
MAL PERFORANT PLANTAR DE PROBABLE

ORIGEN LEPROS

Pei Dr . E. TOLOSA COLOMER

Es tracta d'una malalta de 37 anus , natural de Ridaura (Gi-
rona). Sense antecedents hereditaris i patologics d'interes• Fa
12 ant's, la malalta s ' allita 8 dies , amb febre no molt alta, que
fou atribuida a una grip. En aixecaM - se nota dolor en la regio
lumbar esgtierre , el qual s'exten a tot llarg de la cama del ma-
teix canto . El dolor es continua , i no remiteix, ni reposant ni
caminant; en canvi, l'aspirina l'amillora a vegades . Al cap (Fun
rtes i mig desapareix, i la malalta nota perdua de ] a sensibilitat a
nivell de la cama os,guerra (que es atribuit per ella, a ]'efecte
d'un liniment calmant emprat poc abans ). Un mes despres, el
dolor torna amh la mateixa lgcalitzacio d'abans. Al, doloriment
difus i continu s'afegeixen crisis de dolor punyent, acompa--
nyades de febre alta i de 24 a 48 hores de duracio . Es mante aixi 3
mesos seguits . Despres es formen a la regio externa de la cama
grups de vesicules (que apareixen immediatament despres d'una
crisi dolorosa ), ulterie,rment transformades en ulceres que exu-
den abundant serositat : no cicatritzen fins set mesos mes tard
Poe despres es presenta una ulceracio en la base d'implantacio
del slit gros del peu esquerre (cara plantar ), la qual profunditza
i s'eixampla poc a poc ; del fons de ]a mateixa es despren un
liquid sere -purulent abundant i detritus ossis de diferents ta-
manvs pr&)cedents de la fusio de les falanges del (lit gros. L'ul-
cera evoluciona •lentament , i cinc anys mes tard la malalta Ps
operada , essent - li amputat el primer inetatarsia i les parts toves
del dit Bros , encara conservades . Poe temps despres una altra
llaga es presenta a nivell de la segona articulacio metata.rso-
falangica , que en dos anys segueix una evolucio semblant a la
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primera. Dcspres el prcces es rcpeteix a nivell del quart slit. i

les parts toves (1 aquest i del se-on son tamhe estirpades en una

nova into^-vencio. Ultimamnt el mal perforant e^ prndtteis a

nivell del tercel- dit.

Fig. I

]s.rrlornriu objctiZ'a, .Ahans (lc to` cridct^ 1'atcnci6 les muti-

lacions dcl pen esquorre ; falten cls Bits 1., i 4. i la radiografia,

apart de diverses alteracions estructurals de 1'esgttelet . revela ]a

n-tanca del primer uietatarsia i de l'eix ossi dels Bits 3. 1 5. els
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duals queden reduits a 2 petits nunvons. Vegi's les fig. num. 1

i En ]a part anterior de la regi6 plantar i innttediatament dar-

rera dcl 3. dit es vcu una ]laga torpida d'un cm, de profunditat,

tallada a Pic, i (fulls 3 cm. cl'amplada. La pell clef peu i la de la

nteitat inferior (It-, la canes estit difusament pignentada, en alguns

hoes aml) ntes iutensitat due en altres. En ]a cara externa de la

c-?ma i tins 5 cm. per s,efre (let turmell es veuen clues petites

rees depigntentades, de contorn aproximadament ovalat; cons-

titueixen la cicatriu de les llagues due seguiren 1'erupcio vesicu-

losa d'anes eurcra.

Fig 2

A ]a palpacio ]a pell de ]a c.ama es troba com engruixida, i
infiltrada fins e] punt do que el perimetre do la pantorrilla es-

querre to tres cm. flies que el de la dreta.

No es troben signes d'obstruccio arterial a nivell dels mem-

bres inferiors. Les femorals hateguen be. Les poplitees no poden

palpar-se degut a l'obesitat de la ntalalta. I 'l l bateg de les pedies

es clar en el pett esquerre, i apenes perceptible en el Bret. E, n les
curves oscili^metriques obtingudes per sohre dels turnells In ha

una assimetria netts. Index oscilc,ntetric esquerre es mes gran
cjue el Bret (Vegi's la figures nuts. 3).
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L'exploracio neurologica demostra en la Banda esquerra

1'abolici6 dels reflexes rotulia, tibio-femoral posterior, peroneo-
femoral posterior, aquilia i plantar mitja. En la banda dreta sols

estan abolits l'aquilia, el plantar-mitja i el tibio-femoral poste-
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rior. Reflexes dels membres superiors normals. No hi ha ainio-
trofies ni itrastorns d'esfinters.

En el menibre inferior esquerre es troba una Ilarga zona

Fig. 4

d'anestesia rodejada en certs punts d'ample marge hipoestesic

afectant totes les modalitats sensitives.

Correspon amb certa aproximacio al territori ciatic. Vegi's
l'esquema num . 4. Les sensacions de moviment i de les actituts
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segmentaries, completament abolides a nivell dels dits; no estan

del tot abolides a nivell del peu. Les pupilles i els reflexes pu-
pillars son normals, el signe de Romberg es negatiu i la coordi-

nacio no ester alterada.
No hi ha adenopaties, engruiximent dels troncs nerviosos

ni prurija. A la puncio lumbar s'extrague un liquid cefalo-ra-
quidi clar que es mostra completament normal a l'analisi. Orina
sense albumina ni glucosa. En les cavitats nasals es vege un co-
riza atrofic banal. En el moc no hi havia bacil de Hansen.

Tampoc es va trobar dit bacil en la serositat exudada pel mal
perforant. Formula hemo-leucocitaria (Dr. Guasch) normal. Les
investigacions sero]ogiques restaren infructuoses. El Wasser-
mann en sang fou negatiu. Tambe ho foren el Hecht, el jacopsta
i el Meinicke. La malalta refusa la biolxsia d'un tronc nervios
que se li proposava.

Un tractament a base d'antileprol Bayer; primer una serie
de 20 injeccions intramusculars bisemanals, ara una altra serie
endovenosa ha produit una milloria evident en la Ilaga del peu.

En el diagnostic d'aquest cas no hi caben quasi dubtes.
D'entre les causos mes fregiients del mal perforant plantar:

tabes, sirongomielia, diabetes, arterioesclerosi i ]era, nosaltres
escollini aquesta ultima.

Malgrat La negativitat de leis recerques sera i bacteriologi-
ques, nosaltres creiem molt probable 1'etiologia leprosa i, encara
que ]a certesa absoluta sols pot donar-la la troballa del bacil de
Hansen, es evident que el simple quadre clinic dona seriosos
arguments en pro de diet diagnostic.

El fet de que la malaltia quedi exclusivament acantonada al
sistema nervios periferic, el periode de neuralgia i hiperestcsia
precedint a 1'anestesia, la febre que acompanya els diferents
brots de l'afeccio, la localitzacio quasi exclusiva sobre el ciatic,
l'erupcio vesiculosa, ]a pigmentacio i engruiximent de la pell,
el mal perforant plantar i la rnutilacio de la part anteribr del
pen, la, lenta evolucio del proces, la possibilitat d'excloure les
mes impnrtants afeccions que poden donar Iloc a tin mal per-
forant i la milloria produida per 1'anti-leprol son fets que ens
parlen en favor de lepra, malgrat l'atipic del cas.

Creiem que mereixen esser assenyalades les seguents parti-
cularitats del mate:ix:

I.a Ia quasi unilateralitat de les alteracions, Bones, en la
cama dreta, aquestes queden limitades a 1'aholicio dels reflexes
aquilia, plantar mitja, i femorn-tibial posterior (recordem que
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en in lepra els ^trastorns son quasi sempre bilaterals i simetrics).

2." L'existencia d'una anestesia a topografia periferica (di-

Luixa aml; tota precisio el territori de distribucio del ciatic), es-

sent aixi que les anestesies leproses tenen predileccio pel tipus

radicular o segmentari.

3." El caracter de 1'anestesia agafant totes les modalitats

sensitives en oposicio a la dissociacio tipus siringomielic que es

troba sovint. Ni tan sols en les marges de la zona anestesica bens

pogut demostrar la dissociacio sensitiva esmentada.

4." La manca d'engruiximent dels troncs nerviosos afectats
aix; cm¢n la d'amiotrofies i d'adenopaties.

5." La localitzacio del mat perforant a nivell de la tercera

articulacio metatarso-falangica, doncs el sett floc de predileccio

es in primera, la quinta o be el ta16. Al primer cop de vista seui-

bla que aquesta comstatacio esta en desacord amb el que habi-

tualnient s'observa eii; clinica, peru tenint en compte que la pre-

dileccio esmentada es deu a que aquells llocs son els punts en

que el pen es recolza sobrq el sol, es facil de cennprendre que

en el nnstre cas la regla general es comprova de nou en lloc de

contradir-se, ja quq el mal perforant inicial aparegue a nivell

(let primer metatarsia i sols passa al segon quail el primer fou

dostruit i extirpat; actualment, la tercera articulacid metatarso-

falOngica consecutivament a leis destruceigns esmeatades, repre-

senta pel pen malalt el mateix punt d'apoi que la primera repre-

senta en el peu sit; res to d'estrany que el mat perforant es lo-

calitzi sobre (Fella.

6." El resultat de 1'examen serologic, que nualgrat ]a seva
negativitat no exclou de cap manera 1'existencia de lepra, doncs,
ral com s'ha fet notar en diversos treballs entre els quals ens
plau de citar 1'interessant aportacio dels Drs. Vilanova i Cata-
sus en ei seu article sabre serologia de la lepra (Revista 1\Iedica
de Barcelona 1927, tonio I, pag. 593), Cl percentatge de pbssiti-
vitats es molt escas en la forma anestesica. Aixi en els trey ca-
SOS d'aquest tipus, a que es fa referencia en 1'esmentat treball,
totes les reaccions foren negatives a diferencia del que passa en
les formes tuberoses en gtte es troba sovint una dissociacio entre
In negativitat del Meinicke i la phssitivitat de les denies reac-
cions. La reaccio de Bordet Eitner no va poder esser practicada,
pero hem de tenir en compte que en realitat no es especifica de
In lepra, i que no sembla esser mes sensible que les reaccions es-
pucifiqucs per in sifilis.
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Discussio' : Dr. Xavicr hilanova.

Els inatcixn^s dubtes que s'han presentat al company Tolosa
per atribuir a la lepra el seu inalalt de mal perforant plantar,
hem hagut de resoldre nosaltres, en un de semblant que hem ob-
servat fa poques setmanes.

Itis niateixos exAuuens de lahoratori per ells practicats, ho
foren tanibe per nosaltres, no cssent-nos possible, trobar tampoc
el bacil de Hansen.

Ademes, practicada la biopsia de poll, tampoc ens fou pos-
sible colorejar-lo.

Avencemn que en tin estudi sobre liquids, cefalo-raquidi que

hens iniciat, i que avui compta amb 5 liquids, no ens ha estat pos-

sible, ni per 1'estudi de I alhuniina, ile les globulines, de les cclhi-

Ics, de ]es reaccions bioliigiques i eolloidals, trobar tin caracter

que caracteritzi ]a lepra.

I)iguem tanibe que ]a reaccio en el serum amb antigen le-
pros tiunbe ens ha donat resultats negatius en la lepra. Per tant,
tanipoc to tin valor absolut.

Rcctifica.cid :

Agraeixo a] Dr. Vilanova la seva intervencio. La recerca d'al-

teracions del liquid cefalo-raquidi en la lerpra, em sembla inte-

ressant, sobretot ern la lepra nerviosa, doncs encara que les le-

sions d'aquesta seniblen localitzar-se quasi exclusivament en el

sistenia nervios periferic, el bull) i la medulla dels leprosos no

queden en molts casos (lei tot indemnes. En aquesta ultinia s'han

trohat degencracions cordonals, probablement secondaries a les

lesions perifcriques. Afectant-se el sistema nervios central, es

probable, doncs, que el liquid cefalb-raquidi es trobi modificat

en una o ultra forma.


