
CONSIDERACIONS SOBRE LES RELACIONS ENTRE

ESPRU I ANEMIA PERNICIOSA (1)

A PROPOSIT 1) UN' CAS

Pels Drs. R. SURINYACH OLLER i J. GUASCI1 SAGRERA

El cas objecte d'aquesta comunicacio - observat a l'Insti-

tut Policlinic - ens porta , en contunicar -lo al C. de M. de Ll. C.,

a fer algunes eonsideracions sobre les relacions entre Espru i

anemia perniciosa , donada la raresa en que aquest problema to

ocasio de plantejar -se a casa nostra.
Sense extendre 'ns en ]a historia de ]a questio es oportu re-

marcar alguns punts.

L'espru primerament fort conegut baix tin punt de vista ex-

clusivament clinic. Conseciiiencia d'aixo que es consideres corn

una malaltia principLlment digestiva caracteritzada per glossi-

tis i diarrees tipus de fermentacio amb greixos abundants i

conduint a Ii: caquexia . L'anemia , es deia , ve a sumar-se a
aquest estat , precipitant la marxa de la malaltia.

Molts quadres com espru no tropical, malaltia de Gee-Hert

i altres , es descriuen cmb la simptomatologia en que han estat

observats en nombre limitat de casos, procedents tots, general-

ment, d'una mateixa regio per cada autor , segons les seves con-

dicions de treball.

Ve mes tard una tendencia a l'objectivacio dels simptomes
mitjnncant estadistiques i proves de laboratori . La coprologia
precisa els caracters de les deposicions , la tecnica bacteriologica
permet aillar bacteries i fungus, mentre la curva de glucemia,
la calcemia i el M. B. donen caracteristigties extradigestives a
la malaltia. Aixi comenca ]a feina de precisar entremig de la
confusio , essent aquestes malalties agrupades per treballs se-
riosos corn els de Thaysen.

( 1, Treball de I'Institut Policlinic.
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I,'anemia de 1'espr6 agafa relleu, i en precisar-se les seves

caracteristiques i les de les anemies en general, es planteja de
nou la semblanca amb ]'anemia perniciosa que ja Thin en 1897
constata com a complicacio de 1'esprii. Es en aquests darrers
ant's, quan es fa remarcar ]a fregiiencia de 1'a. p. com a com-
plicaco de 1'espru en treballs excellents corn el de Nolen sobre
esprn tropical i els casos publicats per Schaeffer, Blumgart,
]Warburg, Jorgensen, Umber, Manson-Bahr, Nolen, Wood,
Ilolst i Gloor, d'espru no tropical anib quadre hematic d'a. p.

Consegiiencia de ]a fregiicncia de ]'anemia hipercrorn'.ca en
I'espru es que s'hagin indcntificat lcs dues malalties. Darrerament
]'exit de la dicta de Whipple en 1'a. p. ha induit a tractar I'espru
amb fetge i els bons resultats obtinguts serien una prova mes de la
identitat de les dues malaltics si es deniostres l'especificitat de la
dicta hepatica. Cal observar que el fetge es d'us antic en el tracta-
inent de 1'espru en algunes regions com Ceylan on la sopa de
fetge es un remei popular.

No olstant, enfront de Zadek, Thav sen i altres que han ar-
ribat a unificar les dues malaltics, molts actors - apart els que
consideren 1'espru desiligat de I'a, p., o relacionat amb sindromes
cons el "desequilibri nutritiu d'Ashford -- es mantenen en una
situacio indecisa davant les di icrencies d'alguns simptomes cli-
mcs i es limiten a anotar fets objectius.

L'aquiha gastrica tan fregiient en 1'a. p. sembla esser mes
rara en l'esprt on en general hi ha lripoacidesa segons obser-va-
cions de Scheer. Escoffre, AV'eis, Charles, Landron, Holot, etc.

F,ls trastorns nerviosos es consideraven mes frequents en
1'a, p., peso es troben igualment en 1'espru. havent observat Por-
ter i Rucker una conexib amh 1'aquilia gastrica.

La tetania sembla mes frequent en 1'espru, ja sigui per eli-
minacio amb els excrements de sabons de calc o per insuficiencia
paratiroidea.

L'espru to tendencia a manifestar-se en els darrers mesos
de 1'em1>aras i en el puerperi, i aixo en embarassos successius,
am]) una curacio aparent en els periodes intercalats . Aquest no
es el cicle de 1'a. p., malgrat esser hen conegut que l'embaras es
una de les causes de] retorn a 1'eritropoiesi embrionaria pri-
mitiva.

Ashford amb la seva coneepcio especial de la malaltia a
partir d'un estat de desequilibri nutritiu que es dona en deter-
minades circumstancies de clima, alimentacio , etc., i amb els
estudis sobre la parassitologia del tuh digestiu arriba a unes con-
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elusions e.stadistigtzes en les quals el percentatge de malalts d'es-

pru que tenen el Monilia psilosis i altres fungus, es molt su-

perior al dels afectes d'altres malalties. ,quests treballs no tro-

hen la confirmacio en les estadistiques d'H:ltres autors en pro-

porcio tan gran i per altra part Weis, Charles, Landron, treha-

Ilant a Puerto Rico mateix, han aillat dell cultius de Alonilia una
endotoxina i una exotoxina, amb les quals no han pogut obtenir
experimentalment cap accio hemolitica. Les proves de cutirreac-
eio no han donat cap resultat especific, horn no ha reeixit a in-
fectar experimentalment amh cultius ni frotis de llengua i els
sinus han resistit 1'alimenta6o amh femta de malalt.

Fairlcv, Hamilton i Jasudas,:n no han ohtingut cap resul-
tat tampoc, amb la desviacio del complement feta amb antigen
preparat amh monilia.

I is resultats una mica alts del M. R. ohtinguts per Kassirs-

kv i altres, no semhlen separar-se dels do l'a. p. predominant la

inconstancia, en ambdues malaltes, dunes dades que han d'es-

ser influenciades pels tilers d'alimentacio, anemia i acidosi.

Finalmen.t cal discutir les dades que ens proporciona 1'exa-
men de sang, prescindint dels treballs antcriors al coneixement
mes perfecte de 1'a. p. ohtingut en els darrers anvs. No cal dir
que els casos de mes interes son els procedents d'escoles hema-
tologigties.

Iirjukoff de la universitat sovietica de Taschkent ha es-
tudiat 41 casos procedents del Turquesta, i en dedueix les se-
;iients conclusions :

i. L'espru transcorre amb anemia hipercrorna o normocro-
ma, associada a normomicrocitosi i m,s r:trament macrocitosi.

2. La hipercromia pot passar a hipocr6mia amh la niillora
sota la influencia de la terapeutica.

3. Les alteracions dels hematies son principalment de na-
turalesa degenerativa.

4. La medulla ossia de les costelles presenta una reaccio me-
galoblitstica

Hi 1az leucopenia i Iimfocitosi amh disminucio dels mo-
nocits i coSSin6fils. La medulla ossia presenta soviet reaccio tnie-
loide.

6. L'anemia es de naturalesa hemolitica.
7.-L'anemia de I'espru es molt seniblant a la de 1'a. P.
Vist hreument l'estat actual de les relacions entre espru i

a. p. ens rusta presentar el nostre cas i el judici critic del mateix:
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\Ialalta de 54 anvs, casada. Cap antecedent familiar. Nascuda a

Barcelona.

Als 18 anvs arriba a Filipines. Tres anys mes tard, i en ocasio d'una

mala noticia, passa una tarda amb fort dolor de ventre, i a la nit co-

mencen unes diarrees que li van durar 14 mesos, de preferencia noctur-

nes, arribant a unes 12-16 deposicions diaries. Dos mesos mes tard queda

embarassada, augmentant les diarrees i aprimant-se notablement. Part

normal. Durant la lactancia les diarrees i aprimament augmenten encara

mes. Es diagnosticada de Catarro intestinal.

Ve a Barcelona, es posa rapidamcnt be i passa sis anys en estat

normal. Retorna a Filipines, persistint la normalitat uns vint anys.

Fa sis anvs, passa una temporada de sis mesos amb alternatives d'es-

treuviment i diarrea, llengua pelada i dolorosa. Durant aquest temps

nofreix una vintena d'atacs diiicils ('interpretar que es presentaven de

nit, amb vomits, sensacio de tall a l'espigastri i convulsions probablement

cloniques. Despres va una tnillora.

Fa tres anys, presenta no empitjorament consistent en diarrees, al-

guncq vegades acompanyades de glossitis (no recorda mai glossitis sense

diarrea), anorexia, aprimament i dos simptomes : pallidesa i cansament

que persisteixen despres de la remissio de tots els altres.

Fa dos anvs, passa un mes i mig amb glossitis i diarrees d'aspecte

de suc de taronja at mati, mentre que la nit i el reste del dia els passa

be. Es tractada amb regim abundant de maduixes, taronges, sopa de

pure de fetge i mantega, i amb l'unica exclusio de menjars forts.

Torna a millorar, pero no desapareix la pallidesa i l'astenia.

En aquest darrer estat, s'embarca l'anv 1929 per venir a Barcelona.

A partir del cinque dia de viatge, reapareixen les diarrees abundants, la

glossitis, la pallidesa, 1'enflaquiment i l'astenia progressius.

Aquest quadro amb algunes Ileugeres remissions, pero amb un em-

pitjorament progressiu I'acompanya tins quatre mesos a Barcelona, in-

gressant seguidanient it la Clinica en el segiient estat:

Aspecte demacrat, pallidesa accentuada, edemes, disnea d'esforc. El

seu estat no permet pesar-la.

Pes quan comenca de Ilevar-se: 12 mar6 49.400 kgr.

30 mare 51.700

to maig 54.000

Talla, 152 cm.

Aparell respiratori .-Expectoracio oscliant entre 3 i 10 c. c., la

major part at mati en despertar - se. Ex . Micros.: exclusivament polinu-

clears incluits en uvra massa (le moc hastant desintegrat , no filamentos.

Koch negatiu . A vegades si,n una mica fetids. Exploracio clinica i radio-

logica negatives . Diagnostic de bronquiectassia.
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I)isminucix en millorar la malalta, restant una petita expectora-

cio als matins.

Aparell circulatori.-Tensions i io-65, A'aquez. Buf sistolic mesocar-

diac que no es propaga. Sensacio de desmai i tendencia a petites lipotimies

que desapareixen amb In millora. Edernes (leis turmells des de fa molt

temps : disminueixen amb In millora per augmentar de nou en Ilevar-se

els primers (lies i desapareixer despres del tot. Radioscopia de cor normal.

Aparell nervios.-Reflexes pupillars i tendinosos normals. Reflexe plan-

tar normal. Tomus muscular i coordinacio n)rmals. Petites zones d'hipe-

restesia al dolor, fred i calor en costat extern de turmells i en ter( in-

ferior de cares interna i externa de cuixa.

Aparell locomocio.-Dolor a la pressio a nivell de la 4 i 5 vertebres

dorsals.

Aparells sensorials.-Examen de fons dull repetidament normal. Pe-

tita opacitat del cristalli de tipus congenit.

Orina.-Albumina, indicis clars, persistents. Glucosa repetidament

negativa. Acetona, pgments biliars, sals biliars i urobilina negatius. He-

moglobina negatiu. Sediment: alguns leucocits i cellules de bufeta.

bfetabolisme Bassal: mes 2, 4 (B. i H.), mes 3, 4 (Du B.)

Reserva alcalina, 49, 7.

Calcemia. o, io per iooo.

Urea serum 0,26-0,29.

Wassermann negativa.

Curva termica: subfebril mentre persisteixen les diarrees-, normal

despres.

Aparell digestiu.-Fetge no palpable. Eliminacio del Rosa de Ben-

gala normal. (2,8)

Boca: dents be, amb protesi. Llengua i llavis descamats amb peti_

tes ulceres . Es dolorosa al contacte dels aliments i indiferent a la tem-

peratura.

Faringe normal.

Estomac : en examens anteriors diu que se li ha trobat hipoacidesa.

Nosaltres' fern la prova de l'alcohol i la del CIH al 5 per iooo, essent normal

la produccio d'acid en la primera i la neutralitzacio en la segona. Malgrat

tot, la clinica de Ia malalta i els esmentats examens anteriors a la nostra

observacio ens fan creure en alguna hipoacidesa.

L'analisi d'un vomit ocasional dona 0,073 i 0,949 per iooo de CIH

Iliure i combinat respectivament.

Radioscopicament estomac en forma de j. Buida be.

Duode : el rosa de Bengala s'elimina be . Es troben Lamblies adults.

Amilassa del suc duodenal disminuida. Lipassa (Carnot) normal. Ra-

dioscopia normal.
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Budell prim : no hi ha retenci6 a final d'ileon a les 7 bores. Tra-

vessia rapida.

Colon: sensible a la pressi6. A vegades meteorisme . Reflexe gastro-

colic. A la pantalla mala repleci6 de papilla i espasmes tipus de colitis.

Anus: antigues hemorroides que no sagnen i donen escasses molesties.

Deposicions.-Els analisis de deposicions es poden presentar resu-

mits aixi :

En ingressar.-Numero de 12 a i6 diaries. Reflexe gastrocolic.

Liquides, color groc, aspecte greix6s, reacci6 acida, moc no molt abun-

dant. Molts feculents, abundans llevadures iod6files. Abundants greixos

neutres i acids. Escassos quists de Lamblies.

Despres de region de prora.-Nfimero de 4 a 8 diaries. Reflexe gas-

trocolie. Consisteneia pastosa clara, homogenia, esponjosa, poc adherent

al vidre, aspecte greixos, reaccio lleugerament alcalina . Algun petit

fragment de moc. Fibres musculars poc augmentades i gens atacades.

Bastants feculents, abundants llevadures iod6files. Abundants greixos

neutres i acids. Escassos quists de Lamblies.

En desapart, ixer Ics diarrecs.-(reducci6 hidrocarbonats) Numero

d'una diaria. Reflexe gastroc6lic eventual. Consistencia pastosa, color

blanquin6s. Reacci6 acida. Algunes fibres musculars mal atacades. Reac-

ci0 al sublimat lleugerament positiva. Acids grassos molt augmentats,

greixos neutres augmentats lleugerament. Weber i Adler negatius. Ami-

lassa pancreatica normal repetidament. Escassos quists de Lamblia. Nom-

brosos Blastomices hominis.

Estudi hematic.-No hi han adenopaties. Melsa palpable transito-

riament.

Primer examen (poc despres d'haver ingressat). Hematies 850.000.

V. gl. 2. Hemoglobina 37 per cent. Leucocits 6.ooo, neutr6fils 34, eossi-

nofils 8, monocits' i, limfocits 57. Leucocits morfologicament normals.

Algun megaloblast. Megalocitosi, inicrocitosi, normocits?, forta tinci6

dels hematies. Algun hematie policromassic. Anisocitosi i poiquilocito-

si accentuades. Plaquetes disminuides (figs. I. 2, 3 i 4).

Segon examen (una setmana despres). Hematies 800.000, V. gl. 2,

hemoglobina 36, 5 per cent, Leucocits 5.700, neutr6fils 51, eossinofils 4,

monocits 2, limfocits 43. Leucocits morfologicament norm;als. Algun

megaloblast, megalocitosi, microcitosi, normocits?, forta tincio dels hema-

ties, agun hematie policromassic. Anissocitosi i poiquilocitosi accentua-

des. 2 per cent de reticulocits. Plaquetes 88.000.

Tercer examen (despres de sis dies de tractament amb extret de

fetge) Hematies 1.500.000, V. gl. 1,86, hemoglobina 62 per cent. Leuco-

cits 8.soo, neutr6fils 54, eossinofils 8, monocits 13, limfocits 25. Leu-

cocits morfologicament normals. Megalocitosi, microcitosi. Normocits?
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Forta tincio dels hematies, anissocitosi i poiquilocitosi accentuades. 20

per cent de reticulocits. Plaquetes 85.500.

Quart examen (despres de 15 dies d'extret de fetge) Hematies

2.300.000, V. 91. 1,36, hemoglobina 70 per cc::,. Luc. city 7.700, neutrofils

53, eossinofils 4, monocits 5, limfocits 38. Leucocits morfologicament nor-

mals. Megalocitosi, microcitosi. Normocits? Forta tincio dels hematies.

Anissocitosi i poiquilocitosi accentuades. 4 per cent de reticulocits. Pla-

quetes disminuides.

Cinque examen (despres d'un mes de tractament). Hematies 2.446.000

V. gl. 1,47, hemoglobina 8o per cent. Leucocits 6.400, neutrofils 6o, eos-

sinofils 5, monocits 8, limfocits 27. Leucocits morfologicament normals.

Megalocitosi. Pocs microcits. Normocits? Bona tincio dels hematies.

Anissocitosi i poiquilocitosi poc accentuades.

Sis^ e.rarncn (despres de 2 mesos de tractament. Esti el malalt fora

de la Clinica i en vigilies d'embarcar cap a Filipines). No fou possible

obtenir el contatge d'hematies. Hemoglobina 6o per cent. Leucocits 5.700,

neutrofils 54, eossinofils 4, monocits 6, limfocits 36. Leucocits morfolo-

gicament normals. Megalocitosi. Pocs microcits. Normocits? Bona tincio

dels hematies. Anissocitosi i poiquilocitosi poc accentuades.

Temps de coagulacio i de sangria normals. Prova del bracal nega-

tiva.

Bilirrubinemia (H. v. d. B .) en ocasio del segon examen de sang

0,0095 gr.

Resistencia globular en ocasio del segon examen . Hemolisi inicial

4, 5 per 1000 . Hemolisi total 2, 5 per iooo.

Albumines seriques en ocasio del quart examen . 5,14 per cent ( 1,3448

unitats re fractometriques ). Fibrinogen (metode refractometric), o,86

per gent.

Tamany mig de l'hematie en ocasio del quart examen (metode vis-

cossimetric ), 130 mitres cubiques.

Curs i tractament . En ingressar la malalta en estat greu, tonics car-

diovasculars i despres de tres dies de regim de prova durant cls quals

les depositions passen de 12-16 a 4-8 diaries , regim d ' exclusio d'hidro-

carbonats.

En la segona setmana i des de Ilavors fins a esser donada d'alta:

extracte sec de fetge Liverin equivalent a boo grs. diaris de fetge cru,

0.005 grs. d' extret d'opi i acidolpepsina . Les deposicions es redueixen en

pots (lies a una i cada vegada mes consistent . La glossitis millora rapi-

(lament amb el tractament local (toes resorcinats i colutoris) coincidint

amb la millora de la malaltia i la desaparicio de les temperatures.

El quadro hematic millora notablement si he no desaparcix el tipus

megalocitic ni ]a neutropenia.
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L'evolucio de cada simptoma per sepa .rat es trobara en el capitol de

exploracio.

L'estat general de la malalta li permet reprendre les seves ocupacions

i retornar a Filipines.

TAULA D'ASHFORD

Transtorns en t'espru
freglt
per

"encta
100

Grau de transtorn corresponent
at del nostre cas

Transtorns Ilengua . 86'4 59 Ilengua pelada.

Dispep gastr. i gasos intent. 987 65'2 gran moderat.

Diarrea 91'6 85'4 blanca. espumosa.

Constipaeib alter. diarrea 62'5 55'9 gran moderat.

Preseneia de nausea 61'5 61'5 existent.

Presencia de vdmit 44'9 59'4 ocasional

Anorexia . . . . . . . 77'9 53'9 parcial

Ashford analitza 193 casos i dona els pen_ entatges en que els prin-

cipals trastorns es trohen en 1'espr6 i despres subdivideix els trastorns

en els diferents graus en que es presentee clinicament . La segona columna

es el percentatge dels mateixos que corresponen al tipus del nostre cas.

De la comparacio de les dues columees es dedueix que el grau dels

trastorns en el nostre cas es el mes frequent en 1'espr6 , segons 1'esta-

distica citada.

CONSIDERACIONS SOBRE EL CAS

i. Malaltia tropical amb predomini de diarrea , tipus de

fermentacio amb esteatorrea i anemia i glossitis , diagnosticada

a Filipines d'Esprt.
2. La simptonatologia s'ajusta a la de l'espru (vegi's la

taula d'Ashford).
3. El quadro hematic de la malalta es d'anemia pernicio-

sa, actualment en fase de compensacio.

4. La simptomatologia digestiva respon al tractament die-

tetic de les colitis i el quadro hematic respon clarament a la

dieta de fetge.
5. El nostre cas presenta una simptomatologia intermitja

en alguns d ' aquells simptomes als quals es dona signficacio di-

ferencial entre anemia perniciosa i espru.


