
CONTRIBUCIO A L'ESTUDI CLINIC, ETIOPATOGENIC"

I ANATOMOPATOLOGIC DE LA FISURA MITJA PER-

SISTENT I SOLITARIA DEL LLAVI INFERIOR.

pel Dr. XAVIER VILANOVA.

La fisura mitja, fonda, 'mica i solitaria dels llavis es prou-

frequent entre nosahves perque mereixi la nostra atencio. Po-

guent assentar en anilxlos llavis, es mes frequent en l'inferior que

en el superirF. Es en la sera part mitja que ]a fisura to la seva

localitzacio electiva ; es profunda d'un a dos niilimetres, i les

sever parets estan adosades l'una, a l'altra, o l'espai que limiter

esCt separat per un costra marron clar. En general es veu en

llavis rojos, carnoses, pertanyent a criatures o adults de prefe

rencia d'asp•ecte linfatic. Es dolorosa, sobretot quan per ]a mas-

t1caci6 o el riure es posa en tensio la, mucosa. No ds solament

mueosa, es frequent veure com acabalga sobre la linia cutaneo-

mucosa i invadeix tambe un tre.s de pell. Te periodes de milloria

i empitjorament, poguent exudar sero-pus i tambe sangnar.

Acostuma a presenter-se o al menus a empitjorar francament

a I'hivern, per curar o milhorar notablement a l'istiu•

Aquesta es la lcsi6 que hem estudiat. Descuidada per la ma-

joria dels malalts, mes pel pry, exit aconsegu,it en les medica

cions assajadess, per guarir-la que no pas per deixadesa del seu

portador. Ella en si, es prou molesta per mereixer una tera-

peutica activa, i per aitra Banda, assentant en -el llavi que °s

una re-i6 molt rica en limfatics, i tenint en compte que tota

fisura representa una porta rberta a la infeccio, resulta que es

tin constant perill per l'individu ja que moltes erisipelles d'a-

questa regio tenen en ella la seva porta d'entrada ; erisipelles

que si es fan recidivantis, ens conduiran a una elefantiasi del

]lavi, de taut dific-il tL'actament i d'un aspecte estetic tan deplo-
rahle.

Fou a Paris, seguint la consulta de Milian, quan per primera.
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vegada ens interessarem per aqueAa malalta. Alli vejercm tin

inalalt amb una fisura mitja del llavi inferior, tenia tins dinou

anys d'edat, ens els sews antecedents, no preserntava tin historia

de s]fil'is hereditaria (p,limortalitat infantil en els gerntans, gas-

tanients, etc.), ni tenia signes certs de lues. Pero prosentava tin
tubercul de Carabelli, hi havia absencia d'apendix xifoides., i el
malalt era fimotic. Malgrat una Wassermann negativa el sub-
jecte fou posit a tractanient per les injeccions d'^alb gris I la
seva fisura mitja catalogada dons de naturalesa erspecifica. Poc
temps despres apareixi,a,en el numero de novembre de l'any 1925
de la "Revue Franciaise de Dermatologie et de Syphiliographie"

tin article del mateix autor titulat "Fissures. des levres et syphi-
lis hereditiaire", en el que Milian defensa l'origen sifilitic de
les mateixes; i diu: "Aquestes fisures que recidiven, que persis-
teixen antb tina tenacitat desesperant, curen admirable i rapi-
dantent, i sovint d'una manera definitiva amb una tractament an-
tisifilitic, soviet poc intensiu" i mes endavant escriu: "Pero el
tipus de fisura sifilitica mes tipic es aque4l en el qual la fisura
existeix en estat de puresa, sense que hi hagi al voltant d`ella
cap altra lesio macroscopica que les cicatrius d'altres fisures "•
Queda ben entes que Milian exclueix, doncs, les ulceracions
filsuraries ^tuberculcses que poden trobar-se en aquesta regi6,
aixi coin les lesions estreptocociques mantes vegades fisuraries,
pero acompanvadess de dermitis microbiana al seu Voltant, i de
loreits ensipelloides del territori en el qual assenten. I d'aquesta
nianera 1a fisura solitaria, fonda, perisistent, recidivant a cada
hivern, vindria a esser el representant en i'heredosifilis de, segoita
i,nfancia i de l'adult de les fisures coanisurals, tan frequents en ]'he-
red!,)sifilis infantil. Aquesta nova etio-patogenia que fins ]lavors, i
despres no hem trobat defensada per cap altre autor, era digna de
teiiir en consideraci6; no ja tan sols nerque de confirmar-se veti-
riem augntentar ells sindromes coneguts de 1'heredo-lues ; sin') tam-
be perque antb tin senzill tractanient de icdur potasic i mercurials,
fariem desapareixer una de les lesions que mes refrectaries es
mostren a] tractanient topic.

Durant e1 nostre periode d'bbservacio en:s ha estat donat
d'examinar tins 14 malalts que presentessin fisures lavials per-
sistents ; pero dells n'hem excluit to i tan sols en retenim 4.
Era suficilent que al voltant de la fisura existis una lleugera
congesti6 ctttaneo-mucosa; o que el llavi senns presentes en-
gruixit i sospit6s d'haver estat atacat anteriorment d'una linfan-
:gitis sub-aguda o cr6nica, o que la fisura dates de menys de tres
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anys, p,erque 1'cxcluissitn del nostre estudi. Els quatre malalts

que aporteni prescnten tots ells, e1s, caract-ers que Milian atri-

1hueix a la fisura sifilitica tipus : Fisura persistent, solitaria, sen-

se altres lesions quc la voltin. lament hem de remarcar que

cap dells present-m-a en el veinatge cicatrius fisuraries, reliquies

de lesions fisuraries esprcifiquo,, d,e la infancia.
Malalt num. i. X. X. de dinou anys, sense antecedents personals de

lues. Han estat cinc germans, un d'ells mort en baixa edat; els altres

quatre viuen sans. Es des de l'edat de catorze anys que presenta cada

hivern, en la part mitja del Ilavi inferior una fisura fonda, dermica, molt

dolorosa, que cicatritza els istius completament. Es fa un examen serolo-

gic: Wassermann, Hecht, Vernes i M. T. R. = negatives. Es sotmes el

malalt a les injeccions d'oli gris. S'abandona el tractament al mes i mig

sense haver obtingut cap resultat. S'institueix un tractament topic amb

soiucio de nitrat de plata al 1/20.

Malalt nfim. 2. X. X. de vint-i-quatre anvs. Als dinou anys presenta

tres xancres prepucials que es feren tons i curaren amb tres setmanes

amb el iodoformo. No es pAen apreciar signes menors ni majors d'he-

redosifilis. Sense polimortalitat infantil en els germans. La fisura esta

localitzada en el mateix indret que la del malalt anterior i data de tres

anys. Els Ilavis son molt carnosos, i diferents topics assajats ban donat

in resultat negatiu. L'cxamenserologic dotna: Wassermwin, Hecht,

Vernes i T-fcinicke T. R. negatives. Es sotmet el malalt al iodur potasic

2 grams al dia que tolera dificilment, i a I'ensems es comencen una

serie de 20 frictions mercurials amb mercutina. En finalitzar el mes de

tractament no In ha cap modificacio de les lesions. S'institueix una cura

local amb una locio alcanforada i sulfatada (aigua d'Alibour diluida amb

aigua alcanforada al 1/5).

Malalt slum. 3. X. X. de divuit anys d'edat. La seva mare ha tingut

set embarassos : primer, avort de tres mesos ; segon, fill sa ; tercer, fill sa ;

quart es el malalt; el cinque mort de tifoidea als catorze anys; sise i sete

avorts de tres a quatre mesas. Aquests antecedents encara que ni de molt

caracteristics de sifilis foren suficients per fer-nos indicar la convenien-

cia d'una presa de sang en els pares. Aquesta dor.6 un resultat comple-

tament negatiu per sifilis. No s'observa cap signe major ni menor d'he-

redo-lucs. La fisura asenta el bell mig del Ilavi superior, es molt pro-

funda, data d'unt; tres anys i persisteix inclfis en les epoques de maxim

calor. La serologia, essent negativa i no existint antecedents d'especifi

citat adquirida, es comenca uvia serie de protoxit de bismut (Bismut

Pons) 2 c. C. musculars cada cinc dies. Al mes i mig no hi ha modifi-

cacio, suspenent-se la medicacio interna substituint-la per piinzelacion!s

amb alcohol fluix iodat al i/ioo.
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Malalt num. 4. X. X. de dinou anys. La seva mare ha tingut deu

embarassos el malalt es el fill mes gran, tin que ha mort de sarcoma als.

dos anys, un altre mort de pulmonia i un avort de tres mesos. F1 pare

es un alcoholitzat ; la mare sana amb eclampsia durant 1'6ltim embaras.

El malalt ens din que tota la vida rccorda una fisura mitja en- el ]lavi

inferior; fisura que seria constitucional, es a dir conservant el seu epiteli

i mereixent sols el nom de fisura pet seu aspecte macroscopic ja que

no com element eruptiu. Seria una excavacio acanalada anteroposterior.

Des de fa 4 anys, sobre ella s'ir icia ]a vertadera fisura que veiem al mo-

ment de la consulta i que no ha cicatritzat mai, fonda, de cares adosades,

exudant sero-pus escas, molt dolorosa en menjar, riure i parlar, i que

saitgna en distendre's la poll. No es troba cap estigma dentari d'heredo-

lues, ni cap sign que pugui fer-la sospitar. La serologia Bona; Wasser-

mann = H8-Hecht = H8 = Vernes O. Menicke T. R. N. N. Es

fa una cara amb neayacol muscular durant unt mes i mig que dona uir

resultat totalment negatiu. Cal remarcar com a mes interessant, que el

pare d'aquest malalt presenta en el scu ]lavi inferior una hendidura, con-

genita, igual que la presertada pet seu fill abans d'injectar-li ]a fisura.

i que els altres germans, tenen la mateixa deformitat encara que menys

marcada. Ens interessa especialment insistir sobre aquest fet, doncs dell

en treurem partit en intentar explicar l'etiopatogcnia d'aquest sindroma.

Vist el total fracas del tractament arsenical antisifilitic assajat, aixi com-

el poc exit terapeutic obingut amb el nitrat de plata, sulfats i mercurials

aplicats localmcnt proposarem 1'extirpaci6 de ]a fiusura i sutura posterior

amb catgut mitjancant un punt en V. Acceptada la iutervencio, procedi

el cirurgia a la mateixa, obtenint una cicatritzacio per primera intenci6,

i un resultat estetic inmillorable. La peca extirpada fou fixada amb

alcohol absolut, incluida en parafina, i colorejada per hematoxilina i lo-

sina; operacions confiades al bon amic Dr. Magi Pallares, i del que s-6n

fidels reproduccions aquestes dues microfotografies autocromes (In acom-

panyem, degudes tambe a la seva maestria, que ens servim per a fer urn

estudi anatomo- patologic d'aqucsta fisura de ]lavi inferior.

L'epidermis en el veinatge de la fisura, irvitat prolifera, i la capa

espinosa, dobla i triplica el sell espesor. Es dibuixe'n ei:brmes mamelons,

epitelials, que permaneixen apilats els uns amb els altres, separats per

estretes i altes papilics dermiques que en aigun floc arriben ben aprop

de la capa granulosa, que per altra handa, i parlem de la part cutania

del llavi, esta absent en alguns punts, i la capa cornea en franca parakera-

tosi nucleada. Ja en plena fisura, ambdos cares estan encara tan pissades

d'epiteli, pero aquest es ja menys exuberant i ell molts punts esta tart

infiltrat pels elements dermics que pot considerar-se corn a desaparegut.

La seva superficie lliure esta tapissada per una falsa costra composta
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ci clements parakeratosics en gran nomhre, serum desecat i cCl-lules (1'in-

filtraci6. En cl ions mateix de la fisura acaha 1'epiteli, i cis sous limits

estan constituits per tin teixit dermic infiltrat, de la mateixa naturalesa

clne el del der 115 do vejnatge. Jn. aquesta, la infiltracio cellular es impor-

tantissima, cis fcixos de colagena han desaparegut, i sols son pcrccptibles

en algttn que altre camp. Domina una iafiltraci6 liufoeitaria i conjuntiva

Jove, barrejada amh nomhrosos polinu(dcars. LI corion, Cl (fermis super-

ficial, i cl d(rmis profund sou invadits amh igual f maxima i.^tcnsitat, que

arriba amh profunditat a la capa muscular mcs superficicial que csta ben

conservada. La xarxa limfatica dilatada i les arterioles i vesicules moltes

(l'elles amb endo i peri-vascularitis, peal la majoria, sense alteracions no-

tables en les sever parets, coin pot comprovar-se en les microfotografies

,adjuntes. idalgrat haver trohat despres d'axamens repetits, cocs en cade-

ncta, Gram positms, en extensions fetes amb el producte del rascat i exu-

oacio de la fisura, no ha estat possible re.'oneixe'ls en els tails.
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Restimint , doncs, la imatge histopatologica leis talls per nosaltres es-

tudiats, veurem que es la d'un intertrigo banal ; faltant potser els focus

d'espongiosi i 1'edema epidcrmic que acostuma a acompanyar les fases

agudes del mateix ; pero si tenim en compte el reduit tamany de la lesio,

c1 no trohar -se aquesta, irritada , i per tart eczematitzada en' el moment

de la hiopsia, i 1'haver estat tractada amb anteriatritat per topics apro-

lti,its, c' ntpendrem facilnu•nt ((n(' la maraca d'una n,tah'e cspon,uiosi no

pnnt lur icr-rugs rclnt',,tr ci ja 'qni lr.r altri han^la mai

ha estat decisiva eta el diagnostic microscopic de 1'intertrigo. Retnargucm

ademes que la visio de la peca estudiada permet excluir amb certesa la

idea d'una sifilis ; 1'iufiltrat no tenint cap caracter d'especificitat, les le-

sions arteriolars i venulars d'una importancia molt secundaria, i la topo-

grafia dels elements d'infiltracio, estan mes aviat disposats en Banda, o

taca d'oli que r!n en forma de manguitos i cri-vasculars.

L'estudi d'aquests quatre malalts no ctgs ha permes afirinar
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ni sospitar la naturalesa sifilitica de la fisura solitaria dels Mavis.

Ni els antecedents, in la clinica (estigmes), in ]a serologia, ni el

tractainent de prova han abundat en aquest criteri. ; Coin, inter-

preter, &-iics. I'etiopatogenia d'ajuest sindronia ctrtanio-mucos?

Es aquest tiltim malalt el que ens ha fet sospitar que en ell ]a

seva fisuralabial inferior no sigui flies que tut intertrig ('tin plec,

normalnient inexistent, congenit i trasniisible per herencia. Si

recordeni a grans trets la forniacio del Ilavi i arcada maxilar in-

ferior, sabreni que aquest csta constituit pel primer arc bran-

quial bifurcat per davant, en dos branques . una, la superior,

1'altra, la inferior; i que aquesta en soldar-se amb ]a del canto

rposat pot fer-ho icconipletanient, deixant una "hendidura"

semblant a la que pa-esenitava Cl nostre malalt, que en tot cas no

seria mes gtic: 1'exageracio de la depresio mitja i central que

presenta norinalment el llavi inferior, per albergar en la posicio

de llavis closes el tubcrcul mig del llavi superior. D'aquesta ma-

nera el nostre malalt num. 4 representaria el tipus de fisura apa-

regnida sobre una molt petita doforinitat cttanio-nnicosa, segu-

ranient deguda a un defecte de soldadura de la part ctrtanio-mu-

cosa que recobreix la branca inferior del primer arc branquial

en 1'embrin. Sobre ella els saprofits de la boca o l'estreptococ cu-

tani, ja d'una manera priinitiva o d'una mancra secundaria a tin

impetig de la cara, tan frequent en la infancia vegetaria, i do-

naria 11oc a tina epidernioderinitis que per 1'especial disposicio

del hoc on es desenrotlla preduiria una veritable lesio d'intertric

que vindria a;1,reujada per la htuuitat constant de la regio i la

septicitat del inedi que la volta (boca).

1?ls mitialts Hurt. I, 2 i 3 no han estat vistos per nosaltres
abans (1'installar-se el sindroma ell estudi, pero cls familiars
clefs mateixos i Ies fotografies que d'ells amb aniteric,ritat s'ha-
vien practicat no ens han permes de consstatar 1' hendidura" o

plec que mull caracter familiar i amb tanta claretat hem reco-
negut ell cl rune, 4. En ells 1'explicaci6 de la seva fisura creiem
que pot entrar tarnhe dintre de les lesions microbianes i d'origen
extern. Recordem 1'estreptococia comisural les boqueres, tan
fregiients en les criatures. Es una lesio comisural estreptococica,
recidivant, mantes vegades de curs molt cronic qua a la Varga
arriba a produir veritables i fondes fisures en ambdues comi-
sures, doloroses, assentant sobre una mucosa hipcrtrofica i blan-
quinosa d'aspecte leucoplasic. Doncs si teniin ell cocipte que la
mucosa labial esta finament plegada en sentit tiansvea-sal en
redacio anib 1'"liondidura" de ]a boca, i que fregiientment i so-
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broVot a I'hivern aquest plegament s'accentua fins a fer-se caa-

rament perceptible a distancia, aconipanyant-se d'una se(luetat

de la nnicosa que en gran mes avancat deura ja catalogar-se (1'ec-

zenia de la vora roja (leis Mavis, o de descamaciu de la vora deis

mateixos, res tindiria de desitjar l'estreptococ per poder anidar

en tin (lets nombrosos nlecs qtie gcnerosament Ii hniida la mu-

cosa labial per installar-s'lii i constituir la veritable fisura.:Aqucsta

no representaria Hies que 1'estreptococia coniisural a.mb topogra-

fia difercnt, pert les condicions de vida del niicrobi seran sem-

Wants. Seguranient Iii faltara el contacte de la saliva, i gtii sap

si a ]a seva falta sera degtida el que la fisura del llavi sigui soli-

taria, el medi de sembra i de transport (Inc representa In saliva

estant abscent.

No (lesconeixem que tant en l'una com en I'altre de les pos-

sibilitats que portent aptmtades son factors ([tic no es detien

mem-spreuar, ]a inuntnitat tisular i les condicions anat()ni(Ities

de vita de For-tie malalt, per() assent-nos desconegut cl meca-

nisme i estructuracib (leis mateisos, ens es dificil poguer valo

rar exactament ]a seva transcendeneia.

Si (leguessim dr ics, sintetitzar el que hen vist i liegit sobre

fisura mitja persistent i silitaria del Ilavi, cus senih?a que en c1

moment actual podriem fer gtiatre agrtipacions prott ben indi-

vidtialitzades des del punt de vista cline i turapeutic, per pogner-

les acceptar corn tats. I series :

Primer.-Fisures eniparentadc's amb 1'heredo-hues, expresi6
en la segona infancia i I'adult de les fisnres cnmisurals tan fre-
giients en la sifilis infantil, i generalment acompanvades de ci-
catrius radiades del llavi, testimoni inesborrable de lesions art-
tenors: acompanyades sovint d'altres signes d'especificitat, man-
tes vegades amb serologia negativa, i obcint al tractuncnt (spe-
cific solvetot el iodurat i mercurial. .A aquest grup corresponen
les fisnres del Ilavi descrites per Milian en la lees hereditaria.

Segon.-Fisura, tinica, assentant sobre una depresi6 labial
congenita, poguent-se transmetre per herencia i esser familiar.
Es persistent, no obeeix al tractament topic local i, cas de curar-
recidiva. El sett tinic tractament es i'extirpacio quir61-gica limi-

tada, seguida de sutura i cicatritzacio per primera intencio.
Tercer.-Fisures que apareixeiv sobre tin (leis plots normals

de la mucosa labial, plecs transversals, que poden venir antnnen-
tats per tin estat anormal, previ (le la mucosa, eczema labial, des-
eamacio de 1-t vora roja (leis Mavis, etc., d'origen microbic i pro-
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bablement cstreptococic, representant en el ilavi de 1'estreptoc6-

cia comisural tan frequent en la infancia; que den curar amb

tut tractament local ben dig igit (suifats, mercurials, nitrat de pla-

ta), tractament que sera contplctat un CO!) curada la fisura, amb

el de la dermatosi labial existent, cas que aquesta estigui re-

prescnta'la.

(Mart.-Fisura labial tuberculosa, molt rara en esta pur, ge-

neralmcnt acompanyada d'altres lesions bacilars de la mucosa

bucal, i _l diagnostic del qual estaa-a facilitat per 1'examen gene-

ral del ntalalt, sempre en periode molt avencat quan aquesta le-

S16 apareix.

La fisitra traumatica no consta per esser passatgera i rapi-

dantent cicatritzada; les fisures que acompanyen la lepra tuber-

culisa, ks neoplasies, les lesions de sifilis secundaria, i altres, no

entren eit; el nbstre estudi, la fisura presentant sempre al seu vol-

tant lesions de veinatge.

s\questa comunicacio es justifica perque es el fruit d'unes in-

vestigacions encaminades a vtdorar I'opinio d'uni Mestre corn

Milian sabre el valor de ]a fisura labial s(alitaria coin a signe

clinic d'heredo lees. No,saltres no hem pogut comprovar la cer-

tesa de tal afirntacio ; no obstant, resorveni una placa important

a la ntateixa en ]a nostra classificaci(, convencuts de la impor-

tcncia tluc realment te. De totes maneres, ]a majoria de fisures

saran d'origen microbic, i probahlement cstreptococic i amb un
tractanicnt apropiat ens sera facil curar aquesta dolencia, que
si de per si no es d'una transcendencia extraordinaria, les mo-
lestics que (,,casiona son prop per justificar una terapetttica ac-
tiva, si mes no per les complicacions d'erisipel1a i elefantiasi que
pot lx)rtar.

Discussid : Dr. A. Peyri.

No accepta l'origen etiologic de sifilis hereditaria i de les
tuberculoses llur simptomatologia les exclueix facilment. One-
den, dines, tan sols les d'origen piodernnic que es presenten du-
rant l'adolescencia , dels 15 als 2S ant's, que provoquen una lin-
fangitis i elefantiassis , que a la vcgada provoca i augmenta la
clivclla.
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Terapeuticament, l'elefantiassi deu tractar-se amb cianur de

mercuri intravenos, i llavors, si no es cura ]a fisura, pot arri-

bar-se a ]'extirpacio.

Rectificacio :

Entre els malalts estudiats, en els quals no hem trobat can

fisura d'ongen sifil]tic, malgrat d'haver-les observat en el ser-

vei de Milian de Paris, fa que l'acceptem i li reservern una plaSa

en la nostra classificacio
La fisura tuberculrtsa es de molt facil diagnostic, pero po-

guent-se observar solitaria a l'estat que deu tamb^ esser inclosa.

en el sindroma de fisures de llavi per nosaltres estudiat.

L'aspecte microscopic de piodermia vegetant ens costa ad-

metre'l, creient nosaltres que les dermatosis que amb aquest nom

s'han agrupat, no presenten una individualitzacio prrw acurada

perque puguin venir representades per una imatge microscopica

caracteristica de les mateixes. En tot cas, hi faltaven tambe els

abscesses poli-nuclears intra-epitelials, que en els nostres tails

no es presenten.
Finalment, hem cleixat de banda tot tractameut d'ordre ge-

neral, el nostre estudi referint-se exclusivament a la fisura so-

litaria i isolada sense lesions de veinatge, i por tant d'elefantiasi.


