrat els notables avenços 
diagnòstics de les últimes dècades l’autòpsia conti-
nua posant de manifest un bon nombre de discre-
pàncies clínico-patològiques (13), que mostren la 
importància de l’autòpsia en el procés de formació 
continuada dels clínics, així com la posició clau del 
mètode en l’establiment de la causa de mort. 

siTUaCió de l’aUTÒPsia als PaÏsos de BaiXa 
renda

Tots els arguments presentats en favor de l’au-
tòpsia són també vàlids per als països de baixa 
renda. Més encara, en aquests països en el quals 
els registres vitals son fràgils, l’accés al sistema de 
salut incert, i la vigilància epidemiològica dèbil, les 
dades proporcionades per l’autòpsia podrien con-
tribuir a completar la informació sobre causes de 
mort, aportant dades valuoses per a la planificació 
dels sistemes sanitaris i per a la priorització dels 
problemes de salut (14,15,16), i ajudar a prevenir 
aquelles morts evitables. Malauradament, fer au-
tòpsies en països de renda baixa resulta molt di-
fícil degut a una sèrie de factors que inclouen la 
falta de patòlegs i d’infraestructures, el fet de que 
moltes morts ocorren fora de centres sanitaris i, 
per últim, l’existència de prevencions culturals i/o 
religioses que es tradueixen en una baixa accepta-
bilitat de l’autòpsia. El reconeixement del valor de 
l’autòpsia com a eina de vigilància epidemiològica 
en aquests països ha donat lloc a la cerca d’alterna-
tives capaces de donar una informació fiable sobre 
les causes de mort i que siguin acceptables per a 
les comunitats (14,15,16).

alTernaTiVes a l’aUTÒPsia ConVenCional: 
l’aUTÒPsia MÍniMaMenT inVasiVa

En els darrers anys s’han desenvolupat mètodes 
d’autòpsia mínimament invasiva basats en tècni-
ques d’imatge com la ressonància nuclear magnè-
tica, la tomografia computeritzada o els ultrasons 
(17,18,19), complementats amb la pràctica de bi-
òpsies dirigides. Aquests mètodes ofereixen l’avan-
tatge de ser no invasius, la qual cosa els fa més  ac-
ceptables. Per contra, el seu elevat cost i la seva 
dependència d’equipaments sofisticats i de per-
sonal altament qualificat representen limitacions 
crítiques per a la seva expansió, particularment als 
països de renda baixa. 

El nostre equip, un grup investigador multidisci-
plinari format per patòlegs, microbiòlegs, epidemi-
òlegs, internistes, obstetres, pediatres i científics 
socials va començar a treballar ara fa ja 10 anys en 
un ambiciós projecte que tenia com objectiu de-
senvolupar un mètode d’estudi post-mòrtem que 
permetés obtenir informació sobre les causes de 
mort que pogués representar una alternativa a 
l’autòpsia convencional, i que fos factible en àrees 
amb recursos limitats i acceptable per a les pobla-
cions locals. 

El procediment desenvolupat pel nostre equip 
es basa en la presa de mostres de sang i líquid ce-
falorraquidi, així com cilindres tissulars dels òrgans 
més representatius (fetge, pulmons, cor, sistema 
nerviós central i medul·la òssia) utilitzant agulles 
de biòpsia, sense practicar incisions en el cos, se-
guit d’un acurat estudi que inclou tècniques histo-
lògiques i de microbiologia (20,21). El procediment 
és més ràpid que l’autòpsia convencional i, sobre 
tot, pot ser realitzat per personal tècnic entrenat, 
fet que representa un important avantatge en zo-
nes amb greus limitacions en el nombre de patò-
legs. La tècnica es denomina autòpsia mínimament 
invasiva (MIA, de l’anglès minimally invasive auto-
psy) o mostreig tissular mínimament invasiu (MITS, 
de l’anglès minimally invasive tissue sampling), i ha 
estat objecte de la nostra recerca en els darrers 10 
anys.

Jaume Ordi
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ValidaCió de l’aUTÒPsia MÍniMaMenT in-
VasiVa 

L’objectiu fonamental dels nostres treballs, ha 
estat validar el rendiment de la MIA per a deter-
minar les causes de mort en països de renda bai-
xa, comparant els resultats obtinguts amb aquesta 
tècnica amb els resultats de l’autòpsia completa. 
Per aconseguir aquest objectiu es van fer de forma 
paral·lela MIAs i autòpsies completes en una llarga 
sèrie de pacients de tots els grups d’edat. L’estudi 
es va realitzar a Maputo, la capital de Moçambic, 
a l’Àfrica Subsahariana, i a Manaus, a l’amazònia 
de Brasil, i va ser dissenyat per saber quina era la 
precisió de la MIA sense ajuda de la clínica, per tal 
de determinar quina podia ser la seva utilitat en 
situacions de manca total d’informació. La tècnica 
va demostrar, en aquestes condicions de manca 
total d’informació, una bona correlació amb l’au-
tòpsia completa, amb concordances diagnòstiques 
que eren moderades per a morts maternes (22) i 
nens (23) i substancials per a nounats (24) i adults 
(25). A més, quan a la informació proporcionada 
per l’autòpsia mínimament invasiva s’afegia la in-
formació clínica disponible, la correlació amb el re-
sultat de l’autòpsia completa pujava fins arribar a 
ser substancial per a nounats i quasi perfecta per a 
nens, morts maternes i adults (26). Els bons resul-
tats obtinguts en els estudis realitzats a Moçambic 
van reproduir-se de forma pràcticament idèntica a 
Brasil, mostrant que la tècnica podia ser aplicada 
eficaçment en àrees geogràfiques i contextos epi-
demiològics molt diferents (27). 

Un important avantatge addicional de la tècni-
ca és que permet obtenir mostres en molt bones 
condicions d’esterilitat i aptes per a un estudi mi-
crobiològic molt acurat, que inclou, no només la 
identificació dels microorganismes responsables 
d’un procés infecciós, sinó també la seva caracte-
rització molecular fina i fins i tot la identificació de 
la sensibilitat dels microorganismes a diferents an-
tibiòtics (28,29). 

aCCePTaBiliTaT de l’aUTÒPsia MÍniMaMenT 
inVasiVa 

Un fet cabdal és que el procediment ha demos-
trat tenir una molt bona acceptabilitat entre les 
poblacions dels països de renda baixa. En efecte, 
ja el projecte inicial incloïa un component de ci-
ències socials en el que s’avaluava l’acceptabilitat 
de la MIA en diferents contextos socials, culturals 
i religiosos, incloent països d’Àfrica Occidental i 
Oriental, d’Amèrica Llatina i del sud-est asiàtic, així 
com poblacions cristianes, musulmanes i animis-
tes. A totes les àrees, la MIA va mostrar ser accep-
tada per la població (30,31), fet que s’ha confirmat 
en els estudis d’implementació. 

La implementació de la MIA com a eina de vigi-
lància epidemiològica

A partir dels nostres treballs, nombrosos grups 
internacionals han demostrat interès per introduir 
la MIA a les seves investigacions. No només això, 
des de fa tres anys, la MIA s’està utilitzant com a 
mètode de vigilància epidemiològica en una sèrie 
de països de baixa renda entre els que s’inclouen 
Àfrica del Sud, Bangladesh, Etiòpia, Kènia, Mali, 
Moçambic i Sierra Lleona en un projecte liderat per 
la Universitat d’Emory i els centres pel control de 
les malalties dels Estats Units, projecte en el qual 
hem col·laborat des dels seus inicis (32,33). La MIA 
ha demostrat també un enorme potencial per a 
perfeccionar les dades obtingudes mitjançant l’au-
tòpsia verbal, eina que amb total seguretat conti-
nuarà sent la base de la informació sobre causa de 
mort en els propers anys en països de renda bai-
xa. Des de fa dos anys, un projecte liderat per la 
Universitat de Washington, també amb la nostra 
col·laboració, analitza com la MIA pot contribuir 
a millorar els resultats de l’autòpsia verbal. En els 
darrers anys nombrosos grups han incorporat la 
metodologia en països tan variats com Argentina, 
Zàmbia, Nigèria, Ruanda, Malawi, Tanzània, Pakis-
tan, Índia, Nepal o Kazakhstan. El nostre equip ha 
tingut un paper clau en l’estandardització de la tèc-
nica així com en la formació en aquest procediment 
de gairebé tots els tècnics de tots aquests països. 
L’experiència ha mostrat que la tècnica pot ser re-
alitzada de forma eficient, no només per patòlegs 

L’autòpsia mínimament invasiva com a mètode de  vigilància epidemiològica en països de baixa renda
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experts, sinó també per personal tècnic entrenat, 
el qual ha mostrat ser capaç d’obtenir excel·lents 
resultats (34). 

ConClUsió
L’autòpsia mínimament invasiva ha demostrat en 

els darrers anys ser una eina fàcil d’implementar a 
països de renda baixa  gràcies a  la facilitat del pro-
cediment i la seva acceptabilitat per a la població. 
La tècnica ha demostrat una bona correlació amb 
l’autòpsia completa, raó per la qual pot ser consi-
derada com un mètode eficient per a determinar la 
causa de mort. Degut a aquestes característiques 
la MIA s’està introduint progressivament com a 
mètode de vigilància epidemiològica en països de 
renda baixa, i contribuirà a millorar el coneixement 
sobre les causes de mort i a reduir la mortalitat evi-
table en les poblacions més vulnerables. 
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BArrAQUer i COMPTe, rafael
Acadèmic corresponent

PARAULES D’ACOLLIDA

Excel·lentíssim Senyor President de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. És per a mi 
un honor i motiu de gran satisfacció pronunciar 
aquestes paraules d’acollida als acadèmics corres-
ponents Premi Professor Joaquim Barraquer 2020 
i 2021.

Es produeixen en aquesta ocasió dos situacions 
inusuals. Per una banda, l’emergència sanitària 
que ens ha colpejat durant tot l’any precedent i de 
la que esperem estar ja en el bon camí de sortida. 
Aquesta situació ens va impedir la celebració de 
l’acte corresponent al Premi de 2020. I si més no, 
això ens permetrà avui la doble alegria de rebre els 
dos nous acadèmics corresponents, Doctor Víctor 
Charoenrook i Doctora María Fideliz De la Paz. 

L’altra coincidència es deu al fet de que tots dos 
investigadors van centrar el seu interès, al menys 
en aquesta ocasió, en divers aspectes d’un mateix 
tema. Es tracta d’una de les àrees punteres del 
tractament quirúrgic de les condiciones corneals 
de més difícil solució, com són el estats a on hi ha 
una gran des-estructuració de la superfície ocular. 
Això inclou el resultat terminal de greus trauma-
tismes (especialment les causticacions químiques), 
de malalties inflamatòries cròniques auto-immuni-
tàries (síndrome de Stevens-Johnson, pemfigoide 
ocular cicatrizal, etc.), i de totes aquelles situacions 
a on els trasplantaments de còrnia han fracassat 
repetidament o sabem que tenen molt poques 
possibilitats d’èxit. Estem parlant de la còrnia ar-
tificial o queratopròtesi. A títol d’introducció a les 
presentacions del premiats, crec que pot ser d’uti-
litat repassar breument la història d’aquests dispo-
sitius.

La idea de reemplaçar una còrnia danyada és 
probablement antiga i va ser expressada pel primer  
cop per Guillaume Pellier de Quengsy, metge fran-
cès que fou un del primers en especialitzar-se en la 
cirurgia dels ulls. El mateix any del començament 
de la Revolució, el 1789, va publicar un manual a 
on es proposa (i es representa) la substitució de la 
còrnia per una lent de vidre muntada en un anell 
de plata, el qual es suturaria a l’ull. En fet, aquesta 
idea de còrnia artificial predata a la del trasplanta-
ment de còrnia.

No tenim constància de que Pellier arribés mai 
a provar la seva pròtesi en pacients humans, però 
durant el segle XIX, diversos cirurgians alemanys 
van aplicar-la, a partir del treball de tesi doctoral 
de Nepomuk Nussbaum (1853), qui va demostrar 
la bona tolerància d’un cilindre de vidre implantat 
a la seva pròpia pell. Weber (1855), Heusser (1860) 
i més tard von Hippel (1887) van emprar en ulls hu-
mans queratopròtesis en disseny de “botó de ca-
misa”, si bé amb retencions de només uns mesos, 
excepte un cas de von Hippel que va durar un any. 
Aquest va modificar la tècnica amb Salzer (1898) 
amb un implant intra-estromal (no penetrant) de 
quars i marge de corn, aconseguint una retenció 
de 2 anys i ¾.

A partir de l’èxit de la queratoplàstia penetrant 
en l’ull humà, cèlebrement inaugurat per Eduard 
Zirm al 1905, l’interès per les queratopròtesis va 
minvar.  No obstant això, la difusió de les querato-
plàsties va revelar el seu pronòstic limitat o fran-
cament dolent en algunes situacions o patologies, 
el que va encetar un nou interès per la còrnia arti-
ficial cap als mitjans del segle XX. Llavors van apa-

Ingrés d’Acadèmics Corresponents

PREMIS JOAQUIM BARRAQUER. QUERATOPRòTESIS. 
BREU HISTòRIA  

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 84-89
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rèixer múltiples dissenys que intentaven millorar la 
fixació, l’estabilitat de la pròtesi o el trofisme del 
teixit receptor, mitjançant implantació intra-estro-
mal (McPherson i Andersson, 1953), fenestracions 
a l’hàptic (Binder i Binder, 1956), o el sistema de 
rosca i cargol (Györff i Vanisek, 1951).   

El problema fonamental, però, va romandre el 
mateix. Com va explicar Benedetto Strampelli, la 
queratopròtesi pertany al concepte de mesoprò-
tesi, per la seva situació a mig camí entre el medi 
intern de l’ull y l’extern. A diferència d’una exoprò-
tesi (com una cama artificial) o d’una endopròtesi 
(com una vàlvula cardíaca artificial), amb una me-
sopròtesi el cos sempre tendirà a expulsar-la o bé 
a englobar-la. 

El fet de que el vidre o el plàstic no cicatritzin mai 
amb els teixits, estableix una “lluita” crònica contra 
el cos estrany i això (a més de la patologia preexis-
tent) causa les complicacions que poden conduir 
al fracàs de la pròtesi. Típicament es produeix una 
necrosi del teixit circumdant, que pot portar direc-
tament a l’extrusió de la pròtesi, o bé a l’aparició de 
fuites amb infecció secundària (endoftalmitis) o hi-
potonia ocular conduint al despreniment de retina, 
etc. També es pot produir una resposta cicatritzant 
excessiva, amb formació de membranes retro-pro-
tèsiques que impedeixen la visió o altres proble-
mes de difícil maneig com el glaucoma secundari. 

Per superar aquestes dificultats, es van provar 
nous materials. A part del plàstic (polimetil-meta-
crilat, PMMA) per l’element òptic, es van proposar 
hàptics en titani (Fyodorov, 1972), en poli-tetra-
fluoro-etilè (teflon, Girard, 1967; Cardona, 1969), 
malla de tereftalat de polietilè (dacron, Pintucci, 
1979). Els resultats amb aquests models es poden 
descriure com molt de “variables”. Com veurem, 
l’aparició del concepte de suport biològic, fos autò-
leg com l’osteo-odonto-queratopròtesi de Stram-
pelli (OOQP, 1963) u homòleg com la Boston Kpro 
de Dohlman i Doane (1968), va suposar un impuls 
definitiu en aquest camp.

Si ens centrem en el nostre entorn, la primera 
queratopròtesi a España va ser implantada per Joa-
quim Barraquer el 1955. Es tractava d’un model de 

PMMA en “botó de camisa”, de M.J. Dorzee (oftal-
mòleg belga que treballava al Congo), a una noia 
que havia sofert una greu causticació bilateral. El 
resultat funcional va ser satisfactori durant 5 anys, 
quan es va produir la extrusió amb despreniment 
de retina. En 1958 va implantar un model modifi-
cat per H. Cardona i ell mateix, en un altre malalt 
causticat. Aquesta va romandre fins a la mort del 
pacient 12 anys més tard, encara que amb la visió 
limitada per un glaucoma avançat.  

En 1963, el professor Strampelli de Roma va pre-
sentar la 1ª queratopròtesi amb suport biològic: 
una làmina osteo-dentària del propi malalt supor-
tant el cilindre òptic de PMMA. Aquest material, 
autòleg, és molt resistent i cicatritza realment amb 
els teixits oculars. En 1965, Joaquim Barraquer va 
aplicar la OOQP en un malalt que havia sofert un 
traumatisme per explosió, amb bon resultat des-
près de 8 anys.

Des de llavors, la OOQP va esdevenir la referèn-
cia mundial de la còrnia artificial. Al Centre d’Oftal-
mologia Barraquer (COB) es van implantar cente-
nars de OOQPs amb resultats sovint sorprenents 
en quant a funcionalitat (aconseguint fins a 100% 
de visió, i especialment tenint en compte la grave-
tat de les condicions tractades) i amb retencions 
de varies dècades. Destaca en aquest camp el tre-
ball del Dr. José Temprano, qui més tard va disse-
nyar una variant d’osteo-queratopròtesi emprant 
un disc d’os tibial. Es tracta, però (en ambdues 
tècniques), d’una cirurgia complexa, que requereix 
varies fases al llarg de mesos.

En 1968, Claes H. Dohlman i M.G. Doane van im-
plantar, al Massachussetts Eye & Ear Infirmary de 
Boston, una queratopròtesi de tipus rosca i cargol 
de PMMA (més tard amb placa de titani), muntada 
sobre una còrnia de donant “en Sandwich” (Bos-
ton Kpro).  Es tracta, per tant, d’una queratoprò-
tesi amb suport mixt alloplàstic i biològic però ho-
mòleg,  a diferència de la OOQP que es autòloga 
(aquesta diferència és potser significativa).

Encara que la Boston Kpro no va ser aprovada als 
EE.UU. fins al 1992 i a Europa al 2013, ha tingut un 
gran èxit, possiblement degut a la seva simplicitat 

Premis Joaquim Barraquer. Queratopròtesis. Breu història  
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i una bona eficàcia en moltes indicacions. La qües-
tió, doncs, seria:  Quina és la millor queratopròte-
si?, o bé: Quina és la millor, en funció de les dife-
rents indicacions o patologies corneals? Aquestes 
preguntes han estat (entre d’altres) l’objecte de les 
recerques dels receptors del premi Joaquim Barra-
quer 2020 i 2021.

El doctor Víctor K. Charoenrook de la Fuente se 
graduó como médico (MD, 1st Honour Degree) en 
la Ramathibodhi Hospital Faculty of Medicine, Ma-
hidol University de Bangkok, Tailandia (1987) y se 
doctoró en Medicina por la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) en 2016 (s. cum laude). Se for-
mó como especialista en oftalmología en el COB de 
Barcelona (MIR 1990-94, Fellow 2001) y de forma 
complementaria en el Baylor College of Medicine 
(Houston, Texas) y el Bascom Palmer Eye Institute 
(Miami, Florida), ambos en 2005. Certificado como 
especialista en oftalmología, tanto en Tailandia 
(1995) como en España (2002).

Desde el 2003 se integró en el Departamento de 
Córnea y Superficie Ocular del COB. Sus intereses 
como investigador incluyen el ojo seco, los defec-
tos persistentes de la superficie corneal, así como 
las queratoprótesis. También ha desarrollado des-
de entonces una constante actividad docente en 
el COB, en particular dentro del sistema MIR, del 
que ha sido acreditado como Tutor docente desde 
el 2014, así como en cursos de posgrado del Insti-
tut Universitari Barraquer (IUB). También ha sido 
Invited Teacher en el Hospital Siriraj de Bangkok 
(2016). 

Es miembro de 10 consejos y sociedades científi-
cas o docentes, y en los últimos 5 años ha realizado 
48 presentaciones en congresos y reuniones de of-

talmología. Es autor de 10 publicaciones en revis-
tas de oftalmología, aparte de su Tesis Doctoral y 2 
capítulos en libros. Ha participado como investiga-
dor en 10 ensayos o estudios clínicos.

La doctora María Fideliz De la Paz Dalisay se gra-
duó en Medicina por la Universidad de Filipinas 
en Manila (1996) y realizó la residencia en oftal-
mología en el East Avenue Medical Center, Manila 
(1998-2000). Es Máster en Segmento Anterior por 
el IUB (2003) y Fellow de Córnea y Segmento Ante-
rior en el COB (2004-07). Se doctoró en Medicina 
por la UAB en 2017 (s. cum laude).

Desde el 2008 se integró en el Departamento de 
Córnea y Superficie Ocular del COB. Sus intereses 
incluyen desde el tratamiento del ojo seco a la re-
construcción de la superficie ocular, sea mediante 
trasplantes de limbo, queratoplastias y querato-
prótesis. Desde entonces, es colaboradora docente 
habitual en los programas de formación MIR y de 
postgrado del IUB, y participa frecuentemente con 
presentaciones o cursos en congresos y reuniones 
de oftalmología. Es autora de 48 artículos en revis-
tas indexadas de oftalmología y otros 21 artículos 
o capítulos en libros. Ha participado en 11 ensayos 
o estudios clínicos, en 5 ocasiones como investiga-
dor principal.

Excel·lentíssim Senyor President, Molt il·lustres 
Acadèmics, amics. Estic segur que l’Acadèmia, amb 
l’ingrés dels doctors Charoenrook y De la Paz, gua-
nya dos membres de clara i eminent trajectòria de 
compromís amb la docència i la recerca, dos adi-
cions a l’elenc d’aquesta  il·lustre Corporació, que 
sens dubte contribuiran amb entusiasme a l’avan-
çament dels seus objectius.

Moltes gràcies per la seva atenció. 

rafael Barraquer I Compte
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Queratopròtesis
Breu història

Rafael I. Barraquer i Compte
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Barcelona, 25 de Maig de 2021

Recepció dels Acadèmics
Corresponents Premi Professor

Joaquín Barraquer
2020 i 2021

• Guillaume Pellier de 
Quengsy (1789)

• 1ª idea de reemplaçar la còrnia 
amb una lent de vidre, 
muntada amb un anell de plata 
que es suturaria a l’ull.

El Segle XIX

Queratopròtesi en “botó de camisa” de vidre o quars 
(N. Nussbaum, 1853). Demostra bona tolerància (en la seva pell).

Va ser aplicada per Weber, Heusser i von Hippel, amb retencions 
de pocs mesos, excepte un cas de l’ùltim que va durar un any. 

Premis Joaquim Barraquer. Queratopròtesis. Breu història  
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El Segle XX
Encara que el camp de 
la queratoprótesis va 
romandre minoritari, al 
llarg del segle XX es van 
desenvolupar nombrosos 
tipus que intentaven 
millorar la fixació, la 
estabilitat de la pròtesi i 
el trofisme del teixit 
receptor.

El problema fonamental 
va romandre el mateix

Fenestracions (Binder i Binder, 1956) 

Implant intraestromal (McPerson i Andersson, 1953)

Sistema de rosca i cargol (Györff i Vanisek, 1951)

El Problema
• Es tracta d’una mesopròtesi (a mig camí entre el medi intern i 

l’extern, a diferència d’una exopròtesi o d’una endopròtesi).
• El cos tendeix o bé a expulsar la mesopròtesi, o bé a englobar-la.
• El vidre/plástic no cicatritza amb els teixits.
• La “lluita” contra el cos estrany (a més de la patologia preexistent) és 

causa de complicacions, sovint conduint al fracàs.
• Necrosi del teixit circumdant i en consequència:

– Extrusió de la pròtesis
– Fuites amb infecció secundària (endoftalmitis)
– Hipotonia ocular, despreniment de retina, etc.

• Resposta excessiva cicatritzant, amb formació de membranes retro-
protèsiques, glaucoma secundari, etc.

Nous Materials
Es van provar nous 
materials:

• PMMA (óptica)
• Titani (háptics)
• Teflon
• Dacron

i finalment...
Suport biològic !
• Autòleg (OOKP / TiKP)
• Homòleg (Boston Kpro)

Fyodorov (1972) 

Cardona (1969) 

Pintucci (1979) Girard (1967) 

rafael Barraquer I Compte
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La Boston Kpro
En 1968, Claes H. Dohlman i M.G. Doane
van implantar, al Massachussetts Eye & 
Ear Infirmary de Boston una 
queratopròtesi de tipus rosca i cargol de 
PMMA (més tard amb placa de titani), 
muntada sobre una còrnia de donant. 

Es tracta, per tant, d’una queratopròtesi
amb suport mixte alloplàstic i biològic, 
(però homòleg, a diferència de la OOKP 
que es autòloga).

Encara que aquest disseny no va ser 
aprovat als EE.UU. fins al 1992 i a 
Europa al 2013, ha tingut gran èxit, degut 
a la seva simplicitat i bona eficàcia en 
moltes indicacions.

La queratopròtesis al nostre entorn
En 1955 Joaquim Barraquer va implantar 
la 1ª queratopròtesi a Espanya.

Es tractava d’un model de M.J. Dorzee
(oftalmòleg belga que treballava al 
Congo), en “botó de camisa” de PMMA, a 
una noia que havia sofert una greu 
causticació bilateral. El resultat funcional 
va ser satisfactori durant 5 anys, quan es 
va produir la extrusió amb despreniment 
de retina.

En 1958 va implantar un model modificat 
per H. Cardona i ell mateix, en un altre 
malalt causticat. Va romandre fins a la 
mort del pacient 12 anys més tard, encara 
que amb visió limitada per un glaucoma 
avançat.

Osteo-odonto-queratopròtesis
En 1963, Benedetto Strampelli va presentar a 
Roma la 1ª queratopròtesi amb suport biològic: 
una làmina osteo-dentaria del propi malalt 
suportant el cilindre òptic de PMMA. Aquest 
material, autòleg, és molt resistent i cicatritza 
realment amb els teixits oculars. 

En 1965, Joaquim Barraquer va aplicar la osteo-
odonto-queratopròtesi en un malalt que havia 
sofert un traumatisme per explosió (a), amb bon 
resultat desprès de 8 anys (b,c,d).

Des de llavors, s`han implantant al Centre 
Barraquer, centenars de OOKPs amb molt bons 
resultats a llarg termini (dècades), especialment 
de la mà de José Temprano, qui va dissenyar 
més tard una variant emprant un disc d’os tibial 
(TiKP). 

Es tracta, però, de una tècnica complexa, que 
requereix varies fases.

Premis Joaquim Barraquer. Queratopròtesis. Breu història  
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inTrodUCCión
Los pacientes con opacidad corneal densa tienen 

una visión muy reducida. El trasplante de córnea es 
el tratamiento de elección. Cuando la ceguera cor-
neal está acompañada de una marcada alteración 
de la superficie ocular, una disfunción del limbo y 
de una severa sequedad ocular, el fracaso del tras-
plante corneal es inevitable. La única opción que 
tienen estos pacientes para recuperar la visión es 
la implantación de una queratoprótesis.

La queratoprótesis (KPro) es una córnea artifi-
cial compuesta por la parte óptica de PMMA en el 
centro, a través de la cual el paciente puede ver, y 
la parte de soporte por donde se fija la pieza a la 
pared ocular. En 1963, Strampelli introdujo el uso 
de la raíz del diente canino del mismo paciente 
como el soporte, la osteo-odonto-queratoprótesis 
(OOKP), surgido por la idea de que siendo un te-
jido autólogo, el riesgo de expulsión sería menor. 
En 1987, Temprano empezó a utilizar un disco del 
hueso tibial del paciente en aquellos que no tenían 
dientes, la queratoprótesis de tibia (Kpro de tibia).

MéTodos
Se revisaron retrospectivamente 258 ojos que 

fueron implantados con KPro, 145 eran OOKP y 
113 eran KPro de tibia. Todos los pacientes sufrían 
de una ceguera corneal bilateral que el trasplante 
corneal fracasaría, con una visión máxima de igual  

 
 
 
o menor a cuenta dedos en ambos ojos. Todos los 
pacientes fueron operados por un mismo cirujano 
(J.T.). Un solo ojo de cada paciente fue selecciona-
do para el estudio al azar.

Se utilizaron la técnica quirúrgica descrita por 
Strampelli y modificada posteriormente por Fal-
cinelli para la OOKP y por Temprano para la KPro 
de tibia. La cirugía de implantación de ambos tipos 
de KPro se realiza en 2 tiempos. La primera parte 
del primer tiempo consiste en la reconstrucción de 
la superficie ocular con la mucosa bucal; disecar 
la fibrosis conjuntival, liberar simblefaron y reali-
zar una queratectomía superficial para trasplantar 
sobre toda la superficie del ojo la mucosa bucal 
obtenida de la cara interior del labio inferior. La 
segunda parte del primer tiempo, que es diferen-
te entre la OOKP y la KPro de tibia, consiste en la 
preparación de la queratoprótesis. En la OOKP, se 
extrae un diente canino del paciente, se obtiene 2 
láminas de su raíz rodeada del hueso alveolar y se 
fija la parte óptica cilíndrica de PMMA a través de 
un agujero perforante central de la lámina. En la 
KPro de tibia se utiliza una lámina circular del hue-
so tibial de 10 mm de diámetro y de 3 mm de espe-
sor en vez de la raíz del diente. La queratoprótesis 
ensamblada, tanto la de diente como la de tibia, 
se deja colocada en el espacio subcutáneo del pár-
pado inferior durante 3 meses con el objetivo de 
que el tejido conectivo con vascularización la en-
vuelva. El segundo tiempo, que se realiza 3 meses 
después, consiste en implantar la queratoprótesis 
en la córnea. Se extrae la pieza queratoprotésica 
del párpado inferior, se diseca y se levanta la mu-
cosa bucal de la superficie ocular para exponer la 
córnea, se trepana la misma con un trépano de 4 
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mm, se extrae el iris en su totalidad y el cristalino 
y se inserta un extremo de la parte óptica querato-
protésica dentro de la ventana corneal trepanada 
y se sutura la parte del soporte a la pared ocular. A 
continuación se recoloca la mucosa bucal cubrien-
do la queratoprótesis y se realiza una perforación 
central de 3 mm de diámetro en la mucosa para 
que el otro extremo del cilindro óptico quede ex-
teriorizado a través del cual, el paciente puede ver.

En el pre-operatorio se midió la agudeza visual 
y se hicieron pruebas como la ecografía del seg-
mento posterior y pruebas electrofisiológicas para 
descartar otras patologías causantes de la baja vi-
sión. Debido a la densa opacidad de la córnea, el 
pronóstico visual del ojo no se pudo obtener. Se 
decidió que la agudeza visual máxima alcanzada en 
el post-operatorio fuese el indicador del potencial 
visual del ojo.

El éxito o la supervivencia anatómica se define 
como la retención de la pieza queratoprotésica en 
el ojo mientras que el éxito o la supervivencia fun-
cional se define cuando la visión post-operatoria es 
igual o mayor a 0.05 en la escala decimal. Se ha 
utilizado la curva de Kaplan-Meyer para calcular la 
supervivencia y el test de Log-rank para definir si 
la diferencia entre las curvas era estadísticamente 
significativa cuando el valor de la p ≤ 0.05. Se ha 
utilizado el test de Shapiro-Wilk para comprobar si 
los datos cuantitativos estaban anormalmente dis-
tribuidos y se ha utilizado el test de Mann-Whitney 
U para definir si estos datos tenían una diferencia 
significativa dado el valor de la p ≤ 0.05. Se ha uti-
lizado el test de Pearson Chi Square para comparar 
los datos categóricos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La distribución de sexo de los pacientes con 

OOKP y aquellos con KPro de tibia eran similares 
(p = 0.112)

La diferencia de edad de los pacientes entre los 
dos grupos era estadísticamente significativa, sien-
do la media de la edad de los pacientes con OOKP 
= 43 años y la media de aquellos con KPro de tibia 
= 53 años (p = 0.000). Esta diferencia es probable-

mente debida a que muchos pacientes de edad 
avanzada no tenían dientes o los tenían inadecua-
dos para utilizarlos por lo que la única opción de 
queratoprótesis era con un disco del hueso tibial.

La media de tiempo de seguimiento post-opera-
torio era significativamente mayor en los pacientes 
con OOKP (9.5 años) que en aquellos con KPro de 
tibia (4.2 años). Esta diferencia es debido a que se 
inició la implantación de queratoprótesis de diente 
en el año 1974 mientras que la KPro de tibia se co-
menzó a implantar en el año 1987.

La agudeza visual pre-operatoria era similar en 
los dos grupos de pacientes.

La distribución del diagnóstico primario en los 
dos grupos de pacientes eran significativamente 
diferentes (p = 0.000). El porcentaje de pacientes 
con quemadura era mayor en pacientes con OOKP 
mientras que el de los pacientes con enfermeda-
des autoinmune como el síndrome de Stevens-
Johnson o penfigoide ocular cicatricial era mayor 
en aquellos con KPro de tibia. Los pacientes con 
enfermedades autoinmune suelen tener una infla-
mación crónica que puede influir negativamente 
en el pronóstico post-operatorio de las cirugías de 
la superficie ocular.

La supervivencia anatómica de la OOKP era de 
73%, 67%, 60% y 49% a los 5, 10, 15 y 30 años res-
pectivamente mientras que la de la KPro de tibia 
era de 70%, 54% y 43% a los 5, 10 y 15 años respec-
tivamente.  La diferencia de la supervivencia anató-
mica entre los dos grupos no era estadísticamente 
significativa (p = 0.113) (Figura 1). No obstante, se 
puede apreciar que los pacientes con OOKP tenían 
tendencia a retener la queratoprótesis más tiempo 
que aquellos con KPro de tibia. Este resultado pue-
de ser debido al mayor número de pacientes con 
enfermedades autoinmune en el segundo grupo.

La supervivencia funcional de los pacientes con 
OOKP era de 61%, 49%, 41% y 24% a los 5, 10, 15 
y 30 años respectivamente mientras que la de los 
pacientes con KPro de tibia era de 44%, 25% y 16% 
a los 5, 10 y 15 años respectivamente. La diferencia 
de la supervivencia funcional entre los dos grupos 

Comparación de los resultados a largo plazo entre la osteo-odonto-queratoprótesis y la queratoprótesis de tibia
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era estadísticamente significativa (p = 0.002) (Fig. 
2). La agudeza visual post-operatoria máxima que 
representa el potencial visual del ojo era significa-
tivamente mayor en pacientes con OOKP que en 
aquellos con KPro de tibia (p = 0.004). Probable-
mente esta sea la razón por la que los pacientes 
con OOKP tenían una mejor visión post-operatoria 
que aquellos con KPro de tibia.

 Las complicaciones post-operatorias que 
pueden surgir tras la implantación de una querato-
prótesis son desprendimiento de retina, infección, 
glaucoma, necrosis de la mucosa bucal, membrana 
retroprotésica y múltiples complicaciones (Tabla 
1). En general, el número de los casos con com-
plicaciones en ambos grupos eran similares. Cabe 
destacar que la incidencia de infección era 4 veces 
mayor en pacientes con OOKP mientras que la inci-
dencia de necrosis de la mucosa bucal era 6 veces 
mayor en pacientes con KPro de tibia. No obstante, 
si utilizamos la curva de Kaplan-Meyer, el riesgo de 
que los pacientes con KPro de tibia tengan alguna 

complicación a los 10 años de la operación era sig-
nificativamente mayor que aquellos con OOKP (p = 
0.004) (Tabla 2). Con estos datos se puede deducir 
que las complicaciones post-operatorias en los pa-
cientes con OOKP solían aparecer más tarde que 
en los pacientes con KPro de tibia.

ConClUsiones
Ambos tipos de queratoprótesis de tejido autó-

logo, la OOKP y la KPro de tibia, tienen una similar 
incidencia de extrusión de la pieza por lo que tie-
nen un similar éxito tras la implantación. La dife-
rencia del resultado funcional entre ambos grupos 
probablemente sea la consecuencia del mejor po-
tencial visual de los pacientes con OOKP. Teniendo 
en consideración estos resultados, la elección del 
tejido autólogo para ensamblar la queratoprótesis 
de tejido autólogo depende de la disponibilidad de 
un diente canino del paciente, de un buen estado 
del hueso tibial del paciente mismo, del equipo 
quirúrgico y de la experiencia del cirujano.

Figura 1 – Curva de supervivencia de Kaplan-Meyer comparando la supervivencia anatómica entre la OOKP y la KPro de tibia. 
Test de Log-rank: p = 0.113.

Víctor Charoenrook de la Fuente
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Figura 2 – Curva de supervivencia de Kaplan-Meyer comparando la supervivencia funcional entre la OOKP y la KPro de tibia. 
Test de Log-rank: p = 0.002

Tabla 1 – Complicaciones post-operatorias de OOKP y KPro de tibia

Comparación de los resultados a largo plazo entre la osteo-odonto-queratoprótesis y la queratoprótesis de tibia
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inTrodUCCión
Desde el 1950, el diseño de las córneas artificia-

les o queratoprótesis (QPro) es ya de dos piezas: 
la parte óptica y el háptico como soporte. La óp-
tica es de polimetilmetacrilato (PMMA) o sus de-
rivados debido a su excelente calidad refractiva, 
baja toxicidad, peso muy ligero, alta resistencia a la 
degradación y fácil manejo para moldear en dife-
rentes formas. En cuanto al háptico, se ha probado 
PMMA, silicona, silástico, teflón, dacron y titanio.  
Sin embargo, la biointegración tras su implante no 
es óptima a lo largo de los años, provocando en 
algunos casos la extrusión de la queratoprótesis. 

En Italia, en los años 60, Strampelli probó el uso 
de diente canino como soporte autológo biológico, 
llamado osteo-odonto-queratoprótesis (OOQP). 
Mientras, Dohlman y Doane probaron PMMA 
como háptico biocompatible en Estados Unidos. 
En España, tras años de utilizar la OOQP, Temprano 
probó el uso de un disco de hueso de tibia como 
soporte autólogo biológico alternativo (OQP-T).  
Desde 2006, empezamos a implantar la querato-
prótesis tipo 1 de Boston (Boston QPro) cuya técni-
ca quirúrgica es mucho más sencilla.

Con más de medio siglo de experiencia en dife-
rentes tipos de queratoprótesis en nuestro centro, 
el objetivo de nuestro trabajo fue realizar un estu-
dio comparativo entre los tipos más usados, tanto 
de soporte autólogo como de soporte biocompa- 

 
 
 
tible, en casos de causticación química y en casos 
autoinmunes, las indicaciones más comunes don-
de un trasplante de córnea convencional tiene una 
baja tasa de éxito debido a la insuficiencia límbica 
y reacción inmune.

MeTodoloGÍa
Técnica quirúrgica

La cirugía de OOQP y OQP-T se realiza en tres 
tiempos. En ambos tipos, en el primer tiempo rea-
lizamos una lisis del simbléfaron, una queratecto-
mía parcial y un implante de mucosa bucal para re-
cubrir toda la superficie ocular llegando hasta los 
fórnices de la conjuntiva.  

En el segundo tiempo en OOQP, se extrae un 
diente canino con su ligamento alveolo-dentario 
y hueso circundante para preparar una lámina de 
diente y hueso con el cilindro óptico fijado en el 
centro. En el segundo tiempo de OQP-T, se extrae 
un disco de tibia para moldearlo con un cilindro 
óptico fijado en el centro.  Al finalizar la cirugía se 
implanta la lámina de diente o de tibia en la zona 
orbitaria debajo del párpado inferior para que se 
envuelva la pieza en tejido fibroso durante tres 
meses.

A los tres meses, en el tercer tiempo de la OOQP 
y de la OQP-T, se levanta la mucosa ya revitaliza-
da en la superficie ocular.  Se extrae la lámina (de 
diente o de tibia) del bolsillo del párpado inferior. 
Se realiza una trepanación central, se extrae el 
conjunto del cristalino o lente intraocular junto con 
el iris para poder acomodar la óptica de la querato-
prótesis. Se sutura la queratoprótesis en el lecho 
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corneo-escleral y se sutura encima de la misma la 
mucosa bucal. Finalmente, se hace un agujero cen-
tral de 3 mm para exponer la óptica.  

La cirugía de la Boston QPro se realiza en un úni-
co tiempo. Se ensambla la queratoprótesis con una 
córnea donante con un trépano corneal de aproxi-
madamente 8,5 mm y otra trepanación central de 
3 mm para poder fijar la óptica y el háptico de la 
prótesis. Se realiza una trepanación de la córnea 
receptora de aproximadamente 8,5 mm, se extrae 
el cristalino o se deja la lente intraocular ya implan-
tada y se sutura la Boston QPro en el lecho cor-
neo-escleral con la misma técnica que se sutura un 
trasplante de córnea convencional (queratoplastia 
penetrante).  

Diseño del estudio

El estudio tiene un diseño retrospectivo de casos 
operados de OOQP, queratoprótesis OQP-T y Bos-
ton QPro desde 1974 al 2014 con diagnósticos de 
causticación química y enfermedad autoinmune. 
Solo se incluyeron los casos clínicamente compa-
rables en cuanto a presencia de queratinización, 
simbléfaron e inflamación de la superficie ocular, 
mediante las anotaciones del cirujano y las foto-
grafías de alta calidad de los archivos clínicos.

Se estudió la retención anatómica de la prótesis, 
definido como éxito anatómico, y la agudeza visual 
mayor o igual a 0.05 en escala decimal (cuyo valor 
por debajo significa ceguera legal definida por la 
Organización Mundial de la Salud) mediante aná-
lisis con curvas de supervivencia Kaplan-Meier y 
tests Log-rank.  

resUlTados  
Datos demográficos

Fueron 20 varones y 3 mujeres en el grupo de 
OOQP, 14 varones y 8 mujeres en el grupo de OQP-
T, y 20 varones y 5 mujeres en el grupo de Boston 
QPro. La mediana de la edad fue 38 años en el gru-
po de OOQP; 50 años en el grupo de OQP-T, y 49 
años en el grupo de Boston QPro. La mediana de 
tiempo de seguimiento fue 16,8 años en el grupo 
de OOQP, 4,2 años en el grupo de OQP-T, y 3,4 años 
en el grupo de Boston QPro.

El éxito anatómico

En casos de causticación química, hubo una ma-
yor retención en el grupo de OQP-T, seguido por 
OOQP, si los comparamos con los casos de Boston 
QPro.  El éxito anatómico estimado a los 5 años fue 
86% en OOQP, 100% en OQP-T y 65% en Boston 
QPro.  No hubo diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre los grupos comparados (p = 0.09). 
En los casos autoinmunes, el éxito anatómico esti-
mado a los 5 años fue 66% en queratoprótesis con 
tibia, 50% para Boston QPro (1 solo caso de OOKP 
que no fue incluido). No hubo diferencia estadís-
ticamente significativa entre ambos grupos (p = 
0.19). Ver Figura 1.

El éxito funcional

La mediana de la agudeza visual mejor corregida 
(AVMC) pre-operatoria en los tres grupos, tanto en 
causticaciones químicas como en casos autoinmu-
nes fue 2,3 LogMar que equivale a movimiento de 
mano.  En casos de causticación química, la agu-
deza visual mayor o igual a 0,05 (escala decimal) a 
los 5 años de la cirugía fue de 84% en OQP-T, 86% 
en OOQP y 71% en casos de Boston QPro. No hubo 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos comparados (p = 0.38). En casos autoinmu-
nes, la agudeza visual mayor o igual a 0,05 (escala 
decimal) a los 5 años de la cirugía fue de 44% en 
OQP-T, y 15% en casos de Boston QPro (1 solo caso 
de OOQP que no fue incluido) No hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos 
(p=0.15). Ver Figura 2.

Complicaciones postoperatorias

Las complicaciones postoperatorias más fre-
cuentes en los tres grupos fueron desprendimien-
to de retina, membrana retroprotésica, glaucoma 
no controlado, hemorragia vítrea y endoftalmitis.  
La incidencia de membrana retro-protésica y glau-
coma no controlado fue más alta en los casos de 
Boston QPro.  Las endoftalmitis infecciosas fueron 
de origen bacteriano en las queratoprótesis de so-
porte biológico mientras fueron de origen fúngico 
en las Boston KPro.  Otra complicación importante 
en Boston KPro fue necrosis estromal y extrusión 
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de la prótesis que requirió intercambio de prótesis 
en cinco casos.

disCUsión
La causticación química y las enfermedades au-

toinmunes son los casos que fracasan con un tras-
plante de córnea convencional por el alto riesgo de 
rechazo inmunológico y la insuficiencia límbica.  La 
opción quirúrgica en estos casos severos bilatera-
les es el implante de una córnea artificial o que-
ratoprótesis.

En los últimos años, ha habido un auge en el uso 
de la Boston QPro debido a la sencillez de la cirugía 
si se compara con la OOQP o la OQP-T.  Sin em-
bargo, no es para todo tipo de estos casos difíciles 
ya que la presencia de ojo seco severo, queratini-
zación de la superficie ocular y el simbléfaron son 
contraindicaciónes para la Boston QPro.  Nuestro 
objetivo en este estudio ha sido analizar si en las 
mismas condiciones anatómicas de la córnea y su-
perficie ocular qué tipo de prótesis tiene más posi-
bilidad de retención a largo plazo, cuál es la mejora 
de la agudeza visual y qué posibles complicaciones 
pueden ocurrir.

Nuestro resultado anatómico en casos de causti-
cación química y casos autoinmunes con la OOQP 
concuerda con los resultados a largo plazo de otras 
publicaciones de Italia, de Alemania y de Inglate-
rra.  De la misma manera, nuestro resultado ana-
tómico a largo plazo en estos casos concuerda con 
estudios de Estados Unidos. Las causticaciones quí-
micas tuvieron mejor resultado que los casos de 
enfermedad autoinmune. Se podría explicar esta 
diferencia entre las dos categorías debido a que la 
inflamación en una causticación química, aunque 
afecte hasta el segmento posterior, no es perma-
nente.  En la gran mayoría de los casos, la inflama-
ción se controla mediante tratamiento tópico.  Sin 
embargo, en casos de enfermedad autoinmune, la 
respuesta inflamatoria es mas agresiva ante cual-
quier tipo de cirugía, que en muchos casos puedan 
requerir un tratamiento inmunosupresor sistémi-
co. 

En cuanto el resultado funcional, encontramos 
una tendencia al mejor resultado con las querato-

prótesis con tejido autólogo (OOQP y OQP-T) com-
parado con los casos de Boston QPro.  Una posible 
explicación de mejor resultado visual en las OQP-T 
puede ser debido a un menor número de pacientes 
afectos de causticación por álcali (54% en OQP-T, 
78% en OOQP y 77% en Boston QPro) en la pobla-
ción del estudio. Los álcalis penetran en los tejidos 
oculares de forma más profunda y agresiva hasta la 
cavidad vítrea provocando más inflamación intrao-
cular y así un peor resultado visual.

La membrana retroprotésica es un fino tejido fi-
broso que crece por debajo de la prótesis desde el 
ángulo de la cámara anterior, que si llega a ser den-
sa podrá provocar una pérdida de visión reversible. 
Se trata mediante una capsulotomía con láser YAG.  
El glaucoma no controlado es otra complicación 
que afecta al campo visual y a la agudeza visual 
de forma irreversible en estadios más avanzados. 
Estas dos complicaciones fueron más frecuentes 
en las Boston QPro.  Esta incidencia más elevada 
se puede explicar por ser la prótesis un tejido no 
autólogo y por su diseño trans-corneal donde una 
mayor cantidad de material extraño se encuentra 
dentro del ojo, que pueda llegar a contactar con 
el iris y la lente intraocular. En comparación con 
las OOQP y OQP-T, estas dos cirugías utilizan un 
tejido autólogo con un diseño epi-corneal donde 
el háptico (de diente o hueso) está por encima de 
la córnea, se les realiza una iridociclectomía y una 
extracción de la catarata o lente intraocular de ma-
nera que apenas hay contacto entre la óptica con 
otros tejidos intraoculares. Ver Figura 3.

ConClUsión
Observamos una tendencia a obtener mejor 

resultado anatómico y funcional a largo plazo en 
los casos de OQP-T que en OOQP y Boston QPro, 
siendo ésta la menos favorable, aunque sin signi-
ficancia estadística. Los pacientes con causticación 
química obtuvieron mejores resultados que en 
aquellos afectos de enfermedad autoinmune, pro-
bablemente por la presencia de una mayor inflama-
ción intraocular en enfermedades autoinmunes. 
Las causticaciones químicas y las enfermedades 
autoinmunes de la superficie ocular son indicacio-
nes con pronóstico reservado para la Boston QPro. 

Maria Fideliz de la Paz 
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Aunque sus resultados iniciales son buenos en los 
primeros años, hay que avisar a los pacientes de 
la posibilidad de extrusión de la prótesis y pérdida 

de agudeza visual debido a una tasa más alta de 
complicaciones.

Figura 1.  Gráficos de Kaplan-Meier de supervivencia del éxito anatómico en causticaciones químicas (arriba) definido como 
retención de la prótesis donde a los 5 años de seguimiento vemos un resultado de 100 % en los OQP-T, 86% en los OOQP y 
65% en los Boston QPro; en casos de enfermedad autoinmune (abajo) tenemos un resultado de 66% en los OQP-T y 50% en los 
Boston QPro. Solo hubo un caso de OOQP que no se incluyó en el análisis estadístico.

La osteo-odonto, osteo-queratoprótesis de tibia  y la queratoprótesis de Boston en casos clínicamente comparables de causticación química y enfermedad ... 
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Figura 2. Gráficos de Kaplan-Meier de supervivencia del 
éxito funcional definido como retención de la prótesis donde 
a los 5 años de seguimiento en causticaciones químicas 
(arriba) vemos un resultado de 86 % en los OQP-T, 84% en 
los OOQP y 71% en los Boston QPro; en casos de enfermedad 
autoinmune (abajo) tenemos un resultado de 46% en los 
OQP-T y 15% en los Boston QP tadístico.

Figura 3. Corte sagital de cada prótesis. Arriba se aprecia 
el diseño transcorneal de la Boston QPro donde vemos 
parte del cilíndro óptico por encima de la córnea donante, 
el háptico con el anillo de fijación por debajo de la córnea 
donante. El iris y la lente intraocular se mantienen en su 
sitio. En medio la OQP-T con el hueso tibial como háptico y 
abajo vemos la OOQP con la dentina, el ligamento alveolo-
dentario del canino y parte del hueso alveolar como háptico. 
Estos dos últimos tienen un diseño epicorneal, donde la gran 
mayoría de la óptica y el háptico están por encima de la 
córnea receptora. Además, vemos la mucosa bucal y el tejido 
fibrovascular que envuelven la prótesis, el ojo es anirídico y 
afáquico tras la cirugía.

Maria Fideliz de la Paz 
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MOrALeS LA MADrID, Andrés

PALABrAS CLAVe: Protonterapia, cáncer, niños, adolescen-
tes, superviviente

El cáncer en la edad pediátrica (o cáncer del de-
sarrollo) es una enfermedad minoritaria que afec-
ta alrededor de 300 nuevos pacientes en Cataluña 
cada año. El cáncer del desarrollo ocurre de ma-
nera aleatoria, impredecible y no existen métodos 
de cribado eficaces. No se han identificado facto-
res ambientales relacionados con su aparición y es 
meridianamente distinta al cáncer del adulto, por 
lo que precisa una investigación específica y de-
sarrollo de nuevos tratamientos apropiados para 
ser administrados a un organismo en desarrollo. 
El cáncer del desarrollo continúa siendo una cau-
sa importante de mortalidad en este grupo etario. 
Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, el 
80% de pacientes afectos de estas enfermedades 
se convertirán en supervivientes a su enfermedad. 

Esto puede sonar a buenas noticias –y lo son-, 
sin embargo, el esquema terapéutico que usamos 
actualmente para combatir el cáncer del desarro-
llo no ha cambiado significativamente en las últi-
mas décadas. Así como en el cáncer del adulto, ha 
habido un cambio importante en las posibilidades 
de tratamiento y cada vez hay más tratamientos 
dirigidos –con mayor supervivencia y la promesa 
de menor toxicidad-, en el mundo del cáncer del 
desarrollo esta realidad aun se mantiene alejada 
en la gran mayoría de entidades. A día de hoy, el 
tratamiento de primera línea en la gran mayoría 
de cánceres del desarrollo consiste en el uso de 
alguno de estos elementos: cirugía, quimioterapia 
y/o radioterapia. Estos tratamientos –en particu- 

 
 
 
 
lar los dos últimos- son inespecíficos y tienen una  
toxicidad significativa. Esto es de particular impor-
tancia cuando el tratamiento se ha de administrar 
durante los primeros años de vida, y cuando esta 
toxicidad puede generar morbilidades que por un 
lado pueden acortar la expectativa de vida o en su 
defecto, impactar de manera significativa en la ca-
lidad de vida del superviviente. 

Afortunadamente, el foco en los últimos años ha 
cambiado y no sólo priorizamos el principal obje-
tivo que es erradicar la enfermedad, sino también 
minimizar los efectos secundarios a medio y largo 
plazo. Nuestro objetivo final es que el supervivien-
te pueda cumplir con sus objetivos vitales a pesar 
de haber pasado por una enfermedad grave po-
tencialmente mortal. La realidad, a día de hoy, es 
que la vida del superviviente se ve muchas veces 
acortada por un problema médico generado por el 
tratamiento, y un porcentaje significativo tiene que 
sobrellevar enfermedades no menores durante el 
resto de su vida.

Como hemos comentado anteriormente, el cán-
cer del desarrollo no es una enfermedad minori-
taria, sino más bien un grupo de enfermedades 
minoritarias. En muchas de ellas, la radioterapia 
juega un papel fundamental, incluyendo tumores 
cerebrales, linfomas, sarcomas, neuroblastoma 
y tumores renales (entre otros). Estos tumores 
pueden estar localizados en vecindad a estructu-
ras sumamente sensibles a recibir radiación, pu-
diendo causar efectos secundarios permanentes 
que condicionen dificultades para la realización de 
actividades cotidianas. Probablemente, el mejor 
ejemplo de esta situación es el caso de los tumores 
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cerebrales, los tumores “sólidos” más frecuentes 
durante los primeros años de vida. El tratamiento 
de las formas más agresivas de estas entidades in-
cluye la cirugía, asociado a radioterapia y quimio-
terapia. El cerebro humano no acaba su desarrollo 
y madurez hasta bien pasada la adolescencia, por 
lo que cualquier agresión puede afectar de mane-
ra permanente e irreversible las diversas funciones 
“superiores”, entre ellas la capacidad de aprender, 
la memoria, la rapidez mental, la función motora, 
etc. No menos importante es el potencial impacto 
de estas intervenciones en la salud mental y emo-
cional. Mientras menor es el paciente, mayor el 
riesgo de afectación de todas estas funciones. 

Es por esto, que es fundamental tener la capa-
cidad de depositar toda la dosis de radiación de-
seada donde se origina el tumor, respetando las 
estructuras vecinas, con el objetivo de disminuir al 
máximo la irradiación en estas áreas para dañarles 
lo menos posible. La radioterapia con protones es, 
a día de hoy, la tecnología que mejor se acerca a 
cumplir este objetivo. Merece la pena apuntar que 
no es que la protonterapia “cure más”, sino más 
bien potencialmente “cura mejor”, habiendo cada 
vez más datos en la literatura médica que apoya 
la conclusión de que los supervivientes tratados 
con esta modalidad de radioterapia tienen menos 
discapacidades cognitivas, problemas sensoriales, 
vasculares, etc. Naturalmente, esta ventaja no sólo 
se aplica a tumores localizados en el sistema ner-
vioso central, sino también a otras partes de la ana-
tomía. Muchos otros tumores sólidos aparecen en 
la vecindad de órganos o estructuras en desarrollo 
sensibles a la irradiación y que conviene proteger 
del efecto deletéreo de esta. Por este motivo, la 

protonterapia se ha de considerar como la moda-
lidad de elección en la gran mayoría de esquemas 
terapéuticos contra el cáncer del desarrollo, siem-
pre que tengan una intención curativa. 

A día de hoy, la protonterapia no está disponible 
en Cataluña y los pacientes que han de recibir este 
tratamiento, han de ser trasladados a centros de 
referencia. Vale la pena anotar que la indicación 
de irradiar con protones o con fotones (la técnica 
más convencional y de mayor accesibilidad) ha de 
ser hecha por equipos de oncología radioterápica 
con experteza en el tratamiento de este grupo de 
pacientes, y que son parte de equipos multidisci-
plinares que conviven en centros de referencia. El 
tratamiento de enfermedades minoritarias de alta 
complejidad como estas, ha de ser centralizado en 
centros de referencia que concentren el mayor nú-
mero de pacientes, experteza y conocimiento, tec-
nología e infraestructura adecuada para conseguir 
los mejores resultados. 

Confiamos en que la protonterapia sea más ac-
cesible para más pacientes pediátricos afectos de 
estas enfermedades. De esta manera no sólo cum-
pliremos con el encargo de erradicar su enferme-
dad, sino también de mejorar su calidad de vida. 
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GOMÀ, Carles

PArAULeS CLAU: radioteràpia, protonteràpia, pic de Bragg, 
dosi de radiació, dany cel·lular

La radioteràpia externa convencional utilitza 
majoritàriament feixos de fotons (i.e. raigs X) d’al-
ta energia (de l’ordre del MeV). Aquests feixos de 
raigs X tenen una energia unes 100 vegades més 
gran que els feixos de raigs X utilitzats a radiolo-
gia amb finalitat diagnòstica. Això fa que el feix de 
radiació sigui capaç de travessar el cos humà i io-
nitzar el teixit que troba al seu pas. Quan el feix 
de radiació entra al cos humà, alguns dels fotons 
del feix col·lisionen amb els electrons del teixit, 
els hi cedeixen part de la seva energia i els arren-
quen de l’àtom o molècula (procés d’ionització). A 
la vegada, aquests electrons alliberats col·lisionen 
amb altres electrons del medi, els hi traspassen 
part d’aquesta energia i produeixen més ionització. 
Quan aquesta ionització es produeix a la molècula 
d’ADN, es produeix dany cel·lular que pot acabar 
amb mort cel·lular.

A la quantitat d’energia dipositada per la radia-
ció (per unitat de massa) l’anomenem dosi absorbi-
da o dosi de radiació. És proporcional a la quantitat 
d’ionització produïda i, per tant, és proporcional 
també a la quantitat de dany cel·lular. La figura 1 
mostra (a dalt) la dosi de radiació dipositada per un 
feix de fotons d’alta energia en funció de la profun-
ditat (z) de teixit. S’observa que la dosi de radiació 
(i.e. el dany cel·lular) creix ràpidament a l’entrada, 
assoleix un màxim als pocs centímetres de profun-
ditat i, a partir d’aquí, decreix de manera constant i 
sostinguda a mesura que augmenta la profunditat.

Figura 1: A dalt, corba de dosi en profunditat (z) 
d’un feix de fotons d’alta energia (normalitzada a 
la profunditat del màxim). A baix, corba de dosi 
en profunditat d’un feix de protons d’alta energia 
(normalitzada també a la profunditat del màxim).

SESSIONS CIENTÍFIQUES

Bases FÍsiQUes de la TeràPia aMB ProTons
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Carles Gomà

La radioteràpia amb feixos de protons, també 
coneguda amb el nom de protonteràpia, utilit-
za, com el seu nom indica, feixos de protons d’al-
ta energia (de l’ordre del centenars de MeV). Els 
protons són partícules elementals que el troben al 
nucli dels àtoms. Pel cas concret de la protonterà-
pia, aquests s’obtenen típicament de la molècula 
d’hidrogen (H2) en estat gasós. Al ser partícules 
elementals molt diferents als fotons, el seu patró 
de dipòsit de dosi en funció de la profunditat és 
també molt diferent. La figura 1 mostra la corba 
de dosi en profunditat d’un feix clínic de protons. 
S’observa com la dosi de radiació és relativament 
baixa i constant a l’entrada del teixit, a una certa 
profunditat es produeix un pic de dosi (anomenat 
pic de Bragg) i, més enllà d’aquest pic, la dosi cau 
pràcticament a zero. A més, la profunditat del pic 
de Bragg es pot modificar canviant l’energia inicial 
del feix. Aquesta característica fa dels protons la 
partícula ideal per la radioteràpia externa, ja que 
permet, ajustant l’energia inicial del feix, focalitzar 
la dosi de radiació (és a dir, el dany cel·lular) a la 
profunditat desitjada (típicament la profunditat on 
es troba el tumor); administrant una dosi de radi-
ació molt baixa a l’entrada del feix i zero dosi més 
enllà del volum a tractar (és a dir, al teixit sa).

A la pràctica clínica, però, ni els tractaments de 
radioteràpia convencional ni els tractaments de 
protonteràpia s’administren amb una distribució 
de dosi com la representada a la figura 1; ja que els 
tumors a irradiar es troben normalment a una cer-
ta profunditat i tenen un cert volum. En el cas de 
la radioteràpia convencional, per tal de compensar 

el fet que la dosi de radiació és més alta a l’entra-
da que en profunditat (on típicament es troba el 
tumor), s’utilitzen multiples feixos de radiació amb 
diferents punts d’entrada que interseccionen al vo-
lum tumoral. D’aquesta manera s’aconsegueix que 
la dosi de radiació sigui màxima al volum tumoral, 
a canvi d’irradiar un major volum de teixit sa amb 
dosis baixes de radiació.

Pel què fa als feixos de protons, enlloc de focalit-
zar la dosi de radiació, el què cal fer normalment és 
desfocalitzar-la per tal d’irradiar homogèniament 
un volum tumoral típicament més gran que l’am-
plada del pic de Bragg. El què es fa, doncs, és utilit-
zar una combinació astuta de feixos de protons de 
diferent intensitat i energia (anomenat spread-out 
Bragg peak), per tal d’eixamplar el pic de Bragg i 
irradiar el volum a tractar de manera homogènia. 
La contrapartida és un lleuger augment de la dosi 
de radiació a l’entrada del feix, però es manté l’ab-
sència de dosi més enllà del pic de Bragg.

Així doncs, a la pràctica clínica, tant la radiote-
ràpia convencional amb feixos de fotons com la 
protonteràpia aconsegueixen administrar una dosi 
de radiació homogènia al volum tumoral a tractar. 
La gran diferència entre les dues és que la proton-
teràpia permet minimitzar la radiació innecessària 
a grans volums de teixit sa. Això permet (i) aug-
mentar la probabilitat de control local en tumors 
radioresistents (i.e. que requereixen dosis altes de 
radiació) situats a prop d’estructures crítiques, e.g. 
tumors de base de crani; (ii) reduir la toxicitat del 
tractament de radioteràpia i, conseqüentment, (iii) 
millorar la qualitat de vida del pacient.
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PArAULeS CLAU: Protonteràpia, Oncologia radioteràpica, 
recerca, Tractaments personalitzats en Oncologia, Tests de 
radiosensibilitat. 

VISIÓ CIENTÍFICA/TECNOLòGICA I HUMANA 
de la radioTeràPia: 

Durant la darrera dècada, les tècniques de ra-
dioteràpia (Radioteràpia Externa i Braquiteràpia) 
han variat i avançat de manera significativa. De fet, 
actualment, es compta amb sistemes molt més 
sofisticats comparat amb els disponibles fa uns 
anys, de manera que cada cop s’avança cap a l’ús 
de sistemes més específics i dirigits cap als tumors 
i menys invasius per a les cèl·lules sanes circum-
dants.

Així, la Radioteràpia que actualment  utilitzem 
es d’una extrema sofisticació i  permet tractaments 
de precisió submilimètrica en els tumors. Així po-
dem tractar pràcticament qualsevol localització 
dels tumors encara que estiguin situats a prop d’ 
òrgans crítics (pròstata, mama, cervell, etc). A més, 
i conseqüència en part d’aquesta precisió actu-
al de la radioteràpia,  tenim noves indicacions de 
patologia benigna com poden ser processos fun-
cionals (Neuràlgies del trigemin, tremolors essen-
cials, etc), tumors benignes (meningiomes, etc.) i 
MAV (malformacions arteriovenoses). La precisió 
dels actuals acceleradors lineals, la precisió de les 
noves unitats de braquiterapia (HDR), el renaixe-
ment de la radioteràpia intraoperatoria,  els nous 
software que tenim, la integració de les imatges 
de ECO’s/TAC’s/RMN’s/PET’s, els tractaments de 
radioteràpia combinats  amb els fàrmacs, les deci-
sions multidisciplinars, l’escalada i la des-escalada  

 
 
 
 
 
dels tractaments en radioteràpia, els hipofraccio- 
naments extrems, han permès noves indicacions 
de tractament com el que anomenem tractaments 
personalitzats, tractaments en pacients oligome-
tastàsics (1), i tractaments en oligoprogressió, 
l’oligorecurrència i l’oligopersistència. En quan a la 
tecnologia més avançada que avui existeix  m’agra-
daria destacar entre moltes altres, la Radioteràpia 
Externa  Guiada per la Imatge (IGRT), la Braqui-
teràpia Guiada per la imatge (IGBT), la Intensitat 
Modulada de Radioteràpia (IMRT), la Intensitat 
Volumètrica i Modulada de Radioteràpia (VMAT), 
la Radiocirurgia Intracraneal (RC), i la Radioteràpia 
Estereotàctica Extracraneal (La SBRT). 

Aquest darrer concepte, la SBRT, i dins l’àmbit 
d’aquesta nova Oncologia Radioteràpica, ha de-
mostrat la seva eficàcia en el control de les prime-
res etapes de càncer de pulmó (2-4) que no són 
operables a causa de problemes mèdics, on s’esta-
bleix com un tractament d’elecció. També s’ha de-
mostrat que és vàlid en altres ubicacions tumorals 
primàries, com l’hepatocarcinoma (5), el càncer de 
pròstata (6), el càncer de pàncrees (7), en pacients 
amb malaltia oligometastàsica (8,9), en metàstasi 
hepàtica (10), en metàstasi pulmonar, en malaltia 
espinal i en metàstasis ganglionars (11). 

També un altre concepte essencial avui en dia 
en la Oncologia actual es la personalització dels 
tractaments oncològics. La medicina de precisió 
es basa en la utilització de la informació sobre els 
gens, proteïnes i altres característiques del tumor 
de cada pacient per tal de realitzar el diagnòstic ge-
nètic més acurat i determinar el millor tractament 
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Cap del grup de radiobiologia i Càncer. Programa ONCOBeLL (IDIBeLL)

SESSIONS CIENTÍFIQUES

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 107-112

TESTS PREDICTIUS DE RADIOSENSIBILITAT I DE RADIOTOxICITAT. 
PODEN TENIR UN PAPER EN ELS TRACTAMENTS DE PROTONS? 



108 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 36, número 2, Abril - Juny 2021 - ISSN: 1133-32866

per la malaltia. La teràpia dirigida és la base de la 
medicina de precisió. Es tracta d’un tractament 
personalitzat del càncer que actua sobre els canvis 
genètics moleculars que promouen el creixement, 
la divisió i la disseminació de les cèl·lules cancero-
ses. Si a això, sumen la personalització dels trac-
taments de radioteràpia amb l’Escalada i la Des-
Escalada de tractaments, les noves tecnologies, els 
nous conceptes i indicacions de tractament, tenim 
una visió completament nova del que avui en dia 
s’anomena el tractament personalitzat del càncer.   

La Protonteràpia, tema d’aquesta taula rodo-
na,  és un pas més cap a la millora potencial del 
tractament radioteràpic a causa de les particulars 
propietats físiques i radiobiològiques d’aquestes 
partícules que ofereixen avantatges dosimètrics en 
comparació amb la irradiació amb fotons o elec-
trons d’acceleradors lineals convencionals.  De fet, 
la major part de l’energia es diposita en els últims 
mil·límetres de la trajectòria dels protons: el pic de 
Bragg. Després d’això, pràcticament no hi ha ener-
gia (mínima penombra distal). Per tant, la radiote-
ràpia de protons permet aplicar dosis més altes de 
radiació sense augmentar la toxicitat en els teixits 
sans circumdants o bé aplicar la mateixa dosi tera-
pèutica amb menor toxicitat o efectes adversos i 
aprofundir en el concepte de tractament persona-
litzat del càncer.

Finalment, cal afegir la visió humana. El pacient 
oncològic requereix tractaments de màxima tecno-
logia com són els protons, però també tractaments 
adequats a les seves necessitats (que millorin re-
sultats i QoL, que evitin desplaçaments fora del 
territori, etc.) 

Visió soBre la Presa de deCisions onCo-
lÒGiQUes: 
Les Decisions multidisciplinars en Comitès de Tu-
mors o Unitats Funcionals 

Existeixen diferents eines que permeten millo-
rar l’atenció oncològica, posant el focus sobre una 
atenció centrada en les persones i una adequació 
de les decisions terapèutiques. Així, els comitès de 
tumors o les unitats funcionals (Un pas més dels 

comitès) són òrgans multidisciplinaris de discussió 
i presa de decisions sobre la patologia oncològica. 
La seva contribució a la qualitat assistencial rau en 
la possibilitat de consensuar els criteris sobre el 
procés diagnòstic i la millor alternativa terapèuti-
ca. A més, organitzen els recursos i circuits per tal 
d’oferir una atenció més centrada en el pacient, i 
avaluen periòdicament els seus resultats (12,13)

Les  decisions multidisciplinars en Xarxes Hospi-
talàries:

Les xarxes hospitalàries i les decisions multidis-
ciplinars són en oncologia elements essencials per 
oferir la millor atenció al pacient oncològic. Així es 
pot garantir una atenció clínica integral als pacients 
amb càncer i millorar la capacitat de fer front als 
reptes de la medicina de precisió en el tractament 
del càncer, seguint els següents valors:

 ͽ El posicionament dels ciutadans com a eix 
central del sistema sanitari.

 ͽ La consideració dels professionals com a part 
clau de l’organització.

 ͽ La simplificació organitzativa, el diàleg i la 
transparència.

 ͽ L’atenció integral a les persones.

 ͽ La interrelació entre Hospitals, compartint re-
cursos, assajos, etc. 

La protonteràpia requereix aquesta expertesa 
en decisions multidisciplinars, atesa la complexitat 
de les decisions terapèutiques, i la nombrosa par-
ticipació de diferents professionals que contribuei-
xen a aquestes decisions. 

Visió soBre la reCerCa ClÍniCa en Pro-
TonTeràPia:

Actualment les recomanacions de la Sociedad 
Española de Oncologia Radioteràpica (SEOR) per a 
l’ús de protons són (14): 

 ͽ Tumors oculars, incloent melanomes oculars. 

 ͽ Tumors de base del crani, incloent cordomes i 
condrosarcomes. 

Ferran Guedea
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 ͽ Tumors primaris o metastàtics a la medul·la/
columna vertebral.  

 ͽ Tumors en la població pediàtrica, principal-
ment els situats en SNC i/o prop d’òrgans en 
risc (medul·la, cor, pulmons).  

 ͽ Pacients amb síndromes genètiques amb alt 
risc de toxicitat amb fotons/electrons.

 ͽ Re-irradiacions en casos seleccionats. 

Per tant, fora d’aquestes indicacions ben esta-
blertes en protonteràpia, tot el que seria noves in-
dicacions (ORL, esòfag, etc) han de ser avaluats en 
assaigs o estudis clínics. Un altre exemple de recer-
ca clínica basada en canvis tecnològics es la Flash 
Therapy. La radioteràpia FLASH implica l’adminis-
tració ultraràpida (Superior a 40 Gy per segon) del 
tractament de radiació amb  taxes de dosi a diver-
ses ordres de magnitud superiors a les que s’utilit-
zen actualment en la pràctica clínica rutinària. Les 
taxes de dosis ultra- ràpides permeten superar els 
nivells normals de tolerància dels teixits, almenys 
en models animals, amb una major probabilitat de 
control tumoral i poc o cap dany normal en els tei-
xits (15). Aquest tractament haurà de ser avaluat 
també en assaig o estudi clínic. 

Visió soBre la reCerCa TraslaCional en 
ProTonTeràPia: 

La recerca traslacional en Oncologia Radiote-
ràpica s’ha centrat en aquests darrer anys en els 
efectes immunològics de la radioteràpia. Així tenim 
nombroses publicacions sobre aquest tema (16-
18) i també algunes del nostre propi grup (19-21). 

Per altre banda, sabem que els pacients tenen 
una resposta dels teixit normal  que pot ser dife-
rent després de esquemes de radioteràpia similars 
(Figura 1). Aquesta reacció del teixit normal pot 
incloure fibrosi, necrosi i dany vascular. S’estima 
que un 5-10% dels pacients que rebent radioterà-
pia tindran efectes secundaris, i la pregunta que es 
fa  la comunitat científica és  com podem detectar 
aquests pacients radiosensibles.

Per tant, un dels temes que està generant for-
ça interès en la recerca traslacional es la utilització 

de tests ràpids de detecció de radiosensibilitat i de 
radiotoxicitat per discriminar aquells pacients que 
es poden beneficiar d’ un tractament amb protons. 
Així, i més en detall:

TesTs PrediCTiUs
L’aplicació de tests predictius de radiosensibilitat 

in vitro és útil clínicament per la identificació de 
pacients amb càncer que poden desenvolupar toxi-
citat crònica després de la radioteràpia. La detecció 
de la susceptibilitat individual a la radiació és fona-
mental en l’avanç cap a una teràpia individualitza-
da i menys agressiva en el tractament del càncer. 

Per tant, aquesta personalització de la radioterà-
pia, amb  utilització dels tests predictius de radio-
sensibilitat com biomarcadors de toxicitat crònica 
després de la radioteràpia en pacients amb càncer, 
pretén reduir els efectes secundaris tardans. 

Actualment, les tècniques disponibles per detec-
tar la radiosensibilitat es basen en:

 ͽ Cel·lulars: clonogènica, Apoptosi (RILA).

 ͽ Citogenètica: Micronuclei, g2 assay. 

 ͽ Dany del ADN: Comet, comet, γh2ax foci.

 ͽ Expressió de proteïnes: Marcadors molecu-
lars, expressió inmunohistoquímica de pro-
ductes gènics, nivells de proteïnes plasmàti-
ques com TGFβ1, proteòmica.

 ͽ Expressió ARN: microarrays

 ͽ Variació ADN: mutació genètica, polimorfis-
mes de nucleòtid únic (SNPs)

De totes aquestes tècniques, el test d’apoptosi 
radioinduïda (RILA) de limfòcits T CD8  (22, 23) que 
es poden utilitzar en la pràctica clínica de càncer de 
mama (24) i  de pròstata (25), sembla que és el que 
té un nivell d’evidència més alt (Tabla 1).   

El nostre grup de Radiobiologia i Càncer del pro-
grama ONCOBELL de l’IDIBELL està treballant en 
aquesta línia conjuntament amb el grup de biolo-
gia de la UAB i l’ Institut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge (IDIBELL), i estem actualment incloent 
pacients en un assaig clínic que estudia els tests 

Tests predictius de radiosensibilitat i de radiotoxicitat. Poden tenir un paper en els tractaments de protons?
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de radiosensibilitat (RILA, γH2AX, etc.) en pacients 
amb  tumors de mama amb toxicitat tardana de-
mostrada i pacients amb càncer de mama sense 
toxicitat. 

En resum, aquest enfocament global també po-
dria generar evidències que en el futur permetes-
sin augmentar les dosis de radiació i les taxes de 
curació en pacients de baix risc de desenvolupar 
efectes secundaris tardans de la radioteràpia. Així, 
en aquells pacients identificats amb aquests tests 
ràpids es podria proposar canvis de fraccionament, 
disminució de volums tractats, tractaments alter-
natius amb cirurgia, o bé tractaments amb protons 
que per les seves característiques radiobiològiques 
i dosimètriques (Pic de Bragg, etc.) poden reduir 
els efectes secundaris.

ConClUsions soBre la ProTonTeraPia:
1. La protonteràpia a Catalunya es un: 

2. Projecte de país.

3. Projecte dins de l’àmbit públic.

4. Projecte amb la participació de tots els serveis 
d’OR, de FM i d’Oncopediatria de Catalunya. 

5. Projecte que permetrà desenvolupar recerca 
clínica i traslacional.

6. Projecte que permetrà millors resultats clínics  
i millor qualitat de vida en pacients seleccio-
nats pediàtrics i adults de Catalunya i àrees 
properes.

7. Projecte que permetrà la personalització dels 
tractaments de radioteràpia. 
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POSSIBLE OUTCOME

the same
treatment

All patients with the same diagnosis
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PArAULeS CLAU: Protonteràpia, Oncologia radioteràpica, 
Indicacions, criteris de selecció, toxicitat

inTrodUCCió
L’objecte de la radioteràpia (RT) és dipositar una 

elevada dosi de radiació al tumor, aconseguint, al 
mateix temps, que els teixits sans veïns rebin la mí-
nima dosi possible. En la RT convencional,  s’utilit-
zen feixos de  fotons. La protonteràpia (PT) és una 
forma de RT que utilitza feixos de protons en lloc 
de feixos de fotons. Els protons són partícules pe-
sades. La forma com aquestes partícules interacci-
onen amb el teixit humà aporta una sèrie d’avan-
tatges clíniques per alguns tractaments de RT en 
relació als tractament amb la RT convencional. La 
clau per entendre les avantatges de la PT pel que fa 
a la RT amb fotons, resideix en la forma en què cada 
partícula diposita la seva energia. Els fotons dipo-
siten una gran quantitat d’energia en els primers 
centímetres del seu recorregut, però continuen 
dipositant energia fins que surten del pacient, tra-
vessant-lo.. Els protons mostren un comportament 
oposat, és a dir, dipositen poca energia a l’entrada 
i dipositen més energia al final del trajecte, en el 
que es coneix com pic de Bragg i no tenen dosis de 
sortida. En un tractament amb protons, la radiació 
serà més focalitzada en el tumor, amb una mínima 
dosi a l’entrada i pràcticament zero dosi als teixits 
que es situen després del tumor, per tant el teixit 
sa rep menys dosi. Això suposa un gran avantatge 
per al pacient. Concretament, en reduir els efectes 
secundaris de la RT. En la figura 1 veiem un exem-
ple de distribució de dosis en una irradiació cranio-
espinal. En la primera imatge el tractament és amb 
RT convencional, en la segona és amb IMRT i en la  

 
 
tercera amb protons. Es veu clarament la diferèn-
cia de dosi en la sortida. 

aValUanT TeCnoloGies de la salUT
La medicina basada en l’evidència s’ha convertit 

en una pedra angular per a millorar el nivell d’aten-
ció sanitària i la implementació de noves formes 
de tractament s’ha de fer seguint aquests criteris. 
En aquest sentit, l’assaig clínic fase III controlat 
aleatori continua sent l’estàndard per avaluar els 
beneficis diferencials en el resultat clínic entre les 
teràpies. El problema és que les tecnologies sani-
tàries destinades a millorar la qualitat dels tracta-
ments no tenen el mateix comportament que els 
fàrmacs, per aquest motiu no sempre l’assaig clínic 
és la millor manera de avaluar aquestes tecnologi-
es. Tenim dos reptes importants:

¿Com adaptar individualment els criteris per a 
seleccionar als pacients que s’espera que es bene-
ficiïn dels protons en termes de reducció del risc 
d’efectes secundaris induïts per la radiació?

¿Podem aplicar un enfocament metodològica-
ment sòlid per a la validació clínica del benefici 
quan els pacients són tractats realment amb pro-
tons, i es considera que un assaig clínic no és fac-
tible?

Ens trobem davant de dos situacions clíniques 
diferents:

a) Benefici clínic apreciable del tractament amb 
protons. 

Es disposa de dades  clíniques mitjançant estu-
dis retrospectius o de cohorts que mostren aquest 
benefici clínic, no provat en assaigs aleatoris. El cas 
més clar és el tractament de tumors cerebrals en 

Cap de Servei.Servei d’Oncologia radioteràpica. Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Vall d’Hebron Institute of Oncology VHIO
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nens. La robustesa del tractament amb protons ha 
estat avaluada en assaigs clínics fase II en medul-
loblastoma. Les conclusions són que el tractament 
amb protons es pot administrar de manera segura, 
que obté resultats de control local i supervivència 
similar als tractaments amb fotons amb menys to-
xicitat. Els estudis de cohorts comparant fotons i 
protons mostren que els protons comporten una 
reducció de la toxicitat cognitiva, neuro endocrina, 
auditiva i visual. Els estudis de cohorts sobre 
qualitat de vida mostren que els nens tractats 
amb protons tenen 10 punts superior en els índex 
de qualitat de vida. En aquesta situació un assaig 
clínic podria ser poc ètic, de fet totes les guies de 
bona pràctica clínica recomanen els tractament 
amb protons en aquesta població.

b) Benefici clínic no tan evident.

L’evidència científica de que es disposa és molt 
pobre. En aquest cas hem de definir una estratègia 
que ens permeti seleccionar aquells pacients que 
es podrien beneficiar del tractament amb protons. 
Si el benefici del tractament amb protons és la re-
ducció de toxicitat, hauríem de buscar toxicitats 
que tenen una rellevància clínica clara. En aquest 
grup molt seleccionat de pacients, l’assaig clínic 
aleatori podria ser una eina adequada per avalu-
ar el benefici del tractament amb protons. Aquest 
procediment és el que es coneix com a “Model Ho-
landès de selecció”.

MODEL HOLANDÈS 
L’enfocament basat en el model consta de dues 

fases consecutives: la fase a, destinada a la selec-
ció dels pacients que poden beneficiar-se dels pro-
tons, i la fase b, destinada a la validació clínica de 
la teràpia de protons mitjançant estudis de cohorts 
observacionals prospectius seqüencials utilitzant 
comparacions històriques adequades com a refe-
rència o mitjançant ECA en situacions selecciona-
des, o assaigs clínics.

La fase a de l’enfocament basat en models cons-
ta de 3 passos, que inclouen: el desenvolupament 
i la validació de models de Probabilitat de Com-
plicacions en Teixits Normals (NTCP) en pacients 

tractats amb radioteràpia de fotons amb IMRT, es-
tudis comparatius dosimètrics individuals protons/
fotons, i estimació del benefici potencial de la nova 
tècnica de radiació en la reducció dels efectes se-
cundaris mitjançant la integració dels resultats en 
els models NTCP. L’objectiu principal d’aquests 3 
passos és seleccionar als pacients que més proba-
blement es beneficiaran dels protons en compara-
ció amb els fotons en termes de reducció del valor 
NTCP.

Fase b, validació clínica: Estudi observacional 
prospectiu. L’enfocament basat en el model es-
mentat anteriorment té com a resultat la selec-
ció d’una cohort específica de pacients que seran 
elegibles per al tractament amb protons, és a dir, 
pacients amb una reducció esperada del valor 
NTCP més enllà del llindar definit (per exemple, 
15%). Des d’aquest punt de vista, seria metodolò-
gicament insòlit comparar els resultats de toxicitat 
d’aquests pacients amb els resultats dels no selec-
cionats per a protons després del mateix procedi-
ment de selecció. És obvi que els pacients sense 
solapament o amb un solapament menor entre els 
volums objectiu i els OAR tenen menys probabili-
tats de beneficiar-se d’una administració de dosi 
de radiació més conformada. Com a conseqüència, 
aquests pacients tindran, per definició, diferents 
perfils de risc d’efectes secundaris induïts per la 
radiació i esbiaixarien negativa o positivament els 
resultats quan es comparen amb els pacients real-
ment seleccionats per a la radioteràpia de protons. 
Per tant, és preferible seguir exactament el mateix 
procediment basat en el model en els pacients que 
han estat o són actualment tractats amb fotons, in-
dependentment del resultat de la fase α.

La validesa dels protons pot llavors determi-
nar-se de dues maneres. En primer lloc, la diferèn-
cia en la incidència dels efectes secundaris entre 
les dues tècniques pot avaluar-se per comparació 
directa. En segon lloc, el model de NTCP obtingut 
en pacients tractats amb fotons ha de validar-se en 
els tractats amb protons. En la figura 2 es mostra 
una comparació entre un pla de tractament amb 
IMRT i un amb protons per avaluar els possibles 
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beneficis del tractament. Finalment en aquell ca-
sos en que el benefici es dubtós, un assaig clínic 
aleatori pot avaluar el possible benefici.

En cada tumor hem de seleccionar bé els òrgans 
de risc que ens serviran per diferenciar dos patrons 
de toxicitat. Per exemple en els tumors de cap i coll 
la dosis en la musculatura deglutoria ens marca el 
risc de disfàgia. En càncer de mama esquerra la do-
sis en el cor la cardiotoxitat, en càncer de pulmó 
serà les dosis al cor i als pulmons.
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Figura 1.-  Distribució de dosi en una irradiació craneoespinal amb RT3D, IMRT i protons

Figura 2.- Estudis comparatius de fotons i protons per la selecció de pacients
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inTrodUCCió 
La teràpia amb protons planteja una sèrie de 

reptes des del punt de vista de la planificació sa-
nitària que han contribuït parcialment al seu rol 
limitat en el tractament del càncer: en primer lloc, 
el seu cost tan elevat en termes absoluts i relatius 
ha fet que sigui un recurs terapèutic disponible 
només en un nombre molt limitat de centres; en 
segon lloc, com a conseqüència del punt anterior, 
la manca de capacitat per a fer assaigs clínics que 
poden demostrar l’evidència de millora de resul-
tats clínics necessària per a poder fer una tecno-
logia consolidada; en tercer lloc, els beneficis de-
mostrats d’aquesta teràpia es basen en evidència 
radio-biològica, reduint la potencial toxicitat de la 
radioteràpia.   

Per tant, el nombre de pacients candidats a re-
bre tractament amb Protonteràpia té dificultats  
 

 
 
 
inherents a la teràpia per la manca de recerca clínica  
disponible fins ara, en bona part degut al nombre 
reduït d’instal·lacions terapèutiques. Aquest fet ha  
limitat molt el nombre d’assaigs clínics i per tant 
l’evidència clàssicament considerada. En conse-
qüència, els  informes d’avaluació de tecnologia 
mèdica realitzats al nostre país indiquen reitera-
dament la necessitat de continuar la recerca per 
confirmar les hipòtesis sobre els beneficis clínics 
de la teràpia amb protons, sobretot en indicacions 
de tumors freqüents en pacients adults (1). 

indiCaCions de TeràPia aMB ProTons 
Les dades basades en les característiques radio-

biològiques  han permès establir un consens bàsic 
sobre les indicacions mínimes d’aquest tipus de 
tractament. Aquest consens mínims al nostre país  
està establert en l’acord del Consell Interterritorial 
de 30 de novembre del 2020 en el qual s’establei-
xen els següents criteris:

SESSIONS CIENTÍFIQUES

el TraCTaMenT aMB ProTons: Una PersPeCTiVa des de la 
PlaniFiCaCió saniTària
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I les indicacions extensions específiques detallades tumor a tumor en adults i infantil són les següents: 
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Tanmateix, aquestes indicacions de mínims ha 
de ser complementada amb dos criteris addicio-
nals:

 ͽ La necessitat de desenvolupar programes de 
recerca clínica potents en indicacions que, 
tant per criteri  clínic com radio-biològic, po-
den ser bones candidates a ser avaluades com 
indicacions futures de teràpia amb protons. 
Exemples poden ser indicacions de cap i coll 
o esòfag.

 ͽ L’establiment de criteris comparatius entre les 
dosimetries fetes amb tractament convencio-
nal de fotons i de protons per valorar quina 
ofereix potencialment millors resultats clínics, 
tal i com estableix la pròpia resolució en el cas 
de les reirradiacions. Considerem que aquest 
criteri pot ser vàlid en alguns altres casos.

Un altre criteri que té a veure amb l’organització 
i finançament del sistema sanitari que cal conside-
rar és el nombre de pacients internacionals o per 
via privada que no tenen en cap cas accés a finan-
çament públic. 

En paral·lel a aquest criteri cal considerar quants 
casos poden procedir d’altres CCAA properes en el 
cas que el centre plantejat a Catalunya sigui consi-
derat centre de referència per a elles.  

Finalment, avaluar el nombre de candidats po-
tencials també exigeix revisar quants pacients s’es-
tan tractant a Catalunya amb indicacions de fotons 
i complint el criteri d’edat infantil,  per comprovar 
la consistència de les estimacions amb la pràctica 
actual de tractament amb fotons.

esTiMaCió del noMBre de PaCienTs PoTen-
CialMenT CandidaTs a ProTonTeràPia a 
CATALUNYA

Incidència: estimació nombre de casos 

El nombre de casos estimat de tumors infantils 
susceptible de tractament amb protons a Catalu-
nya basant-nos en les dades del registre de tumors 
infantil és de 71 casos entre 0 i 14 anys, distribuïts 
de la següent manera: 

Casos de càncer infantil estimats a Catalunya, 2020
Grup 
edat

Cervell nefroblastoma sarcoma ossi sarcoma Teixits Tous

0 2 1 0 1
1-4 12 5 1 2
5-9 14 2 3 3
10-14 13 0 7 4
ToTal 41 8 11 10

D’aquest nombre de casos, es pot considerar 
que el 80% serien candidats. Tenint en compte que 
els casos són fins a 14 anys, cal incrementar en 15 
casos més dels pacients entre 14 i 18 anys.  

En el cas dels adults, es diagnostiquen 260 casos 
entre 20 i 64 anys dels quals es pot considerar que 
un 10% serien candidats a tractament pels dife-
rents tipus de tumors de base de crani o altres per 

criteri clínic. Entre els pacients de més de 65 anys 
amb tumors cerebrals, es diagnostiquen 315, dels 
quals es considera que un 5% serien candidats. En 
total, 45 candidats. Caldria afegir 5 candidats de 
melanoma ocular, no adequats per braquiteràpia 
ocular. Altre aspecte a considerar serien el nom-
bre de pacients internacionals i privats, sense fi-
nançament públic. Una estimació feta a partir de 

El tractament amb protons: una perspectiva des de la planificació sanitària
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la demanda actual de teràpia oncològica infantil a 
Catalunya (en torn a 120 pacients el 2020), permet 
estimar en 80 el nombre de casos que podrien ser 
candidats a irradiació amb teràpia de protons, te-
nint en compte que un percentatge elevat són de 
tumors neuro-oncològics.

estimació de la demanda assistencial  

Un resum de la demanda previsible generada a 
Catalunya, assumint una perspectiva conservado-
ra, és la següent:

Aquesta estimació es pot contrastar amb els ca-
sos tractats actualment amb teràpia amb fotons en 
edat infantil, que són 83 casos de mitjana. Aquestes 
dades inclouen 20 casos de tumors hematològics 
i els casos no finançats pel Catsalut. Podem con-
cloure que les dades de la pràctica clínica actual i 
l’estimació de la demanda pública són consistents. 

El nombre màxim de casos podria estimar-se en 
un volum similar al generat a Catalunya en els fi-
nançats pel Catsalut (110 casos). 

Altres indicacions potencialment beneficiàries 
del tractament amb protonteràpia.

Hi ha tota una sèrie de pacients amb tumors que 
en un percentatge limitat de casos poden ser can-
didats a teràpia amb protons, en els quals hi ha re-
cerca clínica molt activa en procés.  Cal esmentar 
els següents:

 ͽ Cap i coll (incloent nasofaringe)
 ͽ Sarcoma

 ͽ Càncer d’esòfag
 ͽ Càncer de recte
 ͽ Càncer de pulmó
 ͽ Càncer de pròstata 
 ͽ Altres tumors
 ͽ Re-irradiacions

Cal assumir que una part d’aquests casos serien 
candidats per 

a. recerca clínica finançada externament i 

b. d’altres que poden tenir un perfil de risc i 
una dosimetria millor amb protons. 

Tenint en compte l’experiència d’altres països 
com Dinamarca o França, els casos inicials surten 
de les indicacions clàssiques aprovades però pro-
gressivament el nombre d’indicacions per millora 
dosimètrica o recerca clínica van incrementant-se. 
Podem estimar que en els primers 5 anys de forma 
conservadora aquests pacients seran 150 casos ad-
dicionals.

ConClUsió
En un termini de 5 anys després de la posada 

en marxa de a instal·lació sembla raonable assu-
mir que el nombre de pacients candidats arribarà 
a 465, tant per una via de recerca clínica com per 
millora dosimètrica. Globalment, es conclou que 

 ͽ hi ha un volum de casos basat en les indicaci-
ons aprovades de 205 pacients (incloent paci-
ents no finançats públicament)

 ͽ una possible ampliació per pacients d’altres 
CCAA de 110 pacients

 ͽ Una ampliació per indicacions aprovades cas 
a cas i de programes de recerca clínica de 150 
pacients en els primers 5 anys de funciona-
ment de la instal·lació. 

reFerÈnCies
https://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/

publicacions/2018/protonterapia_cancer_actualizaci-
on_red_aquas2018es.pdf

Tumors infantils neuro-oncològics 
Catsalut

75 casos 

Tumors neuro-oncològics adult 45 casos
Melanoma ocular no candidat a 
braquiteràpia

5 casos

Demanda tractaments 
internacionals no finançats 
Catsalut

80 casos

TOTAL 205 Casos

Josep M Borràs
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VIDA ACADÈMICA
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En aquest trimestre l’Acadèmia ha continuat en 
les seves tasques intentant acostar-se en el que ha 
estat possible a la situació de normalitat d’abans 
de la pandèmia.  S’ha aconseguit en part, tot i que 
les perspectives immediates tornen a no ser massa 
optimistes. 

sessions
Les sessions s’han fet en bona part amb majo-

ria d’assistència per via telemàtica, que ha mostrat 
també els seus aspectes positius i que  sigui ade-
quat mantenir aquesta modalitat quan es retorni 
a la via presencial habitual.  Les sessions solemnes 
(inici de curs, ingrés d’acadèmics numeraris) conti-
nuen exigint la modalitat presencial, tot i que tam-
bé s’utilitzi el format telemàtic. 

renoVaCió ParCial de la JUnTa de GoVern
Pel període 2021-2013. El dia 7 de juny de 2021 

es va procedir a l’escrutini de la votació, que per 
causa de la restricció d’assistència, i l’elevat nom-
bre de membres que  participen la votació, s’ha 
hagut de fer per via telemàtica.   Atès que gairebé 
tots els membres no havien esgotat els terminis 
pels que poden ser membres de la Junta es produí 
una sola vacant, la del Vocal segon, el Dr. Joaquim 
Tornos i Mas.  Hi hagué un sol candidat per aques-
ta plaça, el doctor Josep M. Lailla i Vicens que fou 
elegit.  

eleCCió de MeMBres nUMeraris
  S’havien convocat quatre places vacants d’aca-

dèmics numeraris, un per a cada secció. Per les tres 
primeres seccions es presentava un sol candidat 
per la vacant i així foren elegits els doctors Albert 
Biete Sola (secció 1a.), Josep M. Argemí i Renom 
(secció 2a.) i Miguel Quer i Agustí per la secció 3a.  
La secció quarta tenia dos candidats i fou elegit el 
doctor Lluís Bohigas Santasusagna.  Tots ells foren 
proclamats acadèmics electes en el Ple de 7 de 
juny. 

deFUnCions
En aquest període l’Acadèmia ha hagut de lamen-

tar els traspàs de dos dels seus membres, ambdós 
nonagenaris. Són el Dr. Carles Ballús i Pascual, el 
29 de maig, numerari de la secció quarta, que fou 
catedràtic de Psiquiatria de la UB, i Conrad Curtó i 
Soler,el 22 d’abril,  corresponent  des de l’any 1992, 
també de la secció quarta, elegit per premi. L’Aca-
dèmia els recordarà en la sessió dedicada a les ne-
crològiques de l’any.

Igualment es produí el traspàs del doctor Josep 
Baselga i Torres, el passat 21 de març.  El número 
anterior de la revista ja n’informà i se li dedicà un 
acte d’homenatge  el dia 29 de juny, amb interven-
ció dels doctors Josep Tabernero, Enriqueta Felip, 
Jordi Sierra i Josep M. Mascaró. 
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Iconografia de l’ Acadèmia

Galeria de Presidents. Dr. Juan Magaz i Jaime (Calatayud, 1822 – Madrid, 1902)
Va ser catedràtic de Física Mèdica i de Medicina Legal de Santiago. Passà 
a Barcelona, de Física Mèdica (1851) i Fisiologia (1859-1874). I encara a 
Madrid (1874). Autor d’obra extensa i creador d’escola. Autor d’un “Tratado 
elemental de Fisiologia humana” en dos volums. President de l’Acadèmia en 
tres biennis, de 1869 a 1874. 
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