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CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DE LA PATOGENIA
DE L'END,VRTERITIS OBLITERANT

pels

Drs. J. Gibert-Queralto i M. Pallares-Uge

de la Clinica Medica A i Servei de Cirurgia ortopedica
del Prof. A. Morales, respectivam.ent

Es un fet ja demostrat que la insulina millora els malalts amb
lesions endarteritiques i clincament no diabetics (Langeron i la seva
escola). Ningu no d6na cap explicacio precisa del seu mecanisme.
Nosaltres hem intentat fer-ho.

Hem calculat la tolerancia als glucids en els 8 malalts segizents :
(les xifres corresponen a les glicemies en deju. 1/2 hora, 1, 2 i 3
hores despres d'haver 7ngerit 5o grams de glucosa).

Obs. i (Mal (le Ravnaud, gangrena index ma dreta: 1.95,
1.64, 2,01, 1.(x0, 1,16; orina neg.

Obs. i1 (End. obliter, simetrica dels dos pens. Gangrena (lit
Bros: 0.95, 1,12, 1,89, 1,44; orna neg.

Ohs. 11 (End. oblit. dels membres inferiors. Amputacio sota
genoll de la cama esquerra) : 9,74, 1,89, 1,86, 1,43, colester 1,03;
orina neg.

La histopatologia de l'arteria (Dr. Pallares) amputada, dona
la imatge d'una endarteritis obliterant que aqui no podem descriu-

re per manca d'espai.
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Obs. IV (Mal. de Raynaud. Lesions isquemiques index ma dre-
ta): 1,25, 1,80, 2,10, 145, 1,2o; orina neg.

Obs, V (End. obliter. sen l. Gangrena de peu esquerra) : 1,90,
3,10, 3,40 (a la 1 1/2 h.), 3,80; orina positiva.

Obs. VII (End. obliterant. Pre-gangrena en el peu esquerra) :
0,72, 1'10, 0,83, 0,75, 0,80; orina neg.) (Aquest malalt ja feia molts
dies que prenia insulina).

Obs. VIII (Mal. de Raynaud, gangrena en dos dits del peu
dret) : 0,98, 1,72, i,o6, 0,83, 073 ; orina neg.

En cap d'aquests malalts hi havien signes clinics de diabetis
(cols l'obs. VI, tenia glucosuria). No pot establir-se en ells cap re-
lacio de causa a efecte en quant als factors: rata, tabac, lues, abus
de protids, alcohol.

Quines consideracions podem fer sobre aquests casos?
1r. En les obs. primeres hi ha una intelerancia provocada als

glucids encara que lleugera. En Fobs. V, la glucemia inicial es alta
i a les dues hores encara esta al 1,39. En l'obs. VI la intolerancia
es manifesta. L'obs. VII no to gran valor, car el malalt prenia
XX U. d'insulina al dia. En canvi, en fobs. VIII Ia curva es ne-
tamement normal. Tots els malalts han millorat amb insulina. Po-
dem establir alguna relacio entre aquestes disglicemies 1* la Iesio
vascular ?

2n. Els trastorns del metabolisme del colesteral estan supedi-
tats a variacions individuals. El diposit de colesterol en les parets
arterials (esters de colesterol i colesterol lliure) es determina per
causes diverses, i una de les lees importants, en l'adult, es la diabe-
tis. En aquesta malaltia, la causa determinant de la Iesio seria: la
presencia d'ergosterina (\Vindaus), la d'ergotisme (Kaunitz), o ]a
de substancies semblants a les de 1'ergotisme i d'origen intestinal
(Buchanan). En la diabetis la d.svitaminosi D influiria sobre el
metabolisme del calci (Root, Wite, Marble).

3r. Segons uns autors (Aschof), la hipercolesterinemia prece-

diria a ]a Iesio vescular. Segons altres (Bruger i Poindexteh) la se-

guiria i, per tant, seria una complicacio no una etiologia. Malgrat

la variada xifra de normalitat que els diversos autors assenyalen,

nosaltres sempre hem trobat valors baixos. Es precis remarcar que

la majoria dels nostres malalts son joves i sols amb Ileugers tras-

torns disglicemics.

4rt. La insulina pot rebaixar ensems la hiperglicemia i la hi-
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perlipemia. (Labbe i la seva escola, Brix, etc.) Mantes vegades es

molt dificil separar el metabolisme d'aquests dos grups de subs-

tancies.

5e. Segons Escudero, els nostres malalts serien diabetics

ocults. (Simtomes especifics poc manifestos, per6 evidents-hiper-

glicemia provocada- i simptomes paraespecifics predominants

lesi6 vascular).

6e. La correlaci6 patogenetica seria la segilent : trastorn pa-

rallel amb variacions d'idiosincracia individual, del metabolisme de

glucids i colesterol ; hiperglucemia provocada ; acumil colesterole-

mic en ]a paret arterial ; trastorns circulatoris.

7. La insulina obraria ensems sobre els dos metabolismes,

millorant les condicions nutritives de l'arteria i intentant destruir

el factor determinant del dip6sit de colesterol.

8.e L'efecte de ]a insulina no es per l'acci6 vasodilatadora de

l'hormana de Gley Kistinhios, car aquests malalts milloren poc (i

sols simptoinaticament) amb vasodilatadors com l'acetil-colina i els

nitrics. En canvi, amb aplicacions locals d'insulina en les lesions

tr6fiques, la cicatritzaci6 avanca rapidament.

(El nostre reconeixenient als Drs. P. Esquerdo i Benaiges per
la seva desinteressada coliaboracio.)


