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Introduccio

En aquests darrers temps les meningitis lligades amb agenesies i fis-

tules de L.C.R. han esdevingut una troballa fregiient a tots els hospitals.

Llur repetici6, a la qual no manca gravetat, ens obliga a revisar amb iota

cura la causa que les produeix i a cercar una soluci6 que representi un

tractament definitiu.

Les meningitis de repetici6 lligades a un defecte congenit de la fossa

anterior, amb sortida de L.C.R., de presentacio a la infancia, voldrIem que

fossin el motiu de la nostra breu comunicacio. Exposarem ics histories de

tres malalts: dos dells els referim corn a meningoceles i un altre corn a

meningo-encefalocele.

Observations

Moil. 1. Malalta Manucla A. Es tracta d'una nena de 12 ant's, ingres-

sada al nostre Servei de Neurocirurgia el dia 4-VIII-75 per csser tractada

quirurgicament d'una rinoliquoraquia deguda a un defecte ossi-fronto-

nasal dret. Havia tingut quatre meningitis entre cls 5 anys i els 10. La

primera, desencadenada per una suposada extirpaci6 de polips nasals.

Ens crida l'atenci6 una implantaci6 del nas molt ampla i un clar hiperte-

lorisme. A la intervenci6 vam trobar una gran meningo-encefalocele intrana-

sal amb dos forats com a porta de sortida, situats en el vessant fronto-

etmoidal anterior, i on segon forat en la unio emoido-frontal posterior,

desplacant la paret interna de 1'6rbita dreta i produint un gran bomba-

mcnt cap enfora. Una vegada aspirada la massy glial ens vain trobar amb

un gran diposit de L.C.R. Per tal de resoldre aquest defecte yarn utilitzar
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petites boles de ciment acrilic coin a base de sosteniment, recohrint-ho

tot amb muscul, que fixiu-em a In duramater veina amb histoacrvl. El

postoperatori, fins al moment present, ha estat molt ho.

Nitro. 2. Malalt Joaquim S., que ingressa a ]'Hospital el dia 6-X-75

presenta rinoliquoraquia dreta, amb una historia de nou meningitis de

repeticio, iniciades als 15 ant's, sense cap antecedent traumatic. La tomo-

erafia demostra una falta de continuitat ossia en cl sol de in lossa anterior.

A In intervencio quiringica horn lroba un gran forat de 3 per 3 cm.

amb projeccio de les meninges al seu traves, a nivell de la coniluencia

fronto-esfenoIdal. Es va tancar in dura, i el malalt resta lliure de in rino-

liquoraquia.

Vain fcr el diagnostic de meningocele dreta Pronto-esfenoidal.

Nunn. 3. Albert R. i C. Es tracta d'un noict de 16 anys clue ingressa

el 14-VI1-75 amb historia d'haver presentat quatre meningitis cn l'inter-

val de 12 anys. La primera d'elles quan tcnia no mes de 4 ant's. Des dcls

12 anys venia tenint rinoliquoraquia bilateral i es per aixo que ens l'ingres-

saren al Servci amb el diagnostic de defecte ossi de la fossa anterior

dreta, demostrat per la tomografia. Fou intervingut al dia segiicnt; li

practicarem una craniotomia frontal dreta, i li explorarem in lamina

cribrosa dreta, on veicrem que no hi havia bulb olfactori i si un defecte

en In unid fronto-etmoidal d'1,5 per 1,5 cm. El qualifiquem corn a menin-

gocele fronto-etmoidal, responsable de les meningitis recidivants. Vam mi-

rar, amb una petita obertura de la fa14, l'altre costat, i vain trobar el bulb

olfactori i la rcgio de la lamina cribrosa esquerra d'aspccte normal. Amb

tot, tres mesos despres reaparcix una rinoliquoraquia que obliga a una

segona intcrvencio. Es va veure que cl bulb esquerre havia mort i cl L.C.R.

passava per ]a lamina cribrosa esquerra, que abans era intacta.

Comentaris

Les aoencsies coin a causa de fistula de L.C. R. i consegiients menin-

gitis, son calla vegada roes tingudes en compte. Fins i tot podricm conclou-

re que la presentacio de meningitis de repeticio a In infancia , sobretot

sense un antecedent traumatic previ , ens ha de ter pensar en l'existencia

d'una rnalformacio responsable.

El tractament no pot esser altre sing la reconstruccio dell defectes

ossis i especialment dural , no sempre facil d'aconseguir, segons tecnica

la preconitzada per Dandy el 1926.

Un dels problemes que cal tenir mes en compte es ]a instauracio d'una

hipertensio de L.C.R . en tancar-li una porta de sortida , potser utilitzada

durant anys i amb uns plexes coroidals hipersecretants . Aquesta hiper-

tensio pot forcar la sortida del L.C.R. pcl mateix defecte o buscar una

nova via de sortida cap a 1'exterior , tal corn creiem que va passar en el

tercer dcls casos presentats . Cal, per tant , vigilar que no es faci una hidro-
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cefalia i solucionar-la si es presenta el cas, abans dc replantejar-se el
problema originari. La hipertensio dc L.C.R. que comentem ens recorda
la relacio existent entre les meningoceles i les mielo-meningoceles amb les
hidrocefalies subsegiients, sense voler entrar en els mecanismes fisiopa-
tologics.

Finalment, voldriem fer notar que dos dels nostres casos amb rinoli-
quoraquia i defecte congenit, eren associats a hipertelorisme i a defecte
d'implantacio del nas per mor d'una base massa ampla.
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