
lògica, i realitzà la seva formació sota la direcció
de Lluís Celis i Pujol, i per la cirurgia general, 

que també treballà amb Puig
Sureda. Fruit del seu treball, fou
nomenat professor auxiliar d’a-
natomia patològica i de terapèu-
tica quirúrgica a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’any
1934 i, fins i tot, desenvolupà les
funcions de catedràtic durant els
tres anys que els titulars estigue-
ren absents. Després de la
Guerra Civil, va  haver de deixar
la Universitat5,7 i a partir d’ales-
hores desenvolupà tota la seva
activitat professional a l’Institut
Policlínic de Barcelona4.

En els anys següents a la
seva llicenciatura s’interessà

Fernando Martorell i Otzet, l’home

Fernando Martorell i Otzet
(Figura 1) nasqué a Barcelona
l’any 1906. Era fill de Vicenç
Martorell i Portas, enginyer mili-
tar, que ocupà el càrrec d’engin-
yer en cap de l’Agrupació de
Serveis Tècnics d’Urbanisme i
Valoracions de l’Ajuntament de
Barcelona desprès de la Guerra
Civil. Fernando Martorell es lli-
cencià en Medicina a Barcelona
l’any 1929, però ja un any abans
era alumne intern a l’Institut
Policlínic al Servei de Cirurgia
General que dirigia Joan Puig
Sureda. En els anys següents
s’interessà per l’anatomia pato-
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Els epònims

Úlcera de Martorell. Úlcera que apareix a les cames en hipertensos amb intensa arteriosclerosi que
dóna lloc a isquèmia cutània. És molt dolorosa i tòrpida1. També coneguda com úlcera hipertensiva i
síndrome de Martorell I2,3.

Síndrome de Martorell. Obliteració trombòtica o ateromatosa de les branques de l’arc aòrtic2. També
anomenada síndrome de Martorell-Fabré, de Takayasu-Martorell, de l’oclusió dels troncs supraaòr-
tics, de l’arc aòrtic, dels troncs supraaòrtics i de Martorell II1-4.

Signe de Martorell. Signe arteriogràfic típic de la tromboangeïtis obliterant, que consisteix en la presèn-
cia d’obliteracions segmentàries i una xarxa d’arterioles de circulació col·lateral, caracteritzades per
llur abundància, finor i flexuositat1.

Prova flebogràfica de Martorell. Aplicació de la flebografia al tractament quirúrgic de les varius5.

Síndrome de la fiblada de Martorell. A la cama, dolor en forma de fuetada per hemorràgia venosa intra-
muscular (d’etiologia desconeguda), seguida d’hemorràgies cutànies a la cama (equimosis), signes
de trombosi (principalment, signe de Homans) i arterioespasme6.

Figura 1. Fernando Martorell Otzet (1906-
1984)17.

Fernando Martorell i Otzet.
Els epònims de Martorell
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Leriche sobre la conveniència de crear una
societat international.9 Fruit d’aquest interès nas-
qué l’Associació de Cardiologia i Angiologia de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears l’any 1949.5 Finalment les inquietuds de
Martorell foren premiades quan l’any 1951 es
procedí a la creació de la International Society of
Angiology, de la que fou nomenat vicepresident.
La nova societat tingué el seu congrés fundacio-
nal a Atlantic City el 9 de juny de 1951, Martorell
el presidí i llegí el discurs inaugural, substituint a
Leriche que no pogué assistir-hi.4,5 Quatre anys
després també va presidir les Primeras Jornadas
Angiológicas Españolas que donarien lloc a la
creació de la Sociedad Española de Angiología,
de la qual fou fundador i President d’Honor.
Durant la seva vida professional rebé molts més
reconeixements, com el nomenament com a
President de la Societat Europea de Cirurgia
Cardiovascular, que esdevingué després que
Martorell organitzés el seu congrés a Barcelona
l’any 1960.5 Dos anys després  fou escollit mem-
bre de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona, a la qual llegà una àmplia biblioteca
especialitzada.7 L’any 1967 també organitzà el
congrés de la Societat Internacional
d’Angiologia.5 Morí a Barcelona el 16 de setem-
bre de 1984.

Fernando Martorell és un dels metges cata-
lans amb una contribució quantitativa més
important a l’eponímia mèdica. Només comenta-
rem dos dels epònims més coneguts i que han
contribuït al seu reconeixement dins la història de
la medicina però no pot oblidar-se la seva impor-
tant contribució al naixement de l’angiologia. En
aquest sentit escrivia un dels seus deixebles: “Si
la Angiología tiene un padre, éste es Martorell”5.

L’úlcera de Martorell 
i la síndrome de Martorell

La gran sagacitat i observació clínica de Martorell
li van permetre la descripció de nombroses situa-
cions, algunes de les quals varen quedar ja vin-
culades al seu nom. En el present capítol se’n
descriuran dues d’elles, probablement les més
conegudes: l’úlcera hipertensiva i la síndrome
d’oclusió dels troncs supraaòrtics.

pels malalts afectes de malalties vasculars que
anaven d’un servei a un altre sense ser tractats
de forma correcta. A més, s’adonà que nombro-
ses situacions podien tractar-se sense necessitat
de tractament quirúrgic i, per tant, calia una espe-
cialitat que es dediqués als aspectes mèdics i
quirúrgics d’aquestes malalties. Després d’un
viatge d’especialització pels Estats Units l’any
1940 fundà una secció a l’Institut Policlínic desti-
nada exclusivament al tractament de les malalties
vasculars8. En les seves pròpies paraules:

“De seguida em vaig adonar que només un de
cada deu malalts necessitava tractament quirúr-
gic; i així vaig arribar a la conclusió que el tracta-
ment de les malalties vasculars era mèdic-quirúr-
gic. I amb els meus col·laboradors decidírem
batejar aquesta nova especialitat amb el nom
d’Angiologia, de la qual la cirurgia vascular era una
part, com la neurocirurgia ho és de la neurologia”5. 

Ja l’any 1941 publicà el seu primer llibre dedi-
cat a la patologia vascular El tratamiento de las
varices basado en la flebografía on s’exposava
per primera vegada al món l’aplicació d’aquesta
tècnica a la terapèutica de les varius, el que s’a-
nomenaria “prova flebogràfica de Martorell”.5 El
seu desig de divulgar la nova especialitat el portà
a organitzar, des de l’any 1956, més de 20 cursos
d’especialització d’angiologia en l’Institut Poli-
clínic, que aplegaren més de 600 participants.
Fruit d’aquests cursos fou la creació d’una
Associació d’exalumnes que reuní prop de 400
membres de més de 20 països4,5. A més, fundà la
revista Angiología l’any 1949, la primera que exis-
tí al món dedicada exclusivament a les malalties
vasculars.7 Martorell fou un escriptor prolífic, i va
escriure nombroses monografies de la seva espe-
cialitat, entre les que destaquen Tromboflebitis de
los miembros inferiores (1943), Accidentes vascu-
lares de los miembros (1945), Trombosis de la
vena cava inferior (1948), Úlceras de las piernas
de origen neurovascular (1950), Úlcera hipertensi-
va (1953) i Angiología. Enfermedades vasculares
(1967), un tractat magnífic sobre l’especialitat que
conegué diverses edicions.7

A la dècada dels quaranta Martorell insistí en
la necessitat que l’entitat pròpia de l’angiologia
fos reconeguda en l’àmbit mèdic internacional i
va intentar la creació de societats dedicades al
seu estudi. Així, l’any 1942 va escriure a René
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El segon epònim, pel qual és més conegut
Martorell, és la síndrome d’obstrucció dels
troncs supraaòrtics. De nou, deixem que el propi
Martorell ens expliqui com es va generar el des-
cobriment d’aquesta síndrome12:

“L’any 1943 vaig tenir ocasió de veure una
malalta que presentava un estrany quadre de
malaltia: patia una pèrdua transitòria de la visió i
del coneixement si estava molt temps dempeus,
però es recuperava de seguida si queia o es
col·locava en posició horitzontal; per altra banda,
no tenia pols als membres superiors i en les
caròtides, i era impossible mesurar la pressió
arterial als braços”.

L’any següent Martorell i J. Fabré i Tersol
publicaren aquest cas i la revisió de la bibliogra-
fia, i li donaren el nom de síndrome d’obliteració
dels troncs supraaórtics (Fig. 3)13. En realitat, la
literatura mèdica ja havia recollit alguns casos,
com el d’un malalt descrit per Davy l’any 1839 a
causa d’un aneurisma sifilític, o el d’una malalta
amb aneurisma d’aorta publicat per Savory l’any
1856. Martorell sempre reconegué que no havia
descrit el primer cas, però sí que havia sistema-
titzat la síndrome per primera vegada. L’any
1951 es va descriure una síndrome similar a una
revista sueca que va tenir una difusió més gran, i
dos anys després, Ross i McKusick el denomi-
naren síndrome de l’arc aòrtic. Però finalment,
l’any 1953, Da Costa i Mendes reconeixien l’au-
toritat de Martorell en el seu descobriment en el

Martorell va descriure per primera vegada
l’úlcera hipertensiva (Figura 2) l’any 19459 i anys
després ho recordava com:

“Una complicació infreqüent de la hiperten-
sió. En alguns pacients amb hipertensió arterial
diastòlica, apareixen úlceres tòrpides en la regió
supramal·leolar com a resultat de l’eliminació de
zones més superficials de necrosi cutània isquè-
mica. Histològicament, les úlceres mostren
lesions arteriolars similars a les trobades en
altres regions orgàniques de pacients hiperten-
sos, com retina, cervell o ronyó”10.

La descripció inicial de Martorell fou confirma-
da l’any següent per Hines i Farber a la Clínica
Mayo i, posteriorment, diversos autors espanyols i
estrangers publicaren nombrosos casos. Anys
després, alguns autors discutiren que l’úlcera de
Martorell fos realment deguda a la hipertensió arte-
rial i no a altres situacions freqüents, com la insufi-
ciència venosa crònica o la diabetis, la qual cosa li
trauria les seves característiques com a lesió
exclusivament deguda a hipertensió, com la va
descriure Martorell. Malgrat tot, una revisió recent
ha conclòs que no existeix l’evidència suficient per
deixar de considerar-la així, tot i que es recomanen
més estudis per aclarir-ho definitivament11.

Figura 2. Imatge de l’úlcera hipertensiva de Martorell17.
Figura 3. Fragment inicial de la publicació original de la síndrome
de Martorell17.
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seus pacients no tenien polsos radials14. L’any
1920, Ohta va confirmar que les observacions
descrites es devien a una panarteritis i que les
manifestacions oculars eren conseqüència de les
obstruccions vasculars. Per tant, la malaltia de
Takayasu és una vasculitis crònica que afecta
l’aorta i les seves branques principals, com les
artèries braquiocefàliques, caròtides, subclàvies,
vertebrals i renals, així com les artèries coronàries
i pulmonars14. En conseqüència el que es consi-
dera com a malaltia de Takayasu és una entitat
clínica amb una etiologia específica (una arteritis
inflamatòria), mentre que la síndrome de Martorell
pot deure’s a múltiples causes, bàsicament a
arteritis (la meitat dels casos, i aleshores és la
malaltia de Takayasu) i a arteriosclerosi (40 %)16,17,
però també a aneurismes o anomalies congèni-
tes12. A més, l’arteritis de Takayasu afecta tota
l’aorta i no només els troncs supraaòrtics. Si afec-
ta només aquests últims, coincideix amb la sín-
drome de Martorell18, però si afecta la bifurcació
aortoilíaca es manifesta com una síndrome de
Leriche i si afecta a les artèries renals dóna hiper-
tensió arterial16. Malgrat aquestes consideracions,
és freqüent trobar a la literatura mèdica més refe-
rències a la malaltia de Takayasu que a la síndro-
me de Martorell.

marc de II Congrés de la Societat Internacional
d’Angiologia celebrat a Lisboa12.

Però la polèmica no acabà aquí. L’any 1952,
l’oftalmòleg americà Caccamise i l’internista
Whitman observaren un cas d’oclusió dels
troncs supraaòrtics amb estranyes lesions del
fons d’ull. Un ajudant seu japonès, Okuda, els
informà que al Japó la malaltia ja era coneguda
des que Mikito Takayasu, un professor d’oftal-
mologia, havia descrit les mateixes manifesta-
cions oculars l’any 1905. Caccamise cregué que
aquest era el primer cas descrit fora del Japó i
començà a parlar de la malaltia de Takayasu. Un
any abans de les observacions de Caccamise,
Shimizu y Sano havien reunit les característiques
clíniques de l’arteritis de Takayasu i descrigueren
l’anomenada “malaltia sense pols”14.

S’havia avançat Takayasu en descriure la sín-
drome de Martorell-Fabré? El propi Martorell12,
primer, i després Alonso15 i Planas16 han explicat
tot aquest embolic. En realitat, Takayasu només
havia descrit les manifestacions oculars d’una
dona de 21 anys que tenia “estranyes anastomo-
sis en el fons d’ull” en una reunió de la Societat
Japonesa d’Oftalmologia celebrada l’any 1905.
En aquesta mateixa reunió, Onishi i Kagosha
varen aportar altres casos i assenyalaren que els
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