
Noticias 

— Académicos electos 

Con fecha 19-IV-91, fueron nombrados 
Académicos electos los M.l. Srs. D. J . A l 
fonso Ballesteros Fernández y D. Miguel 
Muntaner Marqués. 

— Nuevo académico 

El día 30 de mayo del año actual, ingresó 
en nuestra Real Academia de Medicina y 
Cirugía el M.l. Sr. Dr. D. J . Al fonso Balles
teros Fernández, t i tulando su discurso 
«Diagnóstico diferencial de la Astenia Per
manente». La contestación por parte de 
la Corporación corrió a cargo del M.l. Sr. 
Dr. D. Bartolomé Cabrer Barbosa. 

— Nota científica 

La Fundación Balear Trasplant tiene el ho
nor de comunicar a la Real Academia de 
Medicina y Cirugía y a toda la Comunidad 
Científica y Cultural Balear y Nacional, la 
realización del primer trasplante de córnea 
humana realizado en España con una cór
nea preservada y cultivada en estufa de 
31 ° C, por el Banco de Córneas que apa
drina dicha Fundación. 
Este hecho es importante, toda vez que 
convierte a esta Comunidad Autónoma en 
pionera en las técnicas de cult ivo de cór
neas humanas para su utilización en tras
plantes. 
En el caso que nos ocupa la córnea fue 
extraída de un donante a las 14 horas de 
haber fallecido y permaneció en cultivo en 
el Banco de Córneas durante 23 días. 
La intervención fue efectuada el 21 de 
marzo de 1991 en la Clínica Rotger, sien
do el diagnóstico de la afección que mo
t ivó el trasplante una distrofia de Fuchs 
con queratopatia bullosa. Después de 14 

semanas de haber efectuado el trasplan
te, el paciente está en perfectas condicio
nes. 

Epidemiologia de la malaltia 
inflamatoria intestinal 
a Mallorca. Notes sobre 
un projecte europeu 

A. Obrador, J . Riera 

Parlam de malaltia inf lamatoria intestinal 
per referir-nos a dues enti tats com són la 
colit is ulcerosa i la malaltia de Crohn en
cara que hi ha casos difícils de classificar 
i per això acceptam l'existència de formes 
indeterminades. La lesió histológica bàsi
ca consisteix en úlceres de la mucosa del 
budell que a la colit is ulcerosa l'afecta de 
manera difusa i superficial. A la malaltia 
de Crohn, les úlceres són més profundes, 
pot haver-hi granulomes i l'afectació no és 
difusa sinó que hi ha trossos de budell 
afectats i altres no. Una altra diferència fo
namental entre ambdues entitats és que 
la colitis ulcerosa afecta només el colon 
i la malaltia de Crohn pot afectar tot el trac
te al imentari des de la boca a l'anus enca
ra que l'ili terminal i el colon són les zo
nes que tenen malaltia de Crohn amb més 
freqüència. 

Un dels grups de població en què és molt 
important fer el diagnòstic com més aviat 
millor és en la població pediàtrica perquè 
la malaltia inflamatoria intestinal és una de 
les causes de retard en el creixement. El 
diagnòstic correcte permet fer el tracta
ment nutrit iu adequat abans de la conso
lidació òssia def ini t iva. D'aquesta mane
ra podem corregir perfectament els retards 
de creixement. 
Sembla que aquesta malaltia afecta més 
especialment els països del nord d'Euro
pa que no els del sud. Els treballs epide
miologies sobre la incidència o la preva
lença de colitis ulcerosa i de malaltia de 
Crohn realitzats a diferents països estan 
d'acord amb la diferència nord-sud abans 
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esmentada. Però la diferent metodologia 
emprada en els diversos treballs no per
met treure conclusions definitives. Per això 
una comissió europea ha dissenyat un tre
ball prospectiu per estudiar f ins a quin 
punt és certa la hipòtesi inicial. Aquest tre
ball es farà sobre una vintena de pobla
cions europees d'entre mig i un milió de 
persones. Una d'aquestes poblacions a es
tudiar és la de Mallorca. Els diferents 
equips utilitzaran els mateixos criteris diag
nòstics i tendrán un esment especial a 
identificar tots els casos nous que es diag
nostiquin d'aquestes patologies durant el 
temps que duri l 'estudi. Per aconseguir 
aquest objectiu és important la col·labo
ració de tots els metges implicats en el 
diagnòstic de colit is ulcerosa i malaltia de 

Crohn com patòlegs, digestòlegs, cirur
gians, internistes i pediatres. Volem asse
nyalar que la confidencialitat de les dades 
obt ingudes està garantida. 
Si teniu interès a conèixer més a fons 
aquest projecte o hi voleu col·laborar apor
tant els casos que diagnostiqueu vos po
deu dirigir per carta a: 
Anton i Obrador 
Secció de Digestiu. 
Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
Passeig Mallorca, 42 
07012 Ciutat de Mallorca 
Per telèfon podeu dirigir-vos els matins a 
Anton i Obrador o Joan Riera a la Secció 
de Digestiu de l'Hospital Son Dureta, 17 
50 00, extensió 75 964. Les millors hores 
per a telefonar són de les 10 a les 12. 
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