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Deixeu-m.e dir, abans de comenSar, el men goig i la ineva emoci6 de

poder iniciar aquestes comunicacions dins la nova etapa de treball de ]a

Societat Catalana de Biologia, filial del nostre estimat INSTITUT D'ESTUDIS

CATALANS.

Vull remarcar que ]a meva comunicaci6 es, sobretot, filly de l'observaci6

clinica. Si l'hagues completada amb examens histologics, la investigaci6

Ilauria estat mes completa. No ho hem fet perque la major part dels nostres

treballs foren fets durant l'Iiltima guerra mundial i en tin hospital d'urgencia

al Baguley Emergency Hospital de Manchester, Anglaterra - on no

disposavem dels elements necessaris.

Aixi i tot, crec que tart les observacions fetes cons els resultats acon-

seguits son prow demostratius de la utilitat practica de les nostres observa-

tions i deductions.

1. L. CRF.IXEMENT E1'ITELIAL

f;,s cosa sabuda que tota vegada que es proclueix una soluci6 de conti-

nuitat a la pell - una erosi6, una ferida , una laceraci6 o una mutilaci6 -

inmlediatament es produeix un estimul organic que fa creixer l'epiteli cutani

des de la vora de la ferida perque aixi pugui cobrir la superficie cruenta

produida. Es la resposta biologica natural.

$s ben sabut , taunbe, que en els traumatismes que ocasionen perdues

de teixits, el teixit fibr6s es el primer a reaccionar per tal de procurar

d'omplir la ferida amb l'anomenat teixit de granulaci6 , que, deixat per si sol,

tc tendencia a fer-se exuberant.

Aixi, doncs , tenim que en les perdues de substancia consecutives als

traumatismes hi ha dues classes de teixits que volen reparar - les : i. El

teixit de granulaci6 a ]a part profunda de la ferida , i 2. 1-1 capa epitelial

a la superficie.

Notem que quan la capa epitelial comenca a cobrir el teixit de granu-

laci6, la proliferaci6 del teixit fibr6s o de granulaci6 s'atura completament.
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D'aquesta tiltima observacio, en fem la primera deduccio interessant.
(1UC 6S: LA RAPIDA COBERTURA EPITELIAL DE LES FERIDES ES CONVENIENT PER

A ATURAR-III L'EXCESSIVA REACCIO FIBROSA.

Recordem que aquesta reaccio fibrosa excessiva es 1'inici del teixit
cicatricial i, per tant, de les cicatrius i dels queloides.

Vegenl algunes caracteristiques especials d'aquest creixement epitelial
cutani.

Aquesta creixenca epitelial cutania ens interessa, sobretot, en tart
que serveixi per a donar-nos pell. Recordem que pell vol dir no solament
epiteli epidermic, Nino tambe dermis. Epiteli epidermic sol es pell inconr
pleta, cosa que cal tenir sempre present.

Es on fet biologic ben sabut en Cirurgia Plastica que la pell molt
prinka, tipus Thiersch, que conte tota 1'epidermis i solament una part minima
de la dermis, antb temps i en circumstancies favorables evoluciona fins a
convertir-se en pell total, amb totes les seves caracteristiques de gruix,
flonjor, color i aparenca histologica, pero es mancada, a vegades, de les
glandules sudoripares i dels follicles pilosos, que poden no reapareixer.

No ens escau, ara, de parlar de com es fa aquesta conversio d'empelt
prim en pell total ; en tenim prou amb constatar el fet clinic. Dotzenes de
vegades hem pogut examinar tardanament enipelts que eren prims quail
foren posats i que mesos o un any mes tard s'han engruixit fins a tres o
quatre vegades el gruix inicial, probablement obeint el principi classic que
la funcio fa 1'6rgan.

Estudiem, ara, l'epiteli que creix de les vores d'un empelt de pell que
hem collocat al mig d'una superficie cruenta (fig. 4), o be l'epiteli que creix
de la pell que forma la vora d'una ferida (fig. 3). Son dos creixements
clinicament identics ; 1'epiteli resultant es practicament igual en tots dos
casos, i des d'ara ja no en farem cap distincio.

Arribats aci ens cal fer-nos dues preguntes: I. Fins a quina extensio
aquest epiteli ens donara - immediatament o mes tard - bell util o Pell
total, normal?; Quan sera que, seguint aquest creixement, 1'epiteli es
limitary a esser una capa de cellules epitelials, sense dermis suficient i,
per tant, sera Pell incomplete que facilment podra convertir-se en pell
cicatricial ?

Ens ajudary a comprendre el perque d'aquestes preguntes, si recordem
que quan ens fem una ferida petita que guareix per si sola, normalment la
qualitat de la pell nova es igual que l'altra, exceptuant-ne una lleugera deco-
loracio: es tracta d'una coberta epitelial amb dermis.
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Ln autvi, sabent que quart hi ha una ferida gran o que ha guarit en

condicions irregulars o que ha sofert un retard en 1'epitelitzacio, en general

hi trobem cicatriu, o pell cicatricial, o sia una coberta epitelial damunt una

base fibrosa, sense els elements dermics normals.

EPITELI CRESCUr
TgRDANgf^ENT.

^ EPITELI
CRescur EN

POCS DIES

a

PElI BASTANT BONA
, 0 BONA /

• PEtI AMB oCPR O MOlTq

^ REACCIO FIBROS^

Fig. ^ . - Croyuis del creixement do la Pell
des d'uu empelt central.

La pell obtinguda en el primer cas es pell perfectawent util. La segona

sera pe11 mes o menys cicatricial, que hem de considerar patologica perque

no compleix be la funcio fisiologica de la Pell.

L'esquema adjunt (fig. nttm. z) ens dona una idea Clara d'aquests

conceptes. Hi veiem una superficie rodona central que ens representa un

empelt rode collocat al mig d'una superficie cntenta. Aquest empelt A es,

es clar, pell perfecta. D'aquest empelt A, i per les seves vores, en creixera

cpiteli.

El primer epiteli B, que es el que haura nascut durant els primers dies

(en tot cas, 1'observacio clinica ens diu que no mes tard dels t7 dies),

ens donara, a la Carta o a la llarga, Pell semblant a la normal, o potser pell

perfectainent normal L'explicacio d'aixo es, probablentent, que al mateix

temps que ha crescut 1'epiteli, han crescut - subepitelialment - alguns

elements de la dermis.
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En canvi, 1'epiteli nascut mes tard, el C, ens donara pell irregular amb

major o menor reaccio fibrosa cicatricial, mancat corn esta de capa dermica.

Per tal de comprendre aixo mes clarament examinem un cas clinic.

Fig. 2. - Croquis detallant el creixement do 1'epiteli R en el
malalt (le la lam. I.

Es tractava d'un malalt que sofri una cremada severa amb vapor

d'aigua. Una de les cremades era a la part interna d'una cuixa. Damunt

aquesta superficie cruenta posarem empelts en quaclrets petits regularmcnt

espaiats.

La foto adjunta (lam. I) i el croquis que 1'acompanya (fig. 2) son d'aquest

malalt al cap de deu dies de posar-li els empelts. Veiem que hi ha unes

grans rodones amb un nucli central. El nucli central es l'empelt posat origi-

nariament, i correspon a la pell A, corresponent al croquis i. L'aureola que

hi ha al voltant d'aquest nucli es formada d'epiteli en capa fina, crescut

durant els deu dies. Aquest epiteli correspon al teixit B del croquis I.

:totem que 1'extensi6 EN SUPERPICIE de 1'epiteli fi, nou, crescut en deu (lies,
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crnuparat aiill) la superficie de 1'empelt original es de sis a VUIT vegades

m6s gran.

Passades tines quantes setinanes, aquest epiteli teinia l'aparenca clinica

de pell total. Entre aquests fragments de pell hi havia tines linies fines

d'epiteli prim amb tin xic de reaccio fibrosa. La pell bona era la provinent

de I'epiteli B del croquis I. Les linies entre els empelts annb reaccio fibrosa

soli les forniades per 1'epiteli C del croquis I.

L'observacio d'aquest creixement des de les vores dels empelts ja ha

estat feta d'altres vegades per cirurgians que procuraren d'aprofitar-la clini-

cannent. De tots els qui ho han fet, en citare iinicament dos de molt inte-

ressants: em refereixo al Dr. MANUEL CORACIIAN, de Barcelona, i a l'america

I)r. JOHN STAIGE DAVIS.

Sense entrar en massa details, vull dir que tots dos creien que ]a millor

tecnica per a aconseguir una bona coberta de pell era d'utilitzar enipelts

de gruix total.

DAVIS (1919), en el seu Ilibre Plastic Surgery, diu : «La meva expe-

riencia en un gran nombre de casos ha estat que els empelts que son tin xic

flies profunds i contenen mes de la veritable pell donen tina guaricio mes

estable, i que el resultat final aconseguit mostra mes les caracteristiques

de la pell normal que quan eren emprats enipelts mes prims.>> Seguint

aquesta orlentaciO, DAVIS idea la tecnica dels PINCII GRAFTS, o sia empelts

pessigats, que obtenia agafant aml> una pinta tin pessic petit de pell, de

tot el gruix de la pell, que tallava per dessota amb un bisturi o amb tines

tisores, i aixi obtenia empelts petits, rodons, que contenien tot el gruix de

]a pell i tin sic de teixit cellular subcutani. Col-locava agiuests empelts plans

i Fun al costat de 1'altre damunt la superficie cruenta.

CORACIIAN (1933) tallava una tira de pell total i tin xic (le teixit cel-

lular subcutani ; despres tallava la tira verticalment i en petits fragments

prims, pero que contenien tot el gruix de la tira, i finalment collocava aquests

fragments de costat i damunt la superficie cruenta. CORACITAN anomena

aquesta tecnica, clels EM PELTS BASALS.

Veiem, doncs, que DAVIS i CORACIIAN utilitzaven tots dos empelts petits,
gruixuts - amb pell i greix -, i esperaven que els teixits empeltats fessin
la seleccio cellular necessaria.

Crec que tos dos estaven molt encertats en utilitzar empelts petits,
cspaiant-los, perque aixi complien be amb el principi classic de Cirurgia
General segons el qual les ferides es guareixen mes facilment sempre que
horn asseguri tin bon drenatge, i aquest bon drenatge estava perfectament
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assegurat en les tecniques seguides taut per CORACHAN corn per DAVIS, ja

que tots dos espaiaven els empelts deixant espais Mures, per min6sculs

que fossin, entre empeit i empelt.

Tots dos aconseguiren bons resultats. Aixi i tot, jo crec que tenien
un concepte equivocat, i es el de la necessitat que ells creien que existia

d'emprar pell total, es a dir, pell amb tots els elements des de 1'epiteli super-

ficial fins at greix subcutani, amb preferencia a la pell prima formada tinica-

Pig. ;. - Excisio en tault'r d'rscacs. F1 crei-

xement do 1'epiteli sera centripet, des de les

vores de la ferida.

ment per totes les capes epitelials epidermiques i solament ] a porcio flies

superficial de la dermis.

Jo crec que la presencia , en els empelts , de pell total de tota ]a dermis

i de part del greix subcutani , era erronia. Crec que tant el greix subcutani

com les parts mes profundes de la dermis poden produir un retard en ci

creixement epitelial i disminuir la qualitat de la pelf nova.

En diversos trehalls (GABARRO 1943 i 1944) i per ]a practica hem denmos-

trat que 1'empelt print - tipus SPLIT dels anglesos o nord -americans -

te els mateixos avantatges que l'empelt total , i, en canvi , no to alguns dels

seus inconvenients . L'empelt prim <<pren>> tan be corn I'empelt de tot el

gruix -o millor -, 1, a mes, I' epitelitzacio secundaria des de les vores

comelca mes rapidament.

18
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Vegenl, ara, Si podem concretar en xifres ]a quantitat de pelf bona que

podem esperar de les vores d'una ferida o de les vores d'un empelt.

En biologia humana es sempre dificil de concretar o de precisar massy

els hombres, ja que son molt variades les condicions locals de les ferides,

aixi com 1'estat general (let malalt que les sofreix.

Aixi i tot, (lespres d'observar moltes dotzenes de casos, crec poder

afirnmr que de les vores d'una ferida o de les vores d'un empelt podem

esperar que creixin de 5 a 8 millimetres de pelt bona o gairebe normal.

Des d'ara, i per its efectes de 1'exposicio que segueix, acceptarem

coil a bona la xifra menor, o sia la de 5 min de pelt bona que podem esperar

(let creixement epitelial descrit. I com a limit de temps l'experiencia clinica

ens diu que, en general, es de 15 a 17 dies el periode maxim durant el qual

podem esperar a(luesta bona qualitat de pelt.

IT. AI'LICACIONS CLiNIOCES I/'AOUEST.A CREIXENSA EPITELIAL

Considerarem separadanxnt els dos tipus de creixenca anunciats, o sia:

i. El creixement centripet, de fora a dins, de 1'epiteli, des de les vores

d'una ferida (fig. 3), i

El creixement centrifug, de dins a fora, des de les vores dcls

('mpelts posats damunt una superficie cruenta (fig. 4).

I) El erei.remcnt centri,pet do I'epiteli des de les vores d'una ferida. -

Per explicar-ho be descriurem tin cas clinic.

Es tractava d'un not (lam. II) que tenia, congenitament, tin angioma,

(lneratinic, escrotal, amb excrescencies de mes d'un centimetre de gruix

ocupant una gran part de la pelt de t'escrot i part del dors del penis. El tumor

era absolutament benigne : premissa indispensable perque ens decidissim

a emerar la tecnica que anem a descriure.

Per raons que no escauen ara, no creguerem convenient d'extirpar la

pelt escrotal i substituir-la per un empelt de pelt lliure o pediculat : cre-

guerem que podria esser mes practic i millor de seguir una tecnica personal

(GABARRO 1957).

Amb aquesta tecnica nova ens proposavem d'eliminar la tumoracio,

o la seva major part, sense fer una resseccio massiva de ]a pelt escrotal.

Conn a principi basic teniem l'observacio feta per un cirurgia angles,

IiRO\A'NE (1949), que feu notar que ni a 1'escrot ni a la pelt (let penis no c..

produeix gairebe mai cap reaccio cicatricial intensa.
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Basant-me en aixo vaig decidir de fer una excisio de la ttuuoracio

escrotal, segmentada sistematitzada i seriada. Conn a forma geometrica de

l'excisiv vaig seguir la norma que ens lnarquen els quadrets blancs i negres

d'un tattler d'escacs, es a dir, fent excisions intercalades tal com ens ensenya

cl croquis 3, sense deixar mai cap ferida gran. i, en canvi, moltes de

petites i d'una amplada maxima d'un centimetre.

Pig. 4. - Lmpelts en tau (er d'escacs. El creixement

de 1'epiteli sera centrifug, des de In periferia dels

cmpelts.

Aquesta tnesura d'UN CENTIMETRE es la base d'un 1)011 resultat, ja que

si sabenl que podem esperar 5 mm de ])on epiteli per cada costat, el total fara

just tin centimetre: aixi evitarem quc es produeixi reaccio cicatricial secun-

daria.

En una primera sessio vaig ressecar-1i 40 fragments d'un cut com a

nmaxinm: al cap de vuit dies ja no restava cap superficie cruenta.

Quinze dies mes tard vaig ressecar-li 5o fragments : al cap de sis dies

tot estava epitelitzat.
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Un rates mes tard vaig ressecar - li Oo fragments , i io (lies despres,

altres 41 fragments . Al cap de vuit (lies tot estava epitelitzat.

L.a fotografia final ( lam. III ) fou feta 13 dies despres de Ptiltima opc-

racio descrita.

A les fotografies adjuntes podem observar:

Hi ha una diferencia molt notable cntre 1'estat inicial i l'estat final.

Tot i que no han desaparegut , ni de bon tros, totes les lesions originals,

hem aconseguit tin gran canvi . Tot el costat esquerre escrotal es recobert

tinicanient per tumoracions puntiformes . Al costat dret de l'escrot son

mes nombrosos els punts tumorals i mes visibles , pero enlloc no es ven

cap gran excresceneia ni cap massa queratinica, con es ven en la foto ori-

ginal.

Per a l'objecte d'aquesta coniunicacio no ens interessa d'cstudiar cl cas

clinic cons a cas d'angionta , pero si que ens interessa de vcure fins a quin

punt la capacitat de creixentent epitelial de les vores de les ferides fetes

a l'escrot ha estat prop per a cobrir rapidament els espais cruents am]) pell

bona. T)'aixo, no ens en resta cap dubte : ni la fotografia ni la inspeccio,

directa del malalt no deixen veure cap resultat irregular en 1'epitelit -racio

secundaria de les ferides fetes.

Totes les ferides guariren completament entre el Cinque i ci vuite dia.

Si sumem els fragments ressecats, que eren aproximadament d'tn centimetre

de mitjana , ens trobem que son 191 i que entre tots cobrien una superficie

aproximada de 95 cm quadrats , o sia gairebc un fragment de pelf de to cut

en quadre.

La fotografia final dentostra que les dimensions de l'escrot no han

canviat. A mes , 1'examen clinic dentostrava que la qualitat de ]a pell era
laxa, sense que poguessin notar - hi cap reaccio cirrotica o cicatricial.

Aixo vol dir que aconseguireni la renovacio d'una gran part de 1'escrot

alrtb epiteli cutani crescut secundariatuent de les vores de les petites ferides,

sense empitjorar la qualitat de la pell escrotal ni disminuir -ne les dimen-

sions.

Crec haver provat cl punt (lue cut proposava referent al creixeutent

epitelial de fora a dins.

2) La creixenca centrifuga de l'epiteli des de la perifiria dels em-

pelts (fig. 4). - La utilitzacio clinica d'aquesta creixenca ha estat la base

del meu treball sobre els EMPELTS EN TAULER D'ESCACS (1943), tambe anontc-

nats EMPELTS EN SEGELLS DE C'ORRE17S (impropiament).
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Abatis, pero, d'estudiar aquesta tecnica, crec quc sera util que expli-

quem per que aquest creixement epitelial des de les vores (leis empelts ens

sera util i fins i tot necessari per a poder resoldre amb una relativa faci-

litat un problema molt dificil (le resoldre altrament, que es el de PODER

COBRIR EN POC. TEMPS UNA SUPERFICIE CRUENTA MOLT EXTENSA AMB UN.\

QUANTITAT MOLT MENOR D'EMPELT DE PELL (1BTINGUT DEL MATEIX MALALT.

4 cm. 2cm.

ytm.

LIONEREM LEELJWI

LJOKJONZENCIMONCEr

I cm.

IA

61

I.

0

Fig. clel crcixemcnt (1'ctpiteli ^Ic> (liL l(, core; (Iel>

empelts en tauter d 'escacs.

I.cs lams. Hums. IV i V son d'una nialalteta que tcuia una cremada extensis-

sinla, no solament a l'abdotuen anterior i posterior, sine tamhe a la base

del torax, Cara interna del brae Bret i cara interna de les cuixes. Estava en

molt mal estat general - coil s'es(leve sempre en cis malalts amb grans

superficics cruentes - i amb greu peril] de la vida.

Ens calia recohrir la superficie cruenta existent rapidament amb epiteli.

As molt dificil, per no dir impossible, clinicantent, de trobar en el cos

crernat i depauperat de la malalta la pelt necessaria per a cobrir tota la

superficie cruenta existent. A part la dificultat material, ens exposarieni

a produir a la malalta tin traumatisme que podria posar en perill la seva vida.

Salient que podem utilitzar pell d'una altra persona, pero aixo no ens

resol el cas, perque el maxim que podeni esperar d'aquesta pell hombloga
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cs que duri de clues a tres setmanes, pert despres, fatalment, desapareixera

per lisi en pocs dies.

Personalnient creiem que es molt millor d'utilitzar at maximum la capa-

citat de creixement de l'epiteli cutani des de les vores dels empelts fent veri-

tables sembres de petits fragments de pell en forma de petits quadrets :

d'aquesta manera amb poca. pell podem cobrir una superficie extensa.

Estudiem el problema des (let punt de vista geometric.

Si examinem 1'adjunt grafic (fig. 5), veurenl en el pruner quadret de

dalt i de l.'esquerra que amb una pet a de pelf de 4 cm en quadre, o sia

de 16 cm quadrats, nomes creixent 5 min per cada vora, en pots dies cobrirem

una superficie de 5 crn en quadre, o sia tic 25 cm quadrats, es a dir, una

superficie un (io '/-o tries gran.

Si examinem el segon quadret, vetn•ein que si fraccionem la mateixa

pell de 4 cm en quadre, o en quatre fragments iguals, que colloquem a 5 Cu]

de les vores i a un cm de clistancia entre els frayvents, en pocs dies

aconseguirem de cobrir una superficie de 36 cm quadrats, o sia que hens

aconseguit tin creixement superior it too aproximadantent 2 2 ]a sulxr-

ficie original (le 1'empelt.

Si dividint el mateix tros d'empelt en fragments d'un centimetre, en

el mateix espai de temps i sempre a base del creixement dels 5 mm des de

les vores, aconseguirem de cobrir 64 cm quadrats, o sia exactament 4 vega-

des la grandaria original, es a dir, el 400 '/; .

Finalment, si dividim 1'empelt original en fragments de %2 cm - mesura

gairebe minima que podem aconseguir a la sala cl'operacions -, el resultat sera

de cobrir una superficie de 144 cm quadrats, o sia exactament 9 vegades la mida

original de l'empelt, es a dir, que aconseguirn un creixement del goo I";.

Aixi que raonem teoricament, ens ho confirma la clinica. La veritat es

que en tin temps relativament curt - gairebe sempre inferior a tres set-

manes -aconseguim de cobrir una superficie cruenta amb UNA nic1MA part

de pell en forma d'empelt fragmentat, es a dir, que aconseguim un crei-

xcinent aproximat del loon %.

Anem a veure ara com aplicarenr aquesta tecnica en el cas presentat

fa tin moment, i els resultats que n'obtinguerem.

A ]a foto (lane. IV) veieni tota la superficie recoberta de petits quadrets

(le pell regularnient espaiats - corn en tin tauler d'escacs -. Els empelts

originals, posats 14 dies abans, eren encara mes petits que no es veuen en

aquesta foto. La part central de cada quadret clue es veu mes fosca es

l'empelt original : veiem, doncs, que en r4 (lies ja han crescut molt.

23



14 1') R/ (;B,IRRu

A la foto seguent (lam. V), feta sis dies mes tard, veiem coin el crci-

xeutent epitelial es ja extraordinari : arriba a cobrir tin 95
r( de totes la

superficie cruenta abdontiuotoracica.

Finalment, a la foto ultima (lam. VI) veieni la malalta uns quints mesos

despres d'estar completament guarida, amb els empelts originals gairebe

tots preservats, amb Pell bona al voltant immediat de 1'empelt original, i

amb epiteli prim amb tires amb una Ileugera reacci6 fibrosa entre ells.

Aquesta reaccio fibrosa, dos ant's mes tard havia gairebe completament

desaparegut sense haver produit cap retracci6 cicatricial. En aquesta foto

podeni observar be que, Ilevat de la tira cicatricial a l'espai inguinal dret,

tota la zona empeltada esta perfectament relaxada sense modificar el perfil

natural del cos.

Conn a coinentari clinic deixeu-me dir que ]a soluci6 completament satis-

fact6ria del problema consistiria en aixo : que en lloc d'utilitzar petits frag-

ments de poll poguessim utilitzar cellules epitelials isolades o petits grups

cl'elles.

T en aquest punt es quan creiem op>rtti de citar 1'opini6 tan valuosa

del Dr. PETER MEDAWAR, Premi Nobel de Medicina de ic)6o, i precisament

pels seas estudis sobre la pell dels empelts. Fa uns vint anys -cap a

l'any 1942- que, a instigaci6 de Sir HAROLD DILLIES i meva, el Dr. P. Al1:-

unwAR, que es trobava a Oxford, feu tins assaigs de desintegracid de les

cellules epitelials per sembrar-les isoladanlent. Desgraciadament, aix6, que

es possible, no resulta practic per la simple rah que, en privar les cellules

epitelials de les connexions librillars intercellulars, facilnlent perden les gnali-

tats vitals do reproducci6.

Recentntent, a l'octubre de 1960, el Dr. P. MMEDAWAR nl'escrivia tex-

tualment :

KSovint faig referencia als vostres enlpelts en segells de correu quan

horn discuteix els problemes tetrics de cobrir una ferida gran amb quan-

titat petita de pell. Vull dir-vos, pert, que jo no s6c tan optimista coin v6s

referent a la utilitzaci6 de fragments molt petits (d'1 0 2 nun, es refereix),

que hens provat sense obtenir un exit genui. S'obte una cobertura epitelial

rapida, pert sense els bons resultats aptrents i manca de retracci6, que es

la distinguishing mark (la marca distintiva) dels vostres empelts en segells

de correus.>

Aixt ens din que, ara per ara, no ha estat trobava la tecnica que permed

d'anar mes enlla del que hem aconseguit amb els nostres empelts.
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III. 1?L CREIXEMENT EPITELIAL QUAN ELS EMPELTS SON COL•LOCATS

DAAICNT SUI'ERFICIES CRUENTES EN VEAL ESTAT CLINIC

Fins ara hens parlat del creixentent epitelial en casos que clinicanient

estaven en relatiu bon estat. Es interessant d'estudiar el que passa quan els

empelts s6n collocats damunt superficies cruentes en mal estat clinic.

Per exemple : en superficies en supuraci6 ; o be en superficies de vitalitat

molt pobra, coin es ara damunt teixit ossi o damunt una superficie cruenta

consecutiva a una cremada per raig X despres d'una dosi massiva; o be en

superficies cruentes brutes per Ilur localitzacio anatomica, per exemple

els marges (le l'anus o dins el recte ; o, finalment, damunt superficies cruentes

en les quals encara hi ha tcixits necrosats al costat dels teixits de granulaci6.

Citem aquests casos clinics perquc. son precisament casos en que hens uti-

litzat aquests cnipelts de pell.

z $s que en aquestes condicions els enipelts pren(lran be i es pro(luir"t

igualment el creixenient epitelial ?

Per a comprendre aquest punt crec que sera util de recordar la teoria

(1('1 CERCLE VICIOS.

Per explicar clarament els conceptes generals i les condicions existents

en les superficies cruentes en general, clinicament netes o clinicament brutes,

fa uns vint ant's que vaig concretar la teoria del cERCLE viCIOS (fig. ntint. 6).

En fare tin resum.

En totes les superficies cruentes existeixen seinpre tres elements bitsics,

que son :

i) La SUI'ERFICIE CRUENTA en Si.

2) Les sECRECioNS normals (le la mateixa superficie, vinguin de ]a

transsudaci6 de plasma sanguini o limfatic, o provinguin de ]a lisi de teixits

necrosats (corn passa en les eremades).

3) La probable INFECCIO existent, ja que es molt dificil d'aconseguir

una asepsia perfecta de cap superficie cruenta.

Imaginem aquests trey elements basics enllaSats entre ells dins tin cercle

que auonlenem CERCLE virtos per la senzilla rah que els tres elements

esntentats s'influeixen i s'interrelacionen talment que formen una veri-

table UNITAT.

Per a destruir aquesta UNITAT 0 trencar aquest CERCLE vIcio s ens cal

conibatre tots trey elements o destruir-ne tin, i solament d'aquesta manera

(lesapareixera la superficie cruenta.
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Lls principals mitjans de lluita clinica que tenini per a destruir aquests
elements son -sintetitzant -ho molt - els segiients :

Contra la SUPERFiCIE CRUENTA, ]a Col)erta epitelial 0 1'EMPELT DE 1'I:I l..

Fig. Croquis per a explicar la teoria

del cercle s'icios.

Contra 1'exces de SECREcI6: per mi costat, disminuir la inflamacio,

eliminar els teixits necrosats, i per 1'altre, assegurar un perfecte DRENATGE

de la ferida.

Contra ]a INFECCIO, ultra les medicacions adequades - avui molt efi-

caces amb els antibiotics -, eliminar teixits necrosats i - altra vegada --

assegurar un BON DRENATGE de la ferida.
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Sintetitzant encara tin xic mes, direm que les dues coses millors a

fer son :

i) Empelt de pelt, o coberta epitelial, i

2) Perfecte drenatge en tot moment.

Precisament aquestes dues condicions es compleixen molt be aplicaut

cis empelts fragmentats o en tauler d'escacs, ja que aporten epiteli per a

tot el camp i deixen un drenatge perfecte en els espais tan nombrosos que

queden entre els empelts.

Aixo ens explica el fet comprovat per la clinica que 1'epitelitzaci6 secun-

daria des de les vores dels empelts en TALLER D'ESC.ACS cs produira fins i tot

si la superficie cruenta empeltada no esta en les millors condicions cliniques.

Ouatre casos clinics en son una prova :

A la lam. VII veieni el resultat final d'una dona que en tin atac epileptic

sofri una cremada profunda del crani que li destrui no solament cis teixits

tons, sins fins i tot Fos superficial. Durant mesos li foren aplicades diverses

tecniques quirurgiques classiques, sense poder aconseguir la guaricio.

?\osaltres ens decidirem a ressecar la capa superficial de 1'os fins a arribar

at diploe, i en la mateixa operacio aplicarem damunt el diploe cis empelts

en TAULER D'ESCACS, que prengueren perfectament i permeteren que en un

flies poguessim cobrir d'epiteli tota la superficie craniana.

La lam. num. VIII es d'un ferit de guerra que perde tots cis teixits

de. la regio occipital fins a deixar at descobert la massa eucefalica triturada

i barrejada amb penjolls de meninges. Per a complicar-ho hi havia un absces

entre aquesta massa irregular at moment de posar-hi cis empelts.

Els empelts, tot i aquestes condicions desfavorables, prengueren en

un go Jo, i el creixement epitelial secundari permete que 1.1 ferida estigues

conipletament recoberta at cap de quinze dies dels empelts.

La lam. num. IX es d'una superficie cruenta del niarge de I'antis

despres de 1'excisi6 d'una fistula. Els empelts en TAULER D'ESCACS foren

dipositats damunt la superficie cruenta, i en menys de quinze dies 1'Iiavien

epitelitzada completament.

I finalment, les lams. nums. X - XI son d'un cremat de fern tins quarts

mesos, amb una depauperacio enorme - veritable pelt i os -, que havia

sofert cremades molt extenses per tot el cos, produides per benzina encesa

i que tenia, encara, superficies cruentes extenses a la part baixa de l'esquena,

a la regio cervical posterior i a l'engonal esquerre. Superficies cruentes que

no <lemostraven cap tendencia a epitelitzar-se.
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I,'estat general del ntalalt era molt delicat. Ens en donara una idea
et fet que el not tenia 12 anys, i nomes pesava 17 Kg i 700 g: les fotograties
11o diuen be prou.

Els empelts en TAULER D'ESCACS prengueren molt be i epitelitzaren secun-

dAriament i rapi(lament totes les superficies crttentes. Tres mesos mcs tard
(lams. Hums. XI I - NIII) el malalt havia gairebe doblat el pes, que ara era de
34 Kg i 10o g, i estava totalment recuperat.

Veievt, doncs, que el creixement epitelial des de les vores dels empelts
es producix molt semblantment, tart en les superficies crttentes en bon estat
cons en les que no ho estan tant.

Per taut, podem considerar coat a cert aquest creixement epitelial de

5 mtn des de les vores dels empelts gairebe sempre i en totes les conditions
cliniques.

IV. COMEXTARI FINAL,

Deixeu-me dir que, tot i (Iue horn ha estudiat i observat molt referent

al creixement clinic de I'epiteli cutani, hi ha encara molt de cant) obert per
a estudiar i molts problemes a resoldre.

L'ideal clinic seria - i repetint -, per a aconseguir de fer desapareixer
totes les superficies cruentes que existeixen en cirurgia o en traumatologia,
que poguessim disposar d'una enlulsio de cellules epitelials vives, capaces
de produir epiteli des de les seves vores i d'assegurar una rapida colx'rta

epitelial.

llesgraciadanient, I'experiencia clinica i les de laboratori del 1)r. All-
DAWAR ens diuen ben clar que aixit encara no ha estat aconseguit ni sembla
facil d'aconsegnir.

Crec que aixot, en hoc de retenir-nos, hattra d'estimular-nos a fer roves

recerques, anib la seguretat que resoldre aquest problenla seria transcendental

per a la Cirurgia en general.
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